
ЗАПИСНИК 

СА ОСАМДЕСЕТПЕТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 20. маја 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 85. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

  да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 12 чланова: Милун Тодоровић, 

Милица Дачић, др Велимир Дробњак, Драгомир Шипетић, прим. др Славица Драгутиновић, Вељко 

Неговановић, Душан Радојевић, Анђелка Новаковић, Немања Трнавац, Михаило Јовић, Славко 

Веселиновић и др Милан Лукић, а одсутан је Мирослав Вукосављевић. 

  

     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 

- Мирјана Ђоковић, помоћник Градоначелника 

- 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 

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

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије 

- Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Милка Станковић, начелник Градске управе за друштвене делатности 

- Катарина Новковић, Градски правобранилац 

- Бранкица Јелић, директор Градске стамбене агенције Чачак 

- Момир Миловановић, директор ЈКП „Дубоко“ Ужице 

- Зоран Бараћ, директор ЈП „Рзав“ Ариље 

- Зоран Пантовић, директор ЈКП „Водовод“ Чачак 

- Петар Домановић, директор ЈКП „Комуналац“ Чачак 

- Драгица Вујанић, представник ЈКП „Моравац“ Мрчајевци 

- Драган Николић, директор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак 

- Делфина Рајић, директор Народног музеја Чачак 

- Бранко Ћаловић, представник Уметничке галерије Надежда Петровић“ Чачак 

- Богдан Трифуновић, директор Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак 

- Лела Павловић, директор Међуопштинског историјског архива 

- Весна Никитовић, директор Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак 

 

   да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока 

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

седници. 
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*** 

 

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

достављен записник са 84. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 84. седнице Градског 

већа.  

 

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

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  84.  седнице Градског већа града Чачка број 06-53/2019-III од 22.  

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 33. ДОНОШЕЊЕ 

РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ:допуни са подтачкама: 

6) апропријација 98/1 

7) апропријација 127/1 

8) апропријација 290 

9) апропријација 347/1 

10) апропријација 538 

 

Такође је предложио да се дневни ред седнице допуни тачком: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О 

ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ НАСТАЛЕ ОД 

ЕЛЕМЕНТАРНЕ И ДРУГЕ НЕПОГОДЕ (која ће се размотрити као тачка 37). 

 

Ове предлоге Градско веће је једногласно усвојило. 

 

 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 ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

2.   РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

3.    УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ БРОЈ 515/2019  ОД 21. ФЕБРУАРА 2019. 

ГОДИНЕ  

 

4.    РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2018. 

ГОДИНУ  
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5.    УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК БРОЈ 4/14 ОД 10. МАЈА 2019. 

ГОДИНЕ 

 

6.   РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 

2018. ГОДИНУ  

 

7.    РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 

2018. ГОДИНУ 

 

8.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ БРОЈ 6/2019 ОД 2. АПРИЛА 

2019. ГОДИНЕ 

 

9.   РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ 

ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК БРОЈ 1109/19 ОД 24. 

АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ 

 

11. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

12. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА 

ПЕТРОВИЋ“  ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

13. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА  О РАДУ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ 

ПЕТКОВИЋ ДИС“ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

14. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ 

АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ ЗА 

2018. ГОДИНУ 

 

15. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УСТАНОВЕ ЗА КОД „КОСТА НОВАКОВИЋ“ 

ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

16. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА 

ВОДЕ II  РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

17. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ТАКСИ ПРЕВОЗУ И СТАВЉАЊЕ ВАН 

СНАГЕ РАНИЈЕ УТВРЂЕНОГ ПРЕДЛОГА  

 

18. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ИЗГРАДЊОМ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ НА КП. БР. 860/1 КО ТРНАВА  

 

19. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ 

УСТАНОВЕ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ  ДИС“ 
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20. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА  И 

ПОРОДИЦА ПАЛИХ БОРАЦА 

 

21. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О НЕПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ О ПРОДАЈИ 

КАТАСТАРСКE  ПАРЦЕЛE  БРОЈ 3577/2 КО ЧАЧАК  

 

22. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О НЕПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ РАДОСЛАВА 

БОРИСАВЉЕВИЋА ИЗ БЕОГРАДА О ПРОДАЈИ СУВЛАСНИЧКОГ УДЕЛА 

ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ ОЗНАКЕ 1 НА КП.БР. 1057 КО ЧАЧАК И СУВЛАСНИЧКОГ 

УДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА КП. БР. 1057 КО ЧАЧАК 

 

23. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О НЕПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ДОБРИЛЕ МАРТИЋ ИЗ 

БЕОГРАДА О ПРОДАЈИ СУВЛАСНИЧКОГ УДЕЛА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ ОЗНАКЕ 1 

НА КП.БР. 1057 КО ЧАЧАК И СУВЛАСНИЧКОГ УДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА НА КП. БР. 1057 КО ЧАЧАК 

 

24. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ ЧАЧАК 

 

25. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПРАВУ НА НАКНАДУ 

ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

 

26. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ НАЧЕЛНИКА 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА 

 

27. ОГЛАШАВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА 

НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА 

 

28. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ НОВЧАНИХ НАГРАДА СПОРТСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА И ИСТАКНУТИМ СПОРТИСТИМА 

ЗА ПОСТИГНУТЕ СПОРТСКЕ РЕЗУЛТАТЕ И ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СПОРТА  

 

29. 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 

 

30. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА И   ДОДЕЛИ 

СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА   ГРАЂАНА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2019. ГОДИНИ 

 

31. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ  

 

32. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ ( Завод за јавно здравље Чачак) 
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33. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ: 

1)  апропријација 6/1  

2)  апропријација 235  

3)  апропријација 235  

4)  апропријација 420 

5)  апропријација 541  

6) апропријација 98/1 

7) апропријација 127/1 

8) апропријација 290 

9) апропријација 347/1 

10) апропријација 538 

 

34. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ ЕКОЛОШКО ИНОВАТИВНОГ 

УДРУЖЕЊА „ЕКО ИН“ ЧАЧАК НА ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА 

ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2019. 

ГОДИНИ БРОЈ 06-45/2019-III ОД 9. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ 

 

35. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ДОО „НОРЕБО“ НОВИ САД НА РЕШЕЊЕ 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ ГРАДА ЧАЧКА 

БРОЈ 434/424-1/2015 ОД 8. АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ 

 

36. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ПЕТРОНИЈЕВИЋ НАДЕЖДЕ ИЗ ЧАЧКА НА 

ЗАКЉУЧАК ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ 

ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 43/18980/2016 ОД 29. АВГУСТА 2016. ГОДИНЕ 

 

37. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ У 

ПОЉОПРИВРЕДИ НАСТАЛЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ И ДРУГЕ НЕПОГОДЕ 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА:  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ДУБОКО“ 

УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

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

комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице за 2018. годину, 

који је у уводном излагању детаљно образложио Момир Миловановић. Истакао је да извештај 

садржи податке о активностима предузећа које су се одвијале у складу са расположивим 

средствима. Што се тиче количине отпада која је прикупљена, њена реализација је око 93,87%, а 

примарна селекција је реализована у проценту од 89,23% с тим што је град Чачка пребацио 

проценат од 100%. Даље је истакао да је ово предузеће остварило укупан приход у износу од 

232.154.691,00 динара и укупан расход у износу од 243.217.326,00 динара као и губитак у износу од 

8.424.040,00 динара, а предлог за покриће исказаног губитка Надзорном одбору и оснивачима биће 

да се за вредност губитка коригује нераспоређена добит из 2016. године. Сматра да ће 2019. година 

бити позитивна за пословање предузећа. 
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 По завршеном уводном излагању отворен је претресу коме су учешће узели: 

 Вељко Неговановић поставио је питање везано за капиталне инвестиције и подсетио да је 

2011. године урађен пројекат стабилизације и проширење тела депоније,  подсетивши на све 

проблеме које је требало решити и поред тога што су средства била обезбеђена из донације. Из 

извештаја се види да је у октобру прошле године Управни одбор предузећа донео одлуку да се 

приступи промени и допуни постојећег пројекта, па поставља питање да ли то значи да су проблеми 

тиме решени и да ли постоји рок до када ће се поступити по изменама и допунама пројекта односно 

када ће изабрани извођач ући у посао.  

 Др Милан Лукић поставио је питање планиране и остварене примарне селекције у општини 

Пожега. 

 Момир Миловановић истакао је да општина Пожега нема примарну селекцију отпада, а да се 

сваке године то планира, због тога је реализација јако мала. Количина отпада која је пријављена као 

примарна селекција у општини Пожега се искључиво ради у школама што на годишњем нивоу 

износи 0,94% од оног што је ушло у план. Постоји обећање да ће се примарна селекција развити и у 

овој општини у наредном периоду. Што се тиче проширења и стабилизације тела депоније пројекат 

је урађен 2017. године а радови су требали да почну исте године, изабран је извођач радова, надзор, 

купљен материјал. Међутим, када је извођач ушао у посао заједно са надзором закључено је да 

пројекат није добар а радови по њему не могу бити изведени, потом је дошло до застоја а целе 2018. 

године радило се на документацији и након више састанака код Европске инвестиционе банке и у 

Министарству заштите животне средине дошло се до закључка да предузеће мора да прибави 

измењен и допуњен пројектни задатка што је и учињено у складу са постојећом грађевинском 

дозволом за изградњу и проширење тела депоније. 

 

  По упознавању са извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно усвојило 

Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом 

„Дубоко“ Ужице за 2018. годину и доставило Скупштини на разматрање и усвајање. 

  

 

ДРУГА ТАЧКА:    РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 

2018. ГОДИНУ  

 

  У уводном излагању по овој тачки дневног реда, Зоран Бараћ је упознао чланове Градског 

већа са извештајем о пословању ЈП „Рзав“ Ариље за 2018. годину детаљно образлажући рад овог 

предузећа у извештајном периоду. Истакао је да је у 2018. години са система „Рзав“ произведено и 

испоручено корисницима 17.475.981 м3 воде за пиће што је досадашњи годишњи максимум. Што се 

тиче финансијских показатеља, ово предузеће је у 2018. години остварило укупан приход у износу 

од 274.035.424,00 динара, укупан расход у износу од 258.896.768,00 динара из чега произилази нето 

добитак у износу од 11.832.240,00 динара. Упознао је чланове Градског већа са Одлуком о 

расподели добити ЈП „Рзав“ Ариље коју је донео Управни одбор предузећа на седници одржаној 21. 

фебруара 2019. године. Нераспоређена добит односи се на добит предузећа из 2018. године у износу 

од 11.832.240,00 динара која се распоређује на покриће губитка из ранијих година. 

  

 По завршеном уводном излагању отворен је претресу коме су учешће узели: 

 Вељко Неговановић осврнуо се на инвестиције предузећа финансиране средствима 

Републике односно Дирекције за воде и средствима оснивача, па пита због чега је 100 милиона 

динара средстава остало нереализовано.  

 Зоран Бараћ истакао је да је главни разлог нереализовања ових средстава недостатак 

пројектне документације за санацију леве обале и подсетио да  је 2016. године урађена делимична 

санација што међутим није било довољно а што је констатовано 2018. године, па се сада на томе 

ради и тренутно је актуелна фаза пројектовања.  
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По упознавању са Извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно усвојило 

Извештај о пословању ЈП „Рзав“ Ариље за 2018. годину, и доставило Скупштини на разматрање и 

усвајање.  

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ БРОЈ 515/2019  

ОД 21. ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ  

  

По упознавању са предлогом и завршеном претресу у оквиру друге тачке дневног реда 

Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Управног 

одбора ЈП „Рзав“ Ариље број 515/2019 од 21. фебруара 2018. године, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ВОДОВОД“ 

ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

У обједињеном уводном излагању по овој и петој тачки дневног реда,  Зоран Пантовић 

детаљно је упознао чланове Градског већа са извештајем о пословању ЈКП  „Водовод“ Чачак за 

2018. годину и истакао да је производња и дистрибуција воде остварена у количини од 11405211 м3 

(362 л/с) те да је сопствена производња и дистрибуција воде у односу на прошлу годину била мања 

за 18% обзиром да је било довољно воде на систему „Рзав“. Даље је истакао да је у извештајном 

периоду остварен укупан приход у износу од 455.977.524,00 динара, укупан расход у износу од 

447.345.220,00 динара као и нето добитак у износу од 8.632.304,00 динара. Обзиром да је ово 

предузеће остварило добит, Надзорни одбор је донео одлуку да се остварена добит распореди на 

покриће непокривеног губитка из ранијих година.  

 

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

Неговановић оценивши податак из извештаја да је 84% воде узето са система Рзава као веома 

добар. Ово стога што тај податак демантује причу да се штеди „убацивањем“ воде из сопствених 

извора. 

 

По упознавању са извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно усвојило 

Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2018. годину, и доставило Скупштини на 

разматрање и усвајање. 

 

ПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК БРОЈ 

4/14 ОД 10. МАЈА 2019. ГОДИНЕ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања датог у оквиру четврте тачке 

дневног реда, Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на 

Одлуку  Надзорног  одбора ЈКП „Водовод“ Чачак број 4/14 од 10. маја 2018. године и упутио 

Скупштини на разматрање и доношење. 
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ШЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ 

ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

Петар Домановић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознао је чланове 

Градског већа са извештајем о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2018. годину, детаљно 

образложивши све елементе извештаја. Истакао је да предузеће обавља више комуналних 

делатности на више локација. Истакао је да је ово предузеће у извештајном периоду остварило 

укупан приход у износу од 410.466.000,00 динара и укупан расход у износу од 404.669.000,00 

динара као и нераспоређену добит у износу од 4.431.000,00 динара.  

 

По упознавању са извештајем, Градско веће је једногласно усвојило Извештај о пословању 

ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2018. годину, и доставило Скупштини на разматрање и усвајање.  

 

СЕДМА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „МОРАВАЦ“ 

МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

У обједињеном уводном излагању по овој и следећој тачки дневног реда Драгица Вујанић 

упознала је чланове Градског већа са Извештајем о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2018. 

годину и истакла да је ово предузеће у извештајном периду обављало делатност у складу са 

усвојеним програмом пословања. Истакла је да је предузеће остварило укупан приход у износу од 

68.893.659,00 динара и укупан расход у износу од 61.805.920,00 динара као и нето добит од 

7.087.739,00 динара. Исказана добит за 2018. годину ће се према одлуци Надзорног одбора 

распоредити тако што ће 50% бити уплаћено у буџет оснивача а осталих 50% представља 

нераспоређену добит.  

 

 По завршеном уводном излагању отворен је претресу коме су учешће узели: 

 Вељко Неговановић коментарисао је годишњи ниво воде који имају изворишта Гушевац и 

Кукићи у висини од од око милион м3 воде  и поставио питање на шта се тачно односи ниво од само 

35% фактурисане воде сматрајући тај податак готово невероватним. 

 Драгица Вујанић је одговорила да се проценат фактурисања воде односи на оба изворишта.  

   
По упознавању са извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно усвојило 

Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2018. годину, и доставило Скупштини на 

разматрање и усвајање.  

 

 

ОСМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ 

БРОЈ 6/2019 ОД 2. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања датог у оквиру девете тачке 

дневног реда, Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на 

Одлуку  Надзорог  одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 6/2019 од 2. априла 2019. године и 

упутио Скупштини на разматрање и доношење. 
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ДЕВЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ГРАДСКО 

ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

 

У оквиру ове тачке дневног реда у обједињеном уводном излагању по овој и наредној тачки 

дневног реда Драган Николић  упознао је чланове Градског већа са извештајем о пословању ЈКП  

„Градско зеленило“ Чачак за 2018. годину детаљно образлажући све елементе извештаја  и 

указујући на све аспекте који су утицали на рад овог предузећа. Истакао је да је у извештајном 

периоду ово предузеће остварило укупан приход у износу од 137.777.996,00 динара и укупан расход 

у износу од 137.279.000,00 динара као и нето добитак у износу од 498.996,00 динара. С тим у вези 

образложио је и наредну тачку дневног реда односно Одлуку Надзорног одбора овог предузећа о 

расподели добити којом је предвиђено да се део остварене добити у износу од 249.498,00 динара 

уплати у буџет града Чачка на основу Одлуке о буџету града Чачка за 2018. годину а остатак добити 

у истом износу остане нераспоређен. 

  

По упознавању са извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно усвојило 

Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2018. годину, и доставило Скупштини на 

разматрање и усвајање.  

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ 

ЧАЧАК БРОЈ 1109/19 ОД 24. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања датог у оквиру девете тачке 

дневног реда, Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на 

Одлуку  Надзорог  одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 1109/18 од 24. априла 2019. године, и 

упутило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА 

ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 Делфина Рајић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознала је чланове Градског 

већа са Извештајем о раду  Народног музеја Чачак за 2018. годину детаљно образлажући рад ове 

установе у извештајном периоду, истакавши да је и у 2018. години Народни музеј наставио 

традицију истрајног рада у делатности прикупљања, чувања, научне обраде и излагања предмета и 

покретних културних добара у вези са културном, историјском и уметничком прошлошћу чачанског 

краја, а настављена је и пракса припремања и излагања студијских изложби Музеја. Што се тиче 

финансијских показатеља истакла је да су укупно пренета и утрошена средства Народном музеју у 

2018. години, из средстава буџета, износила 27.933.027,30 динара од планираних 35.699.500,00 

динара, те да је проценат извршења планираних средстава 78,24%.  

 

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

 Душан Радојевић истакао је да је упознат са извештајима свих установа културе и 

констатовао добар рад свих установа и напоре Града да улаже у њих. Конкретно,Народни музеј је 

имао одличан рад на дигитализацији грађе,али исто тако је успешно реализовао и све друге 

програме. Што се тиче извршења средстава поставио је питање због чега је проценат толики.  

 Делфина Рајић је истакла да је проценат извршења мањи због тога што током прошле године 

нису изведени радови на фасади. 
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По упознавању са извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно усвојило 

Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2018. годину, и доставило Скупштини на разматрање и 

усвајање.  

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УМЕТНИЧКЕ 

ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“  ЧАЧАК ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

  Бранко Ћаловић,  у уводном излагању по овој тачки дневног реда, детаљно је упознао 

чланове Градског већа са Извештајем о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 

2018. годину и истакао да је установа све активности обавила у складу са усвојеним програмом.  

Нагласио је да су из буџета града укупно пренета и утрошена средства у 2018. години износила 

27.094.484,22 динара од планираних 33.302.000,00 динара тако да је проценат извршења планираних 

средстава 81,36%. Нагласила је да је Министарство културе и информисања издвојио средства за 

конзерваторско-рестауратосрске радове на објекту Галерије Рисим у Чачку. 

 

По упознавању са извештајем, Градско веће је једногласно усвојило Извештај о раду 

Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2018. годину, и доставило Скупштини на 

разматрање и усвајање. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА  О РАДУ ГРАДСКЕ 

БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

 У оквиру ове тачке дненвог реда Градско веће је размотрило Извештај о раду Градске 

библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак за 2018. годину који је у уводном излагању 

образложио др Богдан Трифуновић и истакао да је делатност ове Установе остварена у свему 

према усвојеном програму рада. Што се тиче финансијског пословања истакао је да су укупно 

пренета и утрошена средства из буџета Града износила 51.948.527,07 динара од планираних 

53.648.800,00 динара односно проценат извршења планираних средстава је 96,83%. На крају је 

истакла да је у 2018. години Библиотека пословала у околностима припреме за пресељење установе 

у нову зграду у Синђелићевој улици, а овај репрезентативни објекат има 3.128 м2 корисне 

површине. 

 

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

Прим. др Славица Драгутиновић похвалила је рад ове Установе и поднети извештај и 

очекује да у новом здању Библиотеке рад буде још бољи и поставила питање броја корисника.  

Др Богдан Трифуновић је рекао да Библиотека има 6 хиљада чланова са чланском картом. 

 

 По упознавању са извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно усвојило 

Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак за 2018. годину, и доставило 

Скупштини на разматрање и усвајање. 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ МЕЂУОПШТИНСКОГ 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 Лела Павловић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, детаљно је упознала чланове 

Градског већа са извештајем о раду Међуопштинског историјског архнива за град Чачак и општине 

Горњи Милановац и Лучани за 2018. годину и истакла да је Архив у извештајном периоду радио на 
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реализацији програмских задатака  који су се односили на област заштите архивске грађе и 

регистратурског материјала на подручју града Чачка и општина Горњи Милановац и Лучани.  

  

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

  Владан Милић захвалио се свим установама културе на изузетној сарадњи са Градском 

управом и истакао велики број активности које установе организују. Такође је истакао да Град сваке 

године повећава буџет за културу и обнављање инфраструктуре постојећих објеката напоменувши 

само реконструкцију галерије Рисим, нову зграду Библиотеке, обновљену фасаду на згради 

Абрашевић и обезбеђење средстава заједно са Републиком за реконструкцију зграде Старог 

начелства. 

 

По упознавању са извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно усвојило 

Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и 

Лучани за 2018. годину, и доставило Скупштини на разматрање и усвајање.  

 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УСТАНОВЕ ЗА КОД 

„КОСТА НОВАКОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

 У уводном излагању по овој тачки дневног реда Весна Никитовић упознала је чланове 

Градског већа са извештајем о раду Установе „Коста Новаковић“ за 2018. годину и истакла да су 

послови ове Установе обављани у складу са усвојеним програмом рада у организационим 

јединицама. Истакла је да су у извештајном периоду остварени укупни приходи у износу од 

6.390.469,00 динара и добит у износу од 87.263,00 динара. 

  

  По упознавању са извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно усвојило 

Извештај о раду Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2018. годину, и доставило 

Скупштини на разматрање и усвајање.  

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА 

ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II  РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 

  У уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда Небојша Бежанић истакао је да је 

правни основ за доношење овог Плана садржан у Закону о водама којим је утврђено да јединица 

локалне самоуправе израђује оперативни план одбране од поплава за воде II реда и након 

прибављеног позитивног мишљења од стране јавног водопривредног предузећа доноси га надлежни 

орган јединице локалне самоуправе. У конкретном случају, добијено је мишљење за град Чачак од 

ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВЦ „Морава“ Ниш, РЈ „Западна Морава“ Чачак. План доноси 

Скупштина као надлежни орган јединица локалне самоуправе. Овим планом се обезбеђује 

управљање ризицима од поплава и  смањивање могућих штетних последица поплава на живот и 

здравље људи, животну средину, материјалне и културна добра и привредну активност. Оперативни 

план садржи све обавезне делове. 

 

  По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог оперативног 

плана одбране од поплава за воде II реда за 2019. годину, и доставило Скупштини на разматрање и 

доношење. 
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СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ТАКСИ ПРЕВОЗУ И 

СТАВЉАЊЕ ВАН СНАГЕ РАНИЈЕ УТВРЂЕНОГ ПРЕДЛОГА  

 

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 

којимa је прописано да скупштина јединице локалне самоуправе прописује, односно уређује, ближе 

услове и начин обављања такси превоза. Законом о превозу путника у друмском саобраћају 

прописано је да обрасце такси дозвола за возача и возило прописује јединица локалне самоуправе да 

јединица локалне самоуправе прописује изглед и димензије кровне ознаке коју издаје општинска 

односно градска управа, а јединица локалне самоуправе прописује програм, начин и трошкове 

полагања испита о познавању локалне самоуправе. Правни основ је и Закон о прекршајима којим је 

прописано 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. Градска управа 

за урбанизам града Чачка доставила је 2. априла 2019. године нацрт плана Градском већу ради 

утврђивања предлога а Градско веће утврдило је на седници 30. новембра 2019. године предлог 

Одлуке. Раније утврђени предлог потребно је ставити ван снаге. 

   

 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. 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је донело и следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

  Ставља се ван снаге Предлог одлуке о такси превозу, који је утврђен на седници Градског 

већа града Чачка, одржаној 9. априла 2019. године, број 06-44/2019-III, због утврђивања новог 

Предлога одлуке. 

 

*** 

 

Даљем току седнице не присуствује др Милан Лукић. 

 

*** 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ НА 

КП. БР. 860/1 КО ТРНАВА  

 

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

истакла да је правни основ за доношење решења о прибављању у јавну својину изградњом 

фискултурне сале - спортске дворана са трибинама спратности П и П+1, за потребе ОШ Свети 

Ђакон Авакум у Трнави, која ће имати укупну бруто површину 1056 m2 и нето површину 976,42 m2, 

на к.п. бр. 860/1 КО Трнава 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 
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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 прибављању у јавну својину изградњом 

фискултурне сале је иницијатива Градоначелника града Чачка од 8. априла 2019. године. Градска 

управа за урбанизам града Чачка издала је локацијске услове 30. априла 2019. године за извођење 

радова на изградњи фискултурне сале. Разлог за доношење решења о прибављању у јавну својину 

изградњом фискултурне сале првенствено је да се ученицима ОШ „Свети Ђакон Авакум“ у Трнави 

омогући извођење наставе физичког васпитања, али и да се у објекту одвијају спортско рекреативне 

активности свих мештана села Трнава и околних села. 

 

 По упознавању са нацртом Решења Градско веће је једногласно утврдило Предлога решења о 

прибављању у јавну својину изградњом фискултурне сале на кп. бр. 860/1 КО Трнава, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА 

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ  ДИС“ 

 

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

истакла да је правни основ за доношење Одлуке о измени Одлуке о организовању установе Градска 

библиотека “Владислав Петковић Дис“ Чачак садржан у Закону о култури и Закону о библиотечко-

информационој делатности. На основу Закона о култури установу може основати Република Србија, 

аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, друго правно или физичко лице, под условима 

прописаним законом. Законом о библиотечко-информационој делатности прописано је да на 

оснивање библиотека, вршење оснивачких права, оснивачки акт, упис у судски регистар и 

евиденцију установа основаних средствима у јавној својини примењују се одредбе закона којим се 

уређује област културе. Одлуком о измени Одлуке о организовању Установе Градска библиотека 

“Владислав Петковић Дис“ извршена је измена члана 4. Одлуке, па уместо: „Седиште Установе је у 

Чачку, улица Господар Јованова број 6.“, сада стоји: „Седиште Установе је у Чачку, улица 

Синђелићева број 24.“, јер је Библиотека пресељена  у нови објекат који се налази на новој 

локацији, односно адреси. 

 

 По упознавању са нацртом Одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о 

измени Одлуке о организовању Установе Градска библиотека „Владислав Петковић  Дис“, и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА 

РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА  И ПОРОДИЦА ПАЛИХ 

БОРАЦА 

 

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

истакла да је  правни основ за доношење Решења о образовању Комисије за решавање стамбених 

потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца садржан у Уредби о решавању стамбених 

потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца којом је прописано да се захтев за доделу 
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стана у закуп по овој Уредби подноси стамбеној комисији коју формира јединица локалне 

самоуправе на чијој територији се стан налази. Министарство за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања упутило је Граду Чачку обавештење у вези Уредбе о изменама и допунама Уредбе 

о решавању стамбених потреба ратних војних иналида и породица палих бораца од 28. јануара 

2019.године која даје ближе упутство за рад јединице локалне самоуправе у поступку решавања 

стамбених потреба ратних војних иналида и породица палих бораца, из којих разлога се подноси 

предлог Скупштини града за образовање Комисије за решавање стамбених потреба ратних војних 

инвалида и породица палих бораца. 

 

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

  Вељко Неговановић поставио је питање састава Комисије то јест броја чланова Комисије 

из реда запослених у Градској стамбеног агенцији Чачак. 

  Бранкица Јелић је истакла да је ово само предлог, те да не постоји законско ограничење у 

вези са саставом Комисије. Обзиром да се ради о запосленима Градске стамбене агенције који ће 

као чланови Комисије припремати комплетан материјал и спроводити процедуру за потребе 

Скупштине града и обзиром да је материја блиска делокругу рада ГСА сврсисходно је да чланови 

Комисије буду у оваквом саставу. 

 

 По упознавању са нацртом Решења и завршеном претресу Градско веће је једногласно 

утврдило Предлог решења о образовању Комисије за решавање стамбених потреба ратних војних 

инвалида  и породица палих бораца, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О НЕПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ О  

ПРОДАЈИ КАТАСТАРСКE  ПАРЦЕЛE  БРОЈ 3577/2 КО 

ЧАЧАК  

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Весне Дмитрић, Градско веће је 

једногласно донело следећу: 

 

О Д Л У К У 

 

 НЕ ПРИХВАТА се понуда Обреновић Братислава из Чачка, Ул. Цара Душана бр. 32, 

Стојановски Весне из Чачка, Ул. Драгана Вранића бр. 5, Обреновић Ивана из Чачка, Ул. Милоша 

Ћосића бр. 1, Катанић Светлане из Београда, Ул. Далматинска бр. 97 и Веснић Снежане из Београда, 

Ул. Браће Јерковић бр. 73, којом Граду Чачку, као сувласници, нуде на продају катастарску парцелу 

број: 3577/2, л. н. бр. 10412, градско грађевинско земљиште, по култури  земљиште уз зграду и 

други објекат у површини од 1657 м2, КО Чачак,  и то: 

Обреновић Братислав из Чачка, Ул. Цара Душана бр. 32,  са 474/1657 дела, Стојановски Весна из 

Чачка, Ул. Драгана Вранића бр. 5, са 474/1657  дела, Обреновић Иван из Чачка, Ул. Милоша Ћосића 

бр. 1, са 236/1657  дела,  Катанић Светлана из Београда, Ул. Далматинска бр. 97, са  237/1657 дела, и 

Веснић Снежана из Београда, Ул. Браће Јерковић бр. 73, са 236/1657 дела, по купопродајној цени од 

139.188 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, то јест 8.400 евра 

у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате по једном ару. 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Обреновић Братислав из Чачка, Ул. Цара Душана бр. 32, Стојановски Весна из Чачка, Ул. 

Драгана Вранића бр. 5, Обреновић Иван из Чачка, Ул. Милоша Ћосића бр. 1, Катанић Светлана из 

Београда, Ул. Далматинска бр. 97 и Веснић Снежана из Београда, Ул. Браће Јерковић бр. 73, 
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поднеском датираним 11.04.2019. године, заведен под бројем 464-3/2019 од 11.04.2019. године, 

поднели су понуду којом Граду Чачку, као сувласници, са уделом наведеним у изреци ове Одлуке, 

нуде на продају катастарску парцелу број: 3577/2, л. н. бр. 10412, градско грађевинско земљиште, по 

култури  земљиште уз зграду и други објекат у површини од 1657 м2, КО Чачак, по купопродајној 

цени од 139.188 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, то јест 

8.400 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате по једном ару. 

 У понуди су се позвали на члан 62. став 3. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, 

по којем основу Град Чачак има прече право куповине на враћеној имовини. 

 Овај орган је по службеној дужности извршио увид у екатастар и утврдио да су наведени 

сувласници заиста уписани са правом сусвојине са наведеним идеалним делом. 

 Сагласно одредби члана 80. Одлуке о грађевинском земљишту, по службеној дужности, 

прибављен је податак о тржишној вредности понуђеног грађевинског земљишта од Ј.П. "Градац" 

Чачак заједно са изјашњењем о заинтересованости тога предузећа за прибављање наведених 

непокретности у јавну својину Града Чачка. 

 На основу Информације о локацији, утврђено је да је наведена катастарска парцела 

обухваћена Изменама и допунама Плана генералне регулације "ЦЕНТАР" у Чачку ("Службени лист 

града Чачка", број 15/2014 и 27/2018) и према наведеном планском акту налази се у урбанистичкој 

зони 10 - у саставу Урбанистичке целине 10.1 (становање високих густина насељености 150-350 

ст./ха). 

 Предметна катастарска парцела је понуђена на продају у целости.   

 Актом број 749/19-1-02 од 22.04.2019. године, Ј.П. "Градац" Чачак се изјаснило да се 

наведена катастарска парцела налази у трећој зони, а износ накнаде за грађевинско земљиште у 

поступку прибављања у јавну својину Града Чачка утврђен је Програмом уређивања грађевинског 

земљишта за 2019. годину, а цена за означену зону износи 4.161,56 дин/м2 и да исто предузеће није 

заинтересовано за прибављање у јавну својину Града Чачка наведене парцеле. 

 Одредбом члана 62. став 3. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу ("Службени 

гласник РС", бр. 72/2011, 108/2013, 142/2014 и 88/2015), прописано је да је враћена имовина у 

слободном промету, а Република Србија, односно јединица локалне самоуправе има право прече 

куповине приликом првог отуђења. 

 Одредбом члана 80. Одлуке о грађевинском земљишту ("Службени лист града Чачка", бр. 

5/2016), и члана 24. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини 

Града Чачка ("Службени лист града Чачка", бр. 14/2018),  прописано је да лице које намерава да 

отуђи грађевинско земљиште на коме Град има право прече куповине према важећим прописима, 

дужно је да поднесе понуду надлежном органу управе којом Граду нуди на продају предметно 

грађевинско земљиште, а Градско веће доноси одлуку да се понуда прихвати или да се понуда не 

прихвати. Градско веће града Чачка, на седници одржаној 20. маја 2019. године, разматрало је 

понуду Обреновић Братислава из Чачка, Ул. Цара Душана бр. 32, Стојановски Весне из Чачка, Ул. 

Драгана Вранића бр. 5, Обреновић Ивана из Чачка, Ул. Милоша Ћосића бр. 1, Катанић Светлане из 

Београда, Ул. Далматинска бр. 97 и Веснић Снежане из Београда, Ул. Браће Јерковић бр. 73, а 

имајући у виду обавештење Ј.П. "Градац" Чачак, број: 749/19-1-02 од 22.04.2019. године, које 

управља земљиштем у јавној  својини, закључило је да Град Чачак није заинтересован за куповину 

напред наведене парцеле за понуђену цену од 8.400 евра у динарској противвредности по једном 

ару,  па је на основу одредбе члана 62. став 3. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу 

(„Сл. гласник РС“, број 72/2011, 108/2013, 142/2014 и 88/2015),  на основу члана 80. Одлуке о 

грађевинском земљишту („Сл. лист града Чачка“, број 5/2016), и члана 24. Одлуке о прибављању, 

располагању и управљању стварима у јавној својини Града Чачка ("Службени лист града Чачка", бр. 

14/2018), одлучено као у изреци ове одлуке.  

 

 

 



  16 

 

 

 

ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О НЕПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ 

РАДОСЛАВА БОРИСАВЉЕВИЋА ИЗ БЕОГРАДА О 

ПРОДАЈИ СУВЛАСНИЧКОГ УДЕЛА ПОСЛОВНЕ 

ЗГРАДЕ ОЗНАКЕ 1 НА КП.БР. 1057 КО ЧАЧАК И 

СУВЛАСНИЧКОГ УДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА НА КП. БР. 1057 КО ЧАЧАК 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Весне Дмитрић, Градско веће је 

једногласно донело следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 НЕ ПРИХВАТА се понуда Радослава Борисављевића из Београда, којом Граду Чачку нуди 

на продају сувласнички удео пословне зграде ознаке 1 на к.п.бр. 1057 КО Чачак и сувласнички удео 

грађевинског земљишта на к.п. бр. 1057 КО Чачак, по цени од 2.500,00 еура у динарској 

противвредности. 

     О б р а з л о ж е њ е  

 

 Радослав Борисављевић из Београда, улица Мике Аласа бр. 28, поднео је понуду број 464-

4/2019-IV-2-07 од 19.04.2019. године којом Граду Чачку нуди на продају сувласнички удео пословне 

зграде ознаке 1 на к.п.бр. 1057 КО Чачак и сувласнички удео грађевинског земљишта на к.п. бр. 

1057 КО Чачак, по цени од 2.500,00 еура у динарској противвредности. 

 Увидом у решење Агенције за реституцију РС бр. 46-000394/2012 од 16.03.2015.године, 

утврђено је да се враћа одузета имовина и утврђује право својине са уделом од по 1/8 на пословној 

згради и грађевинском земљишту на к.п.бр. 1057 КО Чачак, законским наследницима бившег 

сувласника, од којих је један подносилац захтева Радослав Борисављевић из Београда.  

 Увидом у званичну базу катастра непокретности утврђено је да је Радослав Борисављевић из 

Београда, сувласник на наведеним непокретностима у уделу 3/24. 

 Чланом 62 став 3 Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, прописано је да је 

враћена имовина у слободном промету и да јединица локалне самоуправе има право прече куповине 

приликом првог отуђења. 

 Чланом 24 став 1 и 3 Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној 

својини града Чачка, прописано је да је лице које намерава да отуђи непокретност или део 

непокретности на којој Град има право прече куповине према важећим прописима, дужно да 

поднесе понуду органу градске управе надлежном за имовинско - правне послове, којом Граду нуди 

на продају предметну непокретност, а Градско веће доноси одлуку да се понуда прихвати или да се 

понуда не прихвати. 

 Како Град нема интерес за прибављање у јавну својину непокретности наведених понудом и 

како Одлуком о буџету града Чачка за 2019.годину нису опредељена средства за овакву врсту 

прибављања, Градско веће града Чачка је донело одлуку као у изреци решења.   

 

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О НЕПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ 

ДОБРИЛЕ МАРТИЋ ИЗ БЕОГРАДА О ПРОДАЈИ 

СУВЛАСНИЧКОГ УДЕЛА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ 

ОЗНАКЕ 1 НА КП.БР. 1057 КО ЧАЧАК И 

СУВЛАСНИЧКОГ УДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА НА КП. БР. 1057 КО ЧАЧАК 

  

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Весне Дмитрић, Градско веће је 

једногласно донело следеће: 
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Р Е Ш Е Њ Е 

 

 НЕ ПРИХВАТА се понуда Добриле Мартић из Београда, којом Граду Чачку нуди на 

продају сувласнички удео пословне зграде ознаке 1 на к.п.бр. 1057 КО Чачак и сувласнички удео 

грађевинског земљишта на к.п. бр. 1057 КО Чачак, по цени од 2.500,00 еура у динарској 

противвредности. 

 

     О б р а з л о ж е њ е  

 

 Добрила Мартић из Београда, улица Тадеуша Кошћушка бр.78/2, поднела је понуду број 

464-5/2019-IV-2-07 од 19.04.2019. године којом Граду Чачку нуди на продају сувласнички удео 

пословне зграде ознаке 1 на к.п.бр. 1057 КО Чачак и сувласнички удео грађевинског земљишта на 

к.п. бр. 1057 КО Чачак, по цени од 2.500,00 еура у динарској противвредности. 

 Увидом у решење Агенције за реституцију РС бр. 46-000166/2015 од 26.06.2015.године, 

утврђено је да се враћа одузета имовина и утврђује право својине са уделом од по 1/24 на пословној 

згради и грађевинском земљишту на к.п.бр. 1057 КО Чачак, законским наследницима бившег 

сувласника, од којих је један подносилац захтева Добрила Мартић из Београда. 

 Увидом у званичну базу катастра непокретности утврђено је да је Добрила Мартић из 

Београда, сувласник на наведеним непокретностима у уделу 4/24. 

 Чланом 62 став 3 Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, прописано је да је 

враћена имовина у слободном промету и да јединица локалне самоуправе има право прече куповине 

приликом првог отуђења. 

 Чланом 24 став 1 и 3 Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној 

својини града Чачка, прописано је да је лице које намерава да отуђи непокретност или део 

непокретности на којој Град има право прече куповине према важећим прописима, дужно да 

поднесе понуду органу градске управе надлежном за имовинско - правне послове, којом Граду нуди 

на продају предметну непокретност, а Градско веће доноси одлуку да се понуда прихвати или да се 

понуда не прихвати. 

 Како Град нема интерес за прибављање у јавну својину непокретности наведених понудом и 

како Одлуком о буџету града Чачка за 2019.годину нису опредељена средства за овакву врсту 

прибављања, Градско веће града Чачка је донело одлуку као у изреци решења.   

 

 

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ ЧАЧАК 

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

Колективним уговором код послодавца ЈКП »Водовод« Чачак, у складу са Законом, уређује се 

материја у следећим областима; радни однос, пробни рад, приправници, образовање и стручно 

усавршавање, допунски рад, волонтерски рад; измена уговорених услова рада и провера знања и 

способности - заснивање, радни однос на одређено време, посебни случајеви заснивањa,вишак 

запослених; радно време - скраћено радно време, рад дужи од пуног радног времена, распоређивање 

и прерасподела радног времена; одмори и одсуства - одмор у току рада, дневни и недељни одмор, 

годишњи одмор, одсуствовање са рада, зарада, накнада зараде и друга примања, заштита 

запослених на раду, повреда радних обавеза и материјална одговорност, престанак радног односа, 

заштита права запослених, услови за рад синдиката, учешће запослених у управљању предузећем, 

одредбе о штрајку, закључивање Колективног уговора и решавање спорова и међусобни односи 

уговорача. 
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По упознавањуса текстом Колективног уговора Градско веће је једногласно донело: 

 

ОДЛУКУ 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Колективни уговор Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Чачак, у 

тексту који је саставни део ове одлуке. 

 

ДВАДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О  

ПРАВУ НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА 

ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

 

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

основ за доношење решења садржан је у Закону о финансијској подршци породици са децом, 

Одлуци о додатној финансијској подршци породици са децом  и Правилнику о праву на накнаду 

дела  трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко 

лице. Одлуком о додатној финансијској подршци породици са децом прописано да ближе услове, 

начин остваривања финансијске помоћи породици са децом и висину помоћи утврђује Градско веће 

у складу са планираним средствима и бројем деце која због недостатка капацитета нису уписана у 

Предшколску установу чији је оснивач град Чачак. Правилником о праву на накнаду дела  трошкова 

боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице прописано 

је да Градско веће града Чачка утврђује месечни износ накнаде трошкова боравка детета у 

приватној предшколској установи у складу са могућностима буџета града Чачка. Одлуком о 

утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је 

оснивач град Чачак утврђена је економска цена у износу од 24.764,00 динара месечно по детету. 

Учешће појединачног корисника услуга у економској цени месечно по детету износи  24%.  

Месечни износ накнаде трошкова боравка  за треће и свако наредно дете по реду рођења износи 

76% од економске цене  боравка детета у предшколским установама чији је оснивач град Чачак. 

Висина субвенције из буџета града Чачка и број деце чији ће се боравак у предшколским 

установама чији је оснивач друго правно или физичко лице (приватни вртићи) субвенционисати 

укалкулисани су у зависности од нивоа обезбеђених средстава у буџету града Чачка. 

 

 По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узела: 

 Прим. др Славица Драгутиновић истакла је значај овог Правилника из угла мера 

популационе политике града Чачка, а обезбеђивање боравка детета у предшколској установи је 

једна од значајнијих мера и доприноси усклађивању рада и родитељства. 

 

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

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПРАВУ НА  НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА 

ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО 

 ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

 

Члан 1. 

 

 У Правилнику о праву на накнаду дела трошкова боравка детета у предшколској установи 

чији је оснивач друго правно или физичко лице („Сл. лист града Чачка“ бр. 7/15, 17/16, 5/18 и 17/18) 

у члану 7. став 1.  и 3.  проценат „75%“ замењује се процентом „76 %“, а проценат „25%“ замењује 

се процентом “24%“. 
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Члан 2. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

града Чачка“. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРНОГ 

ПОСТУПКА ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ НАЧЕЛНИКА 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

ГРАДА ЧАЧКА 

 

Небојша Бежанић, у обједињеном уводном излагању у оквиру ове и следеће тачке 

дневног реда, упознао је чланове Градског већа да је Законом о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано  да пре оглашавања јавног конкурса за 

попуњавање положаја, Градско веће образује Конкурсну комисију. Истим  законом прописано је да 

изборни поступак спроводи Конкурсна комисија од три члана. Најмање један члан Комисије мора 

имати стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, један члан који је 

стручан у области за коју се попуњава положај и службеник који обавља послове из области 

управљања људским ресурсима. Задатак предложене Конкурсне комисије је, да у складу са Законом 

о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Уредбом о 

спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе, спроведе изборни поступак за постављење начелника Градске 

управе за инспекцијски надзор града Чачка. Такође је упознао чланове Градског већа са текстом 

Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе за инспекцијски надзор града 

Чачка.  

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Конкурсне комисије за спровођење изборног поступка за постављење начелника 

Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка 

 

I Образује се Конкурсна комисија за спровођење изборног поступка за постављење 

начелника Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка у (даљем тексту: Конкурсна 

комисија), у саставу: 

 

1. Дејан Рашић, руководилац Службе за озакоњење 

2. Милка Вучковић, шеф групе за опште и правне послове 

3. Биљана Рајић, шеф Одсека за људске ресурсе и лични статус грађана 

 

 Чланови Комисије већином гласова бирају председника Конкурсне комисије. 

 

II Конкурсна комисија одлуке доноси већином гласова, при чему глас председника 

Конкурсне комисије има исту снагу као и члана Конкурсне комисије. 
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Конкурсна комисија води записник о свом раду, који потписује председник Конкурсне 

комисије.  

Чланови Конкурсне комисије дужни су да чувају податке до којих су дошли током 

спровођења поступка.  

III Задатак Конкурсне комисије је да у складу са Законом о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Уредбом о спровођењу интерног и јавног конкурса 

за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе спроведе 

изборни поступак за постављење начелника Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка. 

IV Стручне и административно-техничке послове за потребе Конкурсне комисије обављаће 

Градска управа за опште и заједничке послове – Служба за управљање људским ресурсима.  

V Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

ДВАДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА: ОГЛАШАВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА 

 

По упознавању са текстом Јавног конкурса у оквиру двадесет шесте тачке дневног реда 

Градско веће је једногласно огласило: 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА 

НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

ГРАДА ЧАЧКА 

 

I Орган у коме се положај попуњава  

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА, ул. Жупана Страцимира бр. 

2. 

 

II Положај који се попуњава: Начелник Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка - 

положај у I групи  

 

III Подаци о радном месту из  Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 

места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка: 

 

Опис послова: организује, координира и контролише обављање послова управе и појединих 

запослених, распоређује послове на организационе јединице, односно непосредне извршиоце и 

пружа потребну стручну помоћ, стара се о правилној примени закона и других прописа из 

надлежности управе, доноси и потписује акта из надлежности управе, одлучује о правима, 

обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, подноси Скупштини града и Градском 

већу извештај о раду управе, решава о сукобу надлежности између унутрашњих организационих 

јединица, стара се о извршавању радних обавеза запослених у управи, обавља најсложеније послове 

из делокруга рада управе, врши и друге послове које су му законом, Статутом и другим актима 

града стављени у надлежност и одговара за благовремено, законито и правилно извршавање послова 

Скупштини града и Градском већу. 

 

Услови: Стечено високо образовање на студијама другог степена у образовно-научној области 

правних наука, грађевинског инжењерства или архитектура на основним академским  студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
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основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету,  

положен државни стручни испит и најмање 5 година радног искуства у струци. 

 

IV Стручна оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у изборном поступку и начин 

њихове провере: Закон о локалној самоуправи, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе, Закон о инспекцијском надзору, Закон о општем управном 

поступку, Познавање прописа из области: Заштита животне средине, Планирања и изградње, 

Комуналне делатности, Комуналне полиције, Основе система образовања и васпитања и  Превоза 

путника и терета у друмском саобраћају. 

 

V Место рада: Чачак, ул. Жупана Страцимира бр.2  

 

VI Општи услови за положај:  

 

1. да је пунолетан држављанин Републике Србије;  

2. да учесник конкурса није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;  

3. да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу 

аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног 

односа. 

 

VII Трајање рада на положају: пет година. 

 

VIII Објављивање јавног конкурса: Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске 

управе за инспекцијски надзор града Чачка објављује се на интернет презентацији града Чачкa. 

 

Oбавештење о јавном конкурсу, са адресом интернет презентације града Чачка на којој је јавни 

конкурс објављен, објављује се у дневним новинама „НДН Српски телеграф“.  

 

IX Рок за подношење пријава: рок за подношење пријаве је 15 дана. Рок почиње да тече наредног 

дана од дана оглашавања обавештења у дневним новинама „НДН Српски телеграф“.  

 

X Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, 

број телефона, по могућности е-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини 

радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на 

конкурс и одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању, податке о посебним 

областима знања и назначен положај на који се конкурише. Пријава мора бити својеручно 

потписана.  

 

XI Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:  

 

- уверење о држављанству;  

- извод из матичне књиге рођених;  

- диплома/уверење којом се доказује стечено образовање;  

- уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са 

положеним правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стручном испиту 

достављају уверење о положеном правосудном испиту);  

- исправе којима се доказује радно искуство у струци од најмање пет година (потврде, решења и 

други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је 

стечено радно искуство);  
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- уверење МУП-a - Полицијске управе, да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну 

казну затвора од најмање шест месеци (издатo након објављивања конкурса);  

- за учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу аутономне 

покрајине или јединице локалне самоуправе, поред наведених доказа, потребно је доставити и доказ 

да им раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине 

или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.  

- образац 1 – изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о 

којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега. 

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена.  

 

Одредбом члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 

18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) прописано је, поред осталог, да орган може да врши увид, 

прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако 

странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.  

 

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод 

из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним 

органима, уверење надлежне полицијске управе да лице није осуђивано на безусловну казну затвора 

од најмање шест месеци. 

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву (Образац 1) којом се 

опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција 

или да ће то кандидат учинити сам. Образац изјаве (Образац 1) доступан је на интернет 

презентацији града Чачка и објављен је уз Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника 

Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, а учесник конкурса га може преузети и на 

писарници Градске управе града Чачка.  

 

XII Адреса на коју се подносе пријаве:  
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса кандидати могу доставити лично преко 

писарнице Градске управе града Чачка или препорученом пошиљком на адресу Градско веће града 

Чачка, ул. Жупана Страцимира бр.2, са назнаком „За Конкурсну комисију–Пријава за јавни конкурс 

за попуњавање положаја начелника Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка.“ 

 

XIII Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу: Биљана Рајић, шеф Одсека за 

људске ресурсе и лични статус грађана, телефон 032/309-005. 

 

XIV Изборни поступак: 

Конкурсна комисија ће, о месту, дану и времену када ће се обавити провера знања и вештина, 

обавестити учеснике конкурса, чије су пријаве благовремене и потпуне, уз које су приложени сви 

потребни докази и који испуњавају услове за рад на положају начелника Градске управе за 

инспекцијски надзор града Чачка, писано, као и путем е-mail адресе или телефонским позивом на 

бројеве или адресе које су навели у својим пријавама.  

Неблаговремене, непотпуне, недопуштене и неразумљиве пријаве, као и пријаве уз које нису 

приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од стране јавног бележника, 

Конкурсна комисија одбацује закључком против кога се може изјавити жалба Жалбеној комисији у 

року од осам дана од дана пријема закључка. Жалба кандидата не задржава извршење закључка.  
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ДВАДЕСЕТ ОСМА 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 приспелу пријаву по јавном позиву за доделу 

новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим спортистима за 

постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта.  

  

 

По упознавању са предлогом, 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. ДОДЕЉУЈЕ СЕ новчана награда за постигнуте резултате и допринос развоју спорта 

следећим младим талентима и истакнутим спортистима: 
 

 

редни 

број 
назив категорија спорт (савез) резултат 

 

износ 

 

1.  Јанко Коларевић 

Млади 

таленти  

( студент) 

Скијање ( Скијашки 

савез Србије) 

- 1. место на Првенству 

Србије у дисциплини 

snowboard 

40.000,00 

 

 

ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТА 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 су четири подносиоца програма користила 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.  
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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: 

 

 Клуб малог фудбала „Борац“ Чачак 

 Клуб америчког фудбала „Čačak angel warriors“ Чачак 

 Тениски клуб „Слобода“ Чачак 

 Тениски клуб „Пужић“ Чачак 

 

 

ТРИДЕСЕТА 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 7 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) 

 

област 

1.  
Клуб малог фудбала 

„Борац“ Чачак 
фудбал 259.200,00 

учешће спортских организација 

са територије града Чачка у 

домаћим и европским клупским 

такмичењима 

2.  
Тениски клуб 

„Слобода“ Чачак 
тенис 570.000,00 

1) учешће спортских 

организација са територије 

града Чачка у домаћим и 

европским клупским 

такмичењима 

321.000,00 динара 

2) организација спортских 

такмичења од посебног значаја 

за град Чачак 249.000,00 динара 
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3.  
Планинарски клуб 

„ФРА“ Чачак 

планинарство 

 
140.000,00 

учешће спортских организација 

са територије града Чачка у 

домаћим и европским клупским 

такмичењима 

4.  
Ауто мото спортски 

клуб Чачак 
мото спорт 300.000,00 

1) учешће спортских 

организација са територије 

града Чачка у домаћим и 

европским клупским 

такмичењима 

100.000,00 динара 

2) организација спортских 

такмичења од посебног значаја 

за град Чачак 200.000,00 динара 

5.  
Стрељачки клуб 

„Борац“ Чачак 
стрељаштво 90.000,00 

учешће спортских организација 

са територије града Чачка у 

домаћим и европским клупским 

такмичењима 

6.  
Стреличарски клуб 

„Прељина“ Прељина 
стреличарство 70.000,00 

учешће спортских организација 

са територије града Чачка у 

домаћим и европским клупским 

такмичењима 

7.  
Боди билдинг клуб 

„Борац“ Чачак 
боди билдинг 300.000,00 

1) учешће спортских 

организација са територије 

града Чачка у домаћим и 

европским клупским 

такмичењима 

230.000,00 динара 

2) организација спортских 

такмичења од посебног значаја 

за град Чачак 70.000,00 динара 
 

 

 

ТРИДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  

      

Након уводног излагања Небојше Бежанића и дискусије Драгомира Шипетића који је 

похвалио доношење овог решења и брзину реаговања Града у санацији штете коју су имали ови 

суграђани, Градско веће је једногласно донело следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

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

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

резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0602-0010- Стална буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 260.000,00 динара, на име помоћи  за санацију штете настале услед 

елементарне непогоде – пожара и то: 



  26 

 

 

 

 

Редни 

број 
Име и презиме  Место Износ Оштећење 

1. Милан Даниловић Пријевор 120.000,00 стамбени објекат 

2. Бобан Јовановић Трбушани 120.000,00 стамбени објекат 

3. Славољуб Стевановић Чачак 10.000,00 стамбени објекат 

4. Милева Кецовић Трбушани 10.000,00 стамбени објекат 

 

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, 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. Овим решењем ставља се ван снаге Решење Градског већа града Чачка број 06-283/2018-III 

од 12. децембра 2018. године, у делу којим су Славољубу Стевановићу из Чачка и Милеви 

Кецовић из Трбушана одобрена средства на име помоћи за санацију штете настале услед 

елементарне непогоде – пожара. 

 

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

 

*** 

 

Даљем току седнице не присуствује Милун Тодоровић. Седницом председава Милица Дачић. 

 

*** 

 

ТРИДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( Завод за јавно здравље 

Чачак) 

 

Након уводног излагања Небојше Бежанића, Градско веће је једногласно донело следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

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

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

резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0602-0010- Стална буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 161.086,00 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 
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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“. 

 

 

ТРИДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ: 

 

1) апропријација 6/1 – Стојан Радосављевић 

 

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

дискусије Милана Бојовића који је истакао да се овом проблематиком треба „позабавити“ 

генерално  и прим др Славице Драгутиновић која је истакла да се у овом а и другим случајевима 

који су се појављивали ради о набавци сензора који су потрошни материјал на годишњем нивоу и 

јако су скупи као и да од града Чачка ка Републици треба да потекне предлог за будуће решавање 

оваквих случајева у складу са критеријумима који би одредио РФЗО, 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 96.000,00 динара (80.000,00 динара нето и 16.000,00 динара 

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

апропријацији 6/1, за новчану помоћ у току лечења Стојана Радосављевића 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“. 

 

 

2) апропријација 235 – ОШ „22. децембар“ Доња Трепча 

 

     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 71.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 235, за потребе ОШ „22.децембар“ Доња Трепча, на име измирења обавеза за 

извршену услугу израде детаља конструкције за потребе изградње фискултурне сале у кругу 

школе – измена пројектне документације.  

 

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

463 – Трансфери осталим нивоима власти, Расход по наменама 5114 – Пројектно планирање, 

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 0001 Функционисање основних школа.   

 

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

 

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

 

 

3) апропријација 235 – ОШ „Татомир Анђелић“ Мрчајевци 

 

     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 70.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 235, за потребе ОШ „Татомир Анђелић“ Мрчајевци, 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 средтава ОШ „Татомир Анђелић“ Мрчајевци, 

Програм 2002 Основно образовање и васпитање, ПА 0001 Функционисање основних школа.   

 

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

 

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“. 
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4) апропријација 420- ПУ „Моје детињство“ 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 205.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 420, за потребе Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак, на име 

накнаде штете на основу Уговора о вансудском поравнању.   

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 420, економска класификација 

485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, Расход по 

наменама 4851 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, 

Функционална класификација 911,  извор финансирања 01 (издаци из средстава буџета 

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

Индиректни корисник буџетских средтава ПУ „Моје детињство“, Програм 2001 

Предшколско васпитање, ПА 2001- 0001 Функционисање и остваривање предшколског 

васпитања и образовања.    

 

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

 

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

 

5) апропријација 541 – МЗ Мршинци 

 

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

дискусије Милана Бојовића који је истакао да је раније финансијски план за све месне заједнице 

био на једном конту и трошио се и за ванредне активности а да је сада то нешто другачије, 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 80.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 
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апропријацији 541, за потребе МЗ Мршинци, на име плаћања измирења обавеза према ЈКП 

„Водовод“ Чачак за решавање ванредног проблема са загушеном канализацијом.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 541, економска класификација 

425 – Текуће поправке и одржавање, Расход по наменама 4251 – Текуће поправке и 

одржавање зграда и објеката, 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 

Мршинци 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“. 

 

6) апропријација 98/1 

 

     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 565.000,00 динара, за  непланиране сврхе за које није утврђена 

апропријација и то за израду пројектног задатка за Студију изводљивости рекултивације и 

санације језера Међувршје и отвара нова апропријација 98/1, економска класификација 511 – 

Зграде и грађевински објекти, Расход по наменама 5114 – Пројектно планирање,  

Функционална класификација 620, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града),  Директни корисник буџетских средстава - Градска управа за урбанизам, Програм 

1101. Урбанизам и просторно планирање, ПА 1101-01. Просторно и урбанистичко 

планирање.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на нову апропријацију 98/1, економска 

класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, Расход по наменама 5114 – Пројектно 

планирање,  Функционална класификација 620, извор финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града),  Директни корисник буџетских средстава - Градска управа за урбанизам, 

Програм 1101. Урбанизам и просторно планирање, ПА 1101-01. Просторно и урбанистичко 

планирање.  

 

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

 

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“. 
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7) апропријација 127/1 

 

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

дискусије прим. др Славице Драгутиновић која је истакла да је Град аплицирао за пројекат из 

области популационе политике који је највећим делом одобрен и објаснила на шта се пројекат 

конкретно односи и како ће бити реализован, 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 2.354.630,00 динара, за  непланиране 

сврхе за које није утврђена апропријација и то за суфинансирање пројекта „Подршка 

спровођењу мера популационе политике“ и отвара:  

 

- нова апропријација 127/1, економска класификација 423- Услуге по уговору, Расход по 

наменама 4239 Остале опште услуге,  Функционална класификација 090, извор 

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

средстава – Градска управа за локални економски развој,  Програм 0901. Социјална и 

дечија заштита, Нови пројекат 0901-19 Подршка спровођењу мера популационе 

политике, износ од 449.500,00 динара; 

 

- нова апропријација 127/2, економска класификација 425- Текуће поправке и одржавање, 

Расход по наменама 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката,  

Функционална класификација 090, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за локални економски 

развој,  Програм 0901. Социјална и дечија заштита, Нови пројекат 0901-19 Подршка 

спровођењу мера популационе политике, износ од 445.400,00 динара; 

 

- нова апропријација 127/3, економска класификација 512- Машине о опрема, Расход по 

наменама 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт,  Функционална 

класификација 090, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за локални економски развој,  

Програм 0901. Социјална и дечија заштита, Нови пројекат 0901-19 Подршка спровођењу 

мера популационе политике, износ од 1.459.730,00 динара; 

 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на: 

 

- нову апропријацију 127/1, економска класификација 423- Услуге по уговору, Расход по 

наменама 4239 Остале опште услуге,  Функционална класификација 090, извор 

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

средстава – Градска управа за локални економски развој,  Програм 0901. Социјална и 

дечија заштита, Нови пројекат 0901-19 Подршка спровођењу мера популационе 

политике, износ од 449.500,00 динара; 
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- нову апропријацију 127/2, економска класификација 425- Текуће поправке и одржавање, 

Расход по наменама 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката,  

Функционална класификација 090, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за локални економски 

развој,  Програм 0901. Социјална и дечија заштита, Нови пројекат 0901-19 Подршка 

спровођењу мера популационе политике, износ од 445.400,00 динара; 

 

- нову апропријацију 127/3, економска класификација 512- Машине о опрема, Расход по 

наменама 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт,  Функционална 

класификација 090, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за локални економски развој,  

Програм 0901. Социјална и дечија заштита, Нови пројекат 0901-19 Подршка спровођењу 

мера популационе политике, износ од 1.459.730,00 динара; 

 

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

 

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

 

8) апропријација 290 

 

     Након уводног излагања Зорана Тодосијевића и дискусије Душана Радојевића који је 

истакао да је јако похвално што ће овакав културни догађан бити доступан свим грађанима на 

отвореном простору и што Град и оваквим ангажовањем доказује да се за културу издвајају 

средства, 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 1.500.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 290, за потребе Дома културе Чачак, за организацију концерта Немање 

Радуловића. 

 

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“. 
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9) апропријација 347/1 

 

     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 499.000,00 динара, за  непланиране сврхе за које није утврђена 

апропријација и то за потребе Уметничке галерије „Надежда Петровић“, на име 

организације концерта Светски музички бисери и отвара нова апропријација 347/1, 

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 друштвене делатности, Индиректни корисник буџетских средстава Уметничка 

галерија „Надежда Петровић“ Чачак, Програм 1201. Развој културе и информисања, ПА 

1201-0002. Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва.   

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на нову апропријацију 347/1, 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 друштвене делатности, Индиректни корисник буџетских средстава Уметничка 

галерија „Надежда Петровић“ 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“. 

 

10) 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 3.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 538, за потребе МЗ Мршинци, на име плаћања трошкова платног промета и 

банкарских услуга.   
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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 Мршинци 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“. 

 

 

ТРИДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ ЕКОЛОШКО 

ИНОВАТИВНОГ УДРУЖЕЊА „ЕКО ИН“ ЧАЧАК НА 

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА 

ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ 

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ЗА 

РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 

У 2019. ГОДИНИ БРОЈ 06-45/2019-III ОД 9. АПРИЛА 

2019. ГОДИНЕ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда  Славица Каранац упознала је чланове Градског већа са 

приговором Иновативног удружења „Еко ин“ Чачак на Листу вредновања и рангирања пријављених 

програма по Јавном конкурсу за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног 

интереса у 2019. години број 06-45/2019-III од 9. априла 2019. године, као и предлогом решења по 

приговору.  

 

По упознавању са приговором и предложеним текстом решења, Градско веће је једногласно 

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 
 

ОДБИЈА СЕ приговор Еколошко иновативног удружења „Еко ин“ Чачак, изјављен на 

Листу вредновања и рангирања пријављених програма по Јавном конкурсу за доделу средстава 

удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2019. години,  коју је утврдила Комисија 

за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима, број 06-45/2019-III од 9. 

априла 2019. године, као неоснован. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима 

утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених програма по Јавном конкурсу за доделу 

средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2019. години и дана 9. априла 

2019. године објавила на званичној интернет страници града Чачка. 

 

На утврђену Листу приговор је благовремено изјавило Еколошко иновативно удружење 

„Еко ин“ Чачак у коме наводи да је ово удружење бодовано на бодовној Листи коју је сачинила 

Комисија са 45 бодова због чега је изостало у расподели средстава из буџета града Чачка. Сматра да 
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Комисија није адекватно применила одредбе из Ближих мерила за избор програма од јавног 

интереса са допунским критеријумима и начином бодовања, на штету подносиоца приговора у 

односу на остала удружења. Као разлог наводи да је ово удружење већ имало искуства у 

реализацији различитих програма из области за које је основано, али никада до сада није 

аплицирало код локалне самоуправе већ је све пројекте реализовало из сопствених средстава и 

донација као што је донација за реализацију пројекта на Книћком језеру. Даље наводи да би на 

територији града Чачка удружење реализовало програм за годину дана и сматра да то Комисија није 

бодовала, а да пројекат има перспективу у будућем периоду не само на територији Чачка већ и 

шире. Истиче да су остваривањем овог пројекта остварени сви циљеви од јавног интереса у стању 

унапређења животне средине не само тренутно већ трајно, те да није адекватно бодован ни у делу 

који се односи на учешће сопствених средстава јер је тражио 70% средстава а сам би сносио своје 

трошкове. Предлаже да надлежни орган приговор размотри, преиспита и уважи наводе приговора и 

омогући ново бодовање.   

 

У изјашњењу на поднети приговор, Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за 

доделу средстава удружењима, наводи да је по расписаном Јавном конкурсу за доделу средстава 

удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2019. години, Еколошко иновативног 

удружења «Еко ин» Чачак  поднело пројекат «Пројекат скупљања инертног отпада у сливу Западне 

Мораве“, који је Комисија, применом критеријума утврђених Ближим мерилима за избор програма 

од јавног интереса са допунским критеријумима и начином бодовања, вредновала са 45 бодова.  У 

даљем изјашњењу се осврнуо на све наводе из приговора и истиче: 

- у делу пријаве «Преглед досадашњих активности подносиоца пријаве (програм/пројекат, донатор, 

новчана вредност») у пријави се наводи «да је Удружење новоосновано у досадашњем периоду није 

користило средства града Чачка, удружење се наслања на већ реализоване пројекте из области 

агроиновација на нивоу Републике који су већ реализовани при Министарству науке и технолошког 

развоја.». Комисија је критеријум «да ли удружење има искуства у реализацији програма у области 

у којој је поднета пријава  1-5 бодова“ вредновала са 1 бодом, јер се не наводе конкретни пројекти 

који су реализовани, а критеријум „да ли удружење има искуства у реализацији програма на 

територији града Чачка у области у којој је поднета пријава  1-10 бодова,“ вредновала са 2 бода, јер 

се не наводе конкретни пројекти који су реализовани. Комисија није узела у разматрање наводе из 

Приговора о реализацији пројекта на Книћком језеру, јер као такав није наведен у Пријави.     

- у делу пријаве «Време реализације (датум/месец/период реализације)» у пријави се наводи «од 1. 

маја до 1. септембра 2019. године». Комисија је критеријум «дужина трајања програма 1-5 бодова“ 

вредновала са 2 бода, јер програм траје 4 месеца, тако да наводи у Приговору „на територији града 

Чачка Удружење би реализовало програм за годину дана и сматра да тиме није бодовано“, су у 

супротности са подацима наведеним у пријави. 

- у делу пријаве «утицај који ће на квалитет живота у локалној заједници дугорочно гледано имати 

очекивани резултат програма/пројекта» Комисија сматра да је критеријум «обим задовољавања 

јавног интереса - да ли ће дугорочно гледано очекивани резултати имати утицај на квалитет живота 

у локалној заједници 1-15 бодова» правилно вредновала са 4 бода, а део пријаве «степен унапређења 

стања у области у којој се програм спроводи (побољшана правна регулатива, правила понашања и 

друго), Комисија сматра да је критеријум „степен унапређења стања у области у којој се програм 

спроводи 1-15 бодова“ правилно вредновала са 8 бодова, тако да наводи у Приговору «сматрамо да 

овим пројектом наш пројекат није ограничен на једну годину већ да има перспективу у будућем 

периоду не само на територији града Чачка већ и шире. Остваривањем овог пројекта остварени су 

сви циљеви од јавног интереса у стању унапређења животне средине, не само тренутно, већ трајно», 

нису од утицаја за измену додељених бодова. 

- у делу пријаве «износ средстава за која се конкурише» у пријави се наводи Удружење конкурише 

за 307.300,00 динара, што представља 70% од укупног буџета Пројекта. Комисија је критеријум 

«Суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, 
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аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова Европске уније, поклона, донација, 

легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма 20 бодова: 

1) у зависности колико средстава подносилац програма потражује од града Чачка у односу 

на целокупан буџет програма 1-10 бодова:   

 

              1-2 бода потражује се до 100% средстава  од Града  

    3-4 бода потражује се до 80% средстава  од Града  

   5-6 бодова потражује се до 60% средстава  од Града  

    7-8 бодова потражује се до 50% средстава  од Града  

   9-10 бодова потражује се мање од 40% средстава од Града“,  

 

вредновала са 4 бода, на истоветан начин вреднујући као и остале програме/пројекте, тако да се не 

може сматрати релевантан навод у Приговору да „обзиром да је подносилац приговора тражио 70% 

средстава, а сам ће сносити своје трошкове, а спреман је да и да више исти сматра да бодовање у 

односу на остала удружења, није адекватно урађено“. 

Предлаже да Градско веће одбије поднети приговор, јер сматра да је вредновање у потпуности 

извршено у складу са Ближим мерилима за избор програма од јавног интереса са допунским 

критеријумима и начином бодовања. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да је Еколошко иновативно удружење „Еко ин“ Чачак поднело пријаву на Јавни конкурс 

за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2019. 

години са пројектом „Пројекат скупљања инертног отпада у сливу Западне Мораве“ у 

обалсти заштите животне средине; 

- да је Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава 

удружењима, дана 9. априла 2019. године утврдила и на сајту града Чачка објавила 

Листу вредновања и рангирања пријављених програма којом је за програме/пројекте у 

области заштите животне средине извршила бодовање применом Ближих мерила за 

избор програма од јавног интереса са допунским критеријумима и начином бодовања; 

- да је Еколошко иновативно удружење „Еко ин“ Чачак бодовано са 45 бодова; 

 

Чланом 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (Сл. гласник РС“ бр. 16/2018) 

прописано је да Комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма у року 

који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријаве. 

 

Чланом 5. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за 

реализовање програма од јавног интереса („Сл. лис града Чачка“ бр. 5/2018) прописани су 

критеријуми који ће се примењивати за избор програма који ће се финансирати или суфинансирати 

средствима буџета Града, а Ближа мерила за избор програма применом тих критеријума, са јасним 

системом за вредновање сваког појединачног критеријума прописује Комисија за спровођење 

поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима. Комисија може утврдити и допунске 

критеријуме који су специфични за одређену област. 

 

По разматрању приговора и осталих списа предмета, Градско веће града Чачка налази да је 

приговор неоснован. 

 

Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима је 

правилно извршила бодовање  пројекта подносиоца приговора, применом критеријума утврђених 
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Ближим мерилима за избор програма од јавног интереса са допунским критеријумима и начином 

бодовања. 

 Наводи приговора којима се оспорава бодовање по критеријуму „Референце програма“ 

везаном за „Област у којој се реализује програм - Искуство у реализацији програма у области у којој 

је поднета пријава“ су неосновани  јер у пријави нису наведени конкретни пројекти који су 

реализовани. 

Неоснован је и навод који се односи на „Област у којој се реализује програм -Дужина 

трајања програма“ којим се истичеда би удружење програм реализовало за годину дана па чак и 

дуже, обзиром да се у пријави наводи тачан период реализације програма у трајању од 4 месеца, на 

основу чега је и извршено бодовање по овом критеријуму. 

 Навод приговора који се односи на бодовање по критеријуму „Циљеви који се постижу - 

Обим задовољавања јавног интереса“ и истиче да су остварени сви циљеви од јавног интереса не 

само тренутно већ трајно, неоснован је из разлога што је у распону бодова од 1 до 5 пројекат по овог 

критеријуму бодован са 4 бода, а у оквиру критеријума „Циљеви који се постижу - Степен 

унапређења стања у области у којој се програм спроводи у распону од 1 до 15 пројекат је вреднован 

и бодован са 8 бодова. 

 Навод приговора којим се оспорава бодовање по основу критеријума „Суфинансирање 

програма из других извора“ неоснован је јер је Комисија бодовање извршила у складу са утврђеним 

критеријумима на исоветан начин за све програме у зависности од процента који се потражује од 

Града, што је у конкретном случају 70% а што се бодује максимално са 4 бода колико је подносилац 

и добио бодова. 

 

На основу изнетог, Градско веће града Чачка је одлучило као у диспозитиву.  

 

 

ТРИДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ДОО „НОРЕБО“ НОВИ 

САД НА РЕШЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНУ 

ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 434/424-

1/2015 ОД 8. АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда  Славица Каранац упознала је чланове Градског већа са 

жалбом доо „Норебо“ Нови сад на решење Градске управе за локалну пореску администрацију 

града Чачка број 434/424-1/2015 од 8. априла 2016. године, као и предлогом решења по жалби.  

 

По упознавању са  жалбом и предложеним текстом решења, Градско веће је једногласно 

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

ПОНИШТАВА СЕ Решење Градске управе за локалну пореску администрацију број 

434/424-1/2015 од 8. априла 2016. године и предмет враћа првостепеном органу на поновни 

поступак. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Градска управа за локалну пореску администрацију донела је Решење број 434/424 -1/2015 

од 8. априла 2016. године, којим је усвојена жалба д.о.о. „Norebo“ Нови Сад, изјављена на Решење 

број 434/424/2015 од 27. новембра 2015. године и утврђена локална комунална такса за истицање 

фирме на пословном простору у Чачку, у укупном износу од 49.870,00 динара, и то: 
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-у ул. Немањина бр. 36, у зони 2, за делатност услуге припремања и послуживања пића (5630), за 

период од 1.01.2015. године до 31.12.2015. године, у износу од 44.850,00 динара, уз корекцију таксе 

од 50% у износу од 22.425,00 динара, тако да укупна таксена обавеза за наведени период износи 

22.425,00 динара; 

- у ул. Железничка бр. 3, у екстра зони, за делатност услуге припремања и послуживања пића, за 

период од 1.01.2015. године до 31.12.2015. године, у износу од 54.890,00 динара, уз корекцију таксе 

од 50% у износу од 27.445,00 динара, тако да укупна таксена обавеза за наведени период износи 

27.445,00 динара.  

Месечна обавеза утврђена је у износу од по 4.155,83 динара. 

Овим решењем замењено је решење број 434/424/2015 од 27. новембра 2015. године. 

 

На донето Решење жалбу је благовремено изјавио д.о.о. „Norebo“ у којој истиче да се у 

побијаном решењу у ставу I наводи да се усваја жалба изјављена на решење број 434/424/2015 од 

27.11.2015. године изјављена од стране овлашћеног лица, међутим доносилац решења није извршио 

додатну корекцију таксе за истицање фирме за 30%, по основу умањења за мала правна лица, већ је 

жалилац задужен истим износом, односно извршено је само умањење за 50% и Решењем број 

434/424/2015 од 27. новембра 2015. године а и Решењем број 434/424-1/2015 од 8. априла 2016. 

године. Наводи да је то био основни разлог због којег је побијано Решење број  434/424/2015 од 27. 

новембра 2015. године, уз коју жалбу је достављен доказ да је разврстан као мало правно лице. 

Обзиром да то није уважено ожалбеним решењем, из истих разлога побија Решење број 434/424-

1/2015 од 8. априла 2016. године, због тога што није извршена корекција таксе и за 30% јер није 

утврђено да је жалилац разврстан  у мало правно лице из чега произилази да је Решење донето на 

основу нетачно утврђеног чињеничног стања и да је неосновано задужен за износ локалне 

комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору у већем износу него што то 

материјално право прописује. 

Првостепени орган је жалбу са списима предмета проследио Министарству финансија 

Републике Србије, Пореској управи, Регионалном одељењу за другостепени поступак Крагујевац, 

која је ове списе предмета вратила Градској управи за локалну пореску администрацију из разлога 

што није надлежна да одлучује по жалбама против решења којима су утврђене обавезе по основу 

локалне комуналне таксе за истицање фирме, као и по основу других накнада од стране локалне 

пореске администрације ( осим по основу пореза на имовину), а све са позивом на правни став 

Управног суда заузет у бројним пресудама и Мишљење Министарства финансија, на  Закон о 

пореском поступку и пореској администрацији и Закон о финансирању локалне самоуправе.  

По враћању списа од стране Пореске управе, Градска управа за локалну пореску 

администрацију, на основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи и по 

инструкцијама из акта Пореске управе, жалбу са списима предмета доставила је Градском већу 

града Чачка, стварно надлежном органу за одлучивање у управном поступку у другом степену о 

правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из 

надлежности града. 

 

Решењем Градског већа града Чачка, број 434-11/2016-III од 29. јула  2016. године, жалба  

д.о.о. „Norebo“ Нови Сад одбијена је као неоснована. 

Против Решења Градског већа града Чачка број 434-11/2016-III од 29. јула 2016. године, 

д.о.о. „Norebo“ Нови Сад,  је поднео тужбу Управном суду, а Управни суд - Одељење у Новом Саду, 

је уважио тужбу тужиоца д.о.о.„Norebo“ Нови Сад и поништио Решење Градског већа града Чачка 

број 434-11/2016-III од 29. јула 2016. године, Пресудом број III – 5 У. 12669/16 од 15. марта 2019. 

године. 

У образложењу Пресуде се наводи да  је диспозитив првостепеног решења нејасан што је 

другостепени орган пропустио да оцени, чиме су учињене повреде правила поступка из члана 235. 

став 2. и члана 198. став 2. Закона о општем управном поступку ( „Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 и 
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„Сл. гласник РС“ бр. 30/10). Ово стога што се ставом 1. диспозитива усваја жалба тужиоца, ставом 

2. диспозитива утврђује локална комунална такса у укупном износу од 49.870,00 динара а у ставу 3. 

диспозитива наводи да се тим решењем мења решење истог органа број 434/424/2015 од 27. 

новембра 2015. године у целости, а којим је такође била утврђена локална комунална такса у 

укупном износу од 49.870,00 динара, па из диспозитива првостепеног решења није јасно у ком делу 

је усвојена жалба тужиоца на решење од 27. новембра 2015. године, с обзиром да је износ локалне 

комуналне таксе и у том решењу утврђен у истом износу.  Поред тога се наводи да у оспореном 

решењу другостепеног органа није истакнута евентуална грешка у писању датума од стране 

првостепеног органа, обзиром да је наведено да се одбија жалба изјављена на решење Градске 

управе за локалну пореску администрацију број 434/424-1/2015 од 8. априла 2016. године а у 

списима предмета се налази решење  број 434/424-1/2015 у чијем уводу је наведено да је донето 8. 

априла 2015. године. Даље се у  Пресуди наводи да  по оцени суда, другостепени орган није дало 

ваљано образложење зашто се износ локалне комуналне таксе не може умањити по два основа и то 

30% по основу разврставања у мала правна лица и за 50% по основу обављања делатности у 

издвојеним пословним јединицама, обзиром да одредбе Одлуке о локалним комуналним таксама за 

територију града Чачка не прописују да се умањење таксе по основу разврставања фирме у мала 

правна лица односи искључиво на правна лица која имају седиште на територији града Чачка. 

Обзиром на то из образложења оспореног решења не произилази одлука дата у диспозитиву чиме је 

учињена битна повреда правила поступка из члана 199. став 2. Закона о општем управном поступку. 

Поступајући по Пресуди Управног суда - Одељење у Новом Саду, Градско веће је поново 

решавало по жалби д.о.о „Norebo“ Нови Сад на Решење Градске управе за локалну пореску 

администрацију број 434/424 -1/2015 од 8. априла 2016. године, поштујући правно схватање и 

примедбе суда и утврдило да је првостепени орган, Градска управа за локалну пореску 

администрацију, повредио  правила поступка која су од утицаја на правилно решење ове управне 

ствари, односно повредио одредбе члана 198. став 2. Закона о општем управном поступку („Сл. лист 

СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“ бр. 30/10), којим је прописано да диспозитив решења мора 

бити кратак и одређен, обзиром да није јасно у ком делу је усвојена жалба д.о.о. „Norebo“ Нови 

Сад„ на решење од 27. новембра 2015. године, јер је износ локалне комуналне таксе, решењем 

првостепеног органа од 8. априла 2016. године, утврђен у истом износу. Поред тога није, према 

оцени Суда, ваљано образложено зашто се износ локалне комуналне таксе за истицање фирме, не 

може умањити по два основа.  

 

У поновном поступку, првостепени орган, Градска управа за локалну пореску 

администрацију ће, имајући у виду напред изнето, пре свега наводе дате у образложењу пресуде, 

правилно и у потпуности утврдити чињенично стање и решити ову управну ствар, водећи пре свега 

рачуна о правилима поступка. 

 

 Из наведених разлога, Градско веће града Чачка је одлучило као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Реше`ње 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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ТРИДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ПЕТРОНИЈЕВИЋ 

НАДЕЖДЕ ИЗ ЧАЧКА НА ЗАКЉУЧАК ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ 

АДМИНИСТРАЦИЈУ ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 

43/18980/2016 ОД 29. АВГУСТА 2016. ГОДИНЕ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда  Славица Каранац упознала је чланове Градског већа са 

жалбом Петронијевић Надежде из Чачка на закључак Градске управе за локалну пореску 

администрацију града Чачка број 43/18980/2016 од 29. августа 2016. године, као и предлогом 

решења по жалби.  

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

ПОНИШТАВА СЕ Закључак Градске управе за локалну пореску администрацију града 

Чачка број 43/18980/2016 од 29. августа 2016. године и предмет враћа првостепеном органу на 

поновни поступак. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Градска управа за локалну пореску администрацију донела је Закључак којим се одбија 

захтев о трошковима поступка поднет од стране пореског обвезника Петронијевић Надежде из 

Чачка, коју заступа адвокат Милица Рајић из Чачка, Градско шеталиште бр. 167/1, као неоснован.  

Незадовољна наведеним Закључком, Петронијевић Надежда, коју по пуномоћју заступа 

Милица Рајић, адвокат из Чачка, је изјавила жалбу, истичући да су неосновани наводи да је порески 

обвезник пореску пријаву поднела тек 2010. године и да је поступак започет на иницијативу 

пореског обвезника, обзиром да је жалиља у предметном стану живела од 1974. године, а 2010. 

године поднела пријаву за корекцију износа пореза. Даље наводи да је 2012. године жалиља 

исељена из предметног стана, па самим тим првостепени орган  није могао задуживати пореског 

обвезника за порез на имовину за 2016. годину  на основу пореске пријаве из 2010. године, као ни 

посебном накнадом за заштиту и унапређење животне средине, за период од 2013 - 2016. године, на 

основу те пријаве, осим ако је поступак покренут по службеној дужности, што је овде случај. Поред 

тога, првостепени орган је могао имати сазнање о промена носиоца права на предметном стану, 

обзиром да је та чињеница забележена у јавним књигама 2013. године, те да је и сам приликом 

утврђивања обавезе навео да је та обавеза утврђена и на основу других података којима орган 

располаже. Истиче да је првостепени орган, самоиницијативно, по службеној дужности, донео 

незаконито решење и задужио обвезника посебном накнадом и да је занемарио одредбе члана 104. 

став 6. Закона о општем управном поступку, којим је прописано да када је поступак покренут по 

службеној дужности завршен повољно за странку, трошкове поступка сноси орган који је покренуо 

поступак. У конкретном случају су испуњена оба кумулативна услова за то јер је несумњиво да је 

поступак покренут по службеној дужности, како је и прописано чланом 33. Закона о пореском 

поступку и пореској админстрацији и да је исти окончан повољно за странку, односно доношењем 

решења којим је усвојена жалба и утврђено да се жалиља не задужује обавезом плаћања накнаде за 

заштиту и унапређење животне средине за 2016. годину. Предлаже да другостепени орган укине 

првостепени закључак и предмет врати на поновни поступак и одлучивање или да преиначи 

ожалбени закључак у корист жалиље. 

Првостепени орган је жалбу са списима предмета проследио Министарству финансија 

Републике Србије, Пореској управи - Сектору за пореско - правне послове и координацију - 

Регионално одељење за другостепени поступак Крагујевац, која је Закључком број 400-434-00-

00077/2016-I4001 од 2.12.2016. године одбацило жалбу због ненадлежности, јер је Закључком 
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Градске управе за локалну пореску администрацију одлучено о правима и обавезама жалиоца која 

се односе на накнаду за унапређење и заштиту животне средине, те да исти не представља пореско 

управни акт за чије је одлучивање  по жалби, сходно одредби члана 2а став 2 тачка 4) Закона о 

пореском поступку и пореској администрацији, стварно надлежна Пореска управа. 

По враћању списа од стране Пореске управе, Градска управа за локалну пореску 

администрацију, на основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи, жалбу са 

списима предмета доставила је Градском већу града Чачка, стварно надлежном органу за 

одлучивање у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и 

установа и других организација у управним стварима из надлежности града. 

Решењем Градског већа града Чачка, број 43-6/2016-III од 17. јануара  2017. године, жалба  

Петронијевић Надежде из Чачка одбијена је као неоснована. 

Против Решења Градског већа града Чачка број 43-6/2016-III од 17. јануара 2017. године, 

Петронијевић Надежда из Чачка, поднела je тужбу Управном суду, а Управни суд- Одељење у 

Крагујевцу, је уважио тужбу тужиоца Петронијевић Надежде из Чачка и поништио Решење 

Градског већа града Чачка број 43-6/2016-III од 17. јануара 2017. године, Пресудом број I – 7 У 

2967/17 од 10. априла 2019. године. 

У образложењу Пресуде се наводи да се разлози који су дати у образложењу оспореног 

решења не могу прихватити као правилни и на закону засновани. Истиче се да је одредбом члана 

103. став 3. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ број 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник 

РС“ број 30/10) прописано да када је поступак покренут по службеној дужности завршен повољно 

за странку, трошкове поступка сноси орган који је поступак покренуо, а како је у спроведеном 

поступку првостепени орган по жалби тужиље на решење од 30. маја 2016. године, којим је тужиљи 

утврђена обавеза по основу накнаде за унапређење и заштиту животне средине за период 01.01.-

31.12.2016. године, донео решење од 29. августа 2016. године, којим је у ставу првом усвојио жалбу, 

а у ставу другом утврдио да се тужиља не задужује накнадом за заштиту и унапређење животне 

средине за наведени период, из чега произилази да је поступак покренут по службеној дужности 

окончан повољно по странку, то тужиља у складу са наведеном законском одредбом има право на 

накнаду трошкова поступка. Наводи се да је на овај начин повређена одредба члана 199. став 2. 

Закона о општем управном поступку којим је прописано да образложење решења садржи утврђено 

чињенично стање, правне прописе и разлоге који, с обзиром на утврђено чињенично стање, упућују 

на решење какво је дато у диспозитиву. 

 

Поступајући по Пресуди Управног суда - Одељење у Крагујевцу, Градско веће је поново 

решавало по жалби Петронијевић Надежде из Чачка на Закључак Градске управе за локалну 

пореску администрацију број 43/18980/2016 од 29. августа 2016. године, поштујући правно схватање 

и примедбе Суда, да је поступак у овој правној ствари покренут по службеној дужности окончан 

повољно по странку, то у том смислу Закључак није правилан и на закону заснован, па је Градско 

веће града Чачка одлучило као у диспозитиву. 

 

У поновном поступку, првостепени орган, Градска управа за локалну пореску 

администрацију ће, имајући у виду напред изнето, пре свега наводе дате у образложењу пресуде, 

правилно и у потпуности утврдити чињенично стање и решити ову управну ствар, водећи рачуна о 

правилима поступка. 

 

 Из наведених разлога, Градско веће града Чачка је 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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ТРИДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА:       ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ НАСТАЛЕ 

НАКОН ЕЛЕМЕНТАРНЕ И ДРУГЕ НЕПОГОДЕ 

 

      Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Славица Каранац која је 

истакла да је правни основ за доношење овог решења садржан у члану 5. Одлуке о организацији и 

функционисању цивилне заштите на територији града Чачка којим се између осталог прописује да 

Градско веће образује Комисију за процену штетe у пољопривреди настале од елементарне и друге 

непогоде. Прочитала је предлоге за председника и чланове ове Комисије и образложила њен 

задатак. 

 

 По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Милан Бојовић 

истакавши да је похвално што се овако брзо реаговало на штету која је настала у току јучерашњег 

дана на пољопривреди, као и да је знатна штета настала на путевима те да је потребно да и 

Комисија за штету на путевима обави свој задатак. 

  

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

следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за процену штетe у пољопривреди 

настале од елементарне и друге непогоде  

 

I 

 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за процену штете у пољопривреди настале од елементарне и друге 

непогоде (у даљем тексту: Комисија) у саставу: 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

 

- Бојан Гавриловић, дипл. инжењер агрономије 

 

 ЧЛАНОВИ 

 

 Др Влајисав Папић, доктор пољопривредних наука 

 Снежана Марковић Ђуровић, дипл. инж. агрономије 

 Весна Павловић, дипл. инж. агрономије 

 Борко Ивановић, дипл. инж. пољопривреде 

 Небојша Брајовић, дипл. инж. пољопривреде 

 Мр Милорад Крсмановић, магистар пољопривредних наука 

 Др Бранко Поповић, доктор биотехничких наука 

 Борис Рилак, дипл. инжењер агрономије 

 Мр Милан Кандић, магистар техничких наука 

 

II 
 

 Задатак Комисије је да процењује штету у пољопривреди насталу након елементарне и друге 

непогоде на подручју града Чачка и извештај достави Градском већу града Чачка. 



III

Ono perueme o6jarurn y ,,Cryx6euoM Jrucry rpa4a t{a.rxao'.

Muruqa ,(auuh o6asecrr.ura je uraHooe fpa4cxor seha Aa je ognyueuo tto cB[rM raqKaMa

AHeBHor pega, naje 85. ce4nuqy fpa4cxor eeha saxrsyuutay 1 l qacoea u 30 rnrunyra.
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