
ЗАПИСНИК 

СА ОСАМДЕСЕТДЕВЕТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 31. јула 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 89. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

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

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

Радојевић, Анђелка Новаковић,  Немања Трнавац, Михаило Јовић и др Милан Лукић, а одсутни су: 

Вељко Неговановић, Мирослав Вукосављевић и Славко Веселиновић 

 

     да у смислу члана 15. Пословника Градског већа града Чачка, Градско веће има кворум,  те  

може да ради и пуноважно одлучује; 

 

 да седници Градског већа  присуствују: 

 

- Милан Бојовић, помоћник Градоначелника 

- 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 

- Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије 

- Славица Максимовић, представник Градске управе за финансије 

- Катарина Новковић, Градски правобранилац 

- др Александар Пајовић, директор Дома здравља „Чачак“ Чачак 

- Надежда Симовић, председник Комисије за надзор у реализацији програма локалног 

економског развоја  

 

   да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока 

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

седници. 

 

*** 

 

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

достављен записник са 88. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 88. седнице Градског 

већа.  

 

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

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  88.  седнице Градског већа града Чачка број 06-106/2019-III од 17. 

јула 2019.  године, без примедби. 
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*** 

 

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

дневни ред који је достављен уз материјал за седницу, с тим да се исти допуни следећим тачкама: 

 

- ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(апропријација 257) 

 

- РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР  У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 

ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ 

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА „DIGI TEL“ 

ДОО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, ОГРАНАК У ЧАЧКУ 

 

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 И УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ГОДИНЕ ДО 30.06.2019. ГОДИНЕ 

 

2.  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 

ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ 

 

3. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ТОМАШЕВИЋ МИРЈАНЕ ИЗ ЧАЧКА НА 

РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 55333-3559/2019 

ОД 4. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ 

 

4. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ РАНЂЕЛОВИЋ САШЕ ИЗ ЧАЧКА НА 

РЕШЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 359-210/19-

IV-2-01  ОД 30. МАЈА  2019. ГОДИНЕ 

 

5. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ СТАНКОВИЋ ТОМИСЛАВА ИЗ ЧАЧКА 

НА РЕШЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ 

АДМИНИСТРАЦИЈУ ГРАДА ЧАЧКА  БРОЈ 434/49/2017 ОД 24. АПРИЛА  2017. 

ГОДИНЕ 

 

6.  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ  

 

7. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 60) 

 

8. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 62) 
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9. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 97) 

 

10.  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 538) 

 

11. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 616) 

 

12. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 257) 

 

13. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР  У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ 

КОРИСНИКА СРЕДСТАВА „DIGI TEL“ ДОО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, ОГРАНАК 

У ЧАЧКУ 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ГОДИНЕ ДО 30.06.2019. 

ГОДИНЕ 

 

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

чланове Градског већа са Извештајем о извршењу буџета града Чачка за период од 1. јануара 2019. 

године до 30. јуна 2019. године истакавши да је обавеза надлежног органа локалне власти за 

финансије за достављање шестомесечног извештаја о извршењу буџета, прописана  чланом  76. 

Закона о буџетском систему. Стање средстава на жиро рачуну Буџета града Чачка на дан 1. јануара 

2019. године износило је 133.882.295,01  динар, а стање средстава на консолидованом рачуну 

трезора града Чачка на исти дан износило је 163.820.625,20 динара. Приходи и примања буџета у 

2019. години, заједно са средствима индиректних буџетских корисника из осталих извора 

финансирања а без пренетих неутрошених средстава за посебне намене и без нераспоређеног вишка 

прихода и примања из ранијих година, остварени су у укупном износу од  1.637.464.890,79 динара 

што представља 37,31 % у односу на планиране приходе и примања буџета. Расходи и издаци 

буџета, заједно са расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора финансирања, у 

периоду од 1. јануара 2019. године до 30. јуна 2019. године извршени су у укупном износу 

1.621.659.204,01  динар, што представља 35,45 % у односу на план дефинисан Одлуком о буџету 

града Чачка за 2019. годину. Укупне кредитне обавезе према пословним банкама на повучена 

средства  и Фонда за развој Републике Србије на дан 30. јун 2019. године износе 116.400.566,41 

динар. 

 

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

Немања Трнавац истакао је да је известилац у уводном излагању таксативно навео 

активности из буџета које су спроведене за првих шест месеци ове године. Сматра да је буџет  

добро планиран и да је евидентна подршка из средстава буџета Републике што је и наведено у овом 

извештају, стога не стоје критике које су биле на рачун овогодишњег буџета, а да је буџет добро 
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планиран показује и његовоизвршење за првих шест месеци а показаће се и на крају године. На 

крају је истакао да је„пуњење“ буџета сасвим добро и предлаже усвајање извештаја о извршењу 

буџета за првих шест месеци 2019. године. 

Драгомир Шипетић истакао је да је буџетом за ову годину за област социјалне заштите 

планирано укупно 270 милиона динара, да су све позиције везане за ову област добро планиране и 

извршене за период од првих шест месеци без икаквих кашњења у плаћању и према динамици која 

је потребна и према захтевима корисника, тако да је ова област покривена на најбољи начин а тиче 

се Центра за социјални рад, Установе „Зрачак“, школе „1. Новембар“, Црвеног крста где се 

финансира Народна кухиња и добровољно давалаштво крви, превоза лица старијих од 65 година и 

других лица и категорија становништва. Све је ово јако битно грађанима Чачка, а поред тога 

истакао је и геронто услуге, персоналну асистенцију, личне пратиоце деце ометене у развоју итд. 

Све услуге су уредно измириване, а захтеви корисника позитивно одобрени, па лица „на чекању“ 

нема. Изражава задовољство стањем у области социјалне заштите и нада се да ће тако и остати.  

 Душан Радојевић истакао је да је извршење буџета, везано за област младих и културе, 

било у складу са планираним а што се види како из овог извештаја тако и на терену кроз све већи 

број манифестација које имају подршку Града и то културних, спортских, забавних итд. Такође, 

видљиво је и улагање у инфраструктуру када су у питању установе културе што је за сваку похвалу 

и на корист грађана и показује да су средства за то добро планирана. Такође, похвално је то што све 

установе културне сада конкуришу код Републике за средства за своје пројекте, а што можда раније 

није била пракса, и да је све већи број корисника услуга установа културе. Истакао је позитиван 

ефекат запошљавања младих јер се тиме створила могућност да се млади усавршавају након 

завршених факултета и започну каријеру у свом граду. До краја године очекује се стопостотно 

извршење буџета у овој области, а посебно истиче радове на спортској инфраструктури попут 

атлетског стадиона, више спортских терена, мобилијара за децу, игралишта које се граде уз 

подршку грађана у граду и на селу итд. 

 Прим. др Славица Драгутиновић сагласила се са дискусијама предходника, а своје 

излагање усмерила је на свој ресор истакавши посебно средства за вантелесну оплодњу која су у 

овој години опредељена у већем износу него што је то било раније због више заинтересованих лица. 

Такође је нагласила и средства издвојена за рад предшколских установа, како јавних тако и 

приватних, где је за првих 6 месеци пренето 76 милиона динара чиме су покривене потребе деце 

која бораве у вртићима. Даље је истакла средства опредељена за летовање деце у одмаралишту 

„Овчар“ где је из буџета неким категоријама обезбеђено бесплатно летовање, попут деце из 

породица које су социјално угрожене, деце без родитељског старања, деце која су носиоци Вукове 

дипломе, а постоје и категорије деце којима Град делимично финансира летовање попут деце до 

четвртог разреда основне школе, трећег детета у породици и др.Осврнула се и на средства која је 

реализовао Дом здравља попут набавке новог возила као основног средства за рад као и за друге 

потребе ове установе.  

 Милан Бојовић осврнуо се на функционисање месних заједница које ове године спроводе 

активности са увећаним буџетом који је отприлике по милион динара за сваку месну заједницу. 

Истакао је да су поједине активности биле успорене због лоших временских прилика, а очекује да 

ће у наставку године све активности бити реализоване. Посебно је задовољан адаптацијом објеката 

домова културе у сеоским месним заједницама, ови објекти у скоро свим месним заједницама су 

сада у употреби а раније то нису били. Питање водоснабдевања на сеоском подручју је нешто на 

чему се увелико ради са значајним финансијским средствима, а Град  је у свакодневном контакту са 

месним заједницама по том и другим питањима тако да се интензивно ради и на припреми буџета за 

наредну годину у складу са потребама месних заједница. Истакао да многе активности нису 

видљиве у овом извештају јер се финансирају преко републичких јавних предузећа, а део који 

финансира Град биће приказан на крају фискалне године јер те обавезе тек стижу на наплату и 
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посебно истакао завршетак реконструкције улице Веселина Миликића, радове у улици Александра 

Савића, као и радове на изградњи Улице број 10. 

 

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

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од  01.01.2019. године до 

30.06.2019. године, који је поднела Градска управа за финансије. 

 

Извештај чини саставни  део овог закључка.  

 

*** 

 

Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 1.01.2019. године до 30.06.2019. 

године, који чини саставни део Закључка, достављен је Скупштини, на основу члана 76. став 3. 

Закона о буџетском систему.  

 

 

ДРУГА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ 

ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ 

 

Др Александар Пајовић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознао је 

чланове Градског већа са Извештајем  о раду Дома здравља „Чачак“ Чачак за 2018. годину. Истакао 

је да је Дом здравља Чачак основан Одлуком Скупштине града Чачка  на седници одржаној 4. 

октобра 2013. године када је Град преузео оснивачка права над Установом. Дом здравља Чачак, као 

посебан правни субјект, почео је са радом 3. јуна 2014. године, а сагласност на Статут Установе 

Скупштина града дала је на седници одржаној 17. априла 2014. године. Дом здравља „Чачак“ Чачак 

је установа из области примарне здравствене заштите основана за пружање здравствене заштите 

становништву на територији оснивача.Установа се финансира  из три извора: средствима РФЗО по 

основу уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог 

осигурања; средствима оснивача и сопственим средствима оствареним пружањем здравствених 

услуга које нису обухваћене обавезним здравственим осигурањем. Детаљно је образложио 

извршење плана Установе за 2018. годину. Управни одбор Установе усвојио је извештај о раду 

Установе за 2018. годину на седници одржаној 27. јуна 2019. године, а Надзорни одбор 22. јула 

2019. године. Истакао да  је новим Законом о здравственој заштити прописано да ће свим 

здравственим установама оснивач бити Република, те да је сада прелазни период ка томе, када треба 

формирати нови план мреже и где ће највероватније доћи до извесног удруживања здравствених 

установа. На крају је истакао да очекује даљу сарадњу са Градом, по принципу по коме је Град до 

сада сарађивао са Општом болницом. 

 

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

  Прим. др Славица Драгутиновић је истакла да је извештај добар, а осврнула се на број 

запослених који је известилац навео од укупно 454 запослена лица за стално и на одређеновреме па 

поставља питање да ли смањен број запослених има утицаја на рад Установе јер је раније било 498 

запослених лица, па уколико је то тако сматра да ту чињеницу треба предочити надлежним 

институцијама које се баве потребама за кадром. Похвалила је проширење броја услуга које ће се 

покренути јер је то неопходно граду попут Чачка, а некада је све то и постојало, па ово сматра 

добром идејом која ће свакако имати подршку Града. Даље се осврнула на превентивне прегледе 
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обзиром на број запослених и чињеницу да лекари који раде на одређено време не могу да раде 

превентивне прегледе што представља велики проблем. Међутим, постоје области попут 

здравствене заштите жена где ниједан лекар није запослен на одређено време већ су сви запослени 

за стално, а ипак је смањен број превентивних прегледа чиме је нарушен однос куративних и 

превентивих прегледа где би по нормативима превентивни прегледи требало да буду на 70%. Ово не 

треба схватити као замерку, већ препоруку јер константно треба радити на превентиви и промоцији 

здравља становништва и уколико постоје добре идеје како Град још може да помогне то ће свакако 

наићи на подршку. Велики је проблем што у сеоским амбулантама често нема изабраних лекара, већ 

лекари раде на одређено време. Такође, пацијенти изражавају незадовољство и због заказивања 

термина. Све у свему, пацијенти нису незадовољни услугама које Дом здравља пружа, напротив, 

већ стварима на које тренутно не може много да се утиче. 

 

  Др Александар Пајовић истакао је да Служба здравствене заштите становништва, у складу 

са нормативима, има запослена 54 лекара, а тренутно ради њих 45. Лекари који су на 

специјализацији немају замену, они који су на кратком боловању такође немају замену. Истакао је 

да град Чачак не финансира ниједног здравственог радника Дома здравља, да постоје градови и 

општине који то чине, што није никаква критика већ само информација коју треба знати, те да се 

Установа максимално бори да пружи здравствене услуге становништву. Такође, постоји проблем 

лекара по уговору што се највише одражава уколико лекар ради ван седишта Установе, јер се 

пацијенти навикну на одређеног лекара а кад њему истекне уговор то сигурно прави проблеме на 

које и указују председници месних заједница. Даље је истакао да Установа нема запосленог 

логопеда из разлога ограничења максималног броја запослених. Такође установа има право на само 

три здравствена сарадника. Све у свему Дом здравља Чачак је установа која је ограничена 

законским нормама и правилима у оквиру којих правила функционише онако како мора. Истиче да 

је приватна пракса подигла ниво здравствене заштите становништва и он је за то да приватна пракса 

постоји, али по закону радници Дома здравља имају право да раде и приватно а то има своје 

последице.  

 

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

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Дома здравља „Чачак“ Чачак за период од 01.01.2018. године 

до 31.12.2018. године, који је усвојио Управни одбор  Дома здравља „Чачак“ Чачак,  на седници 

одржаној 27. јуна 2019. године, број 82/2.  

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ТОМАШЕВИЋ МИРЈАНЕ ИЗ 

ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА 

БРОЈ 55333-3559/2019 ОД 4. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ 

 

 

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

жалбом Томашевић Мирјане из Чачка на Решење  Центра за социјални рад града Чачка број 55333-

3559/2019  од 4. јуна 2019. године, као и предлогом решења по жалби.  

 

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

донело: 
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РЕШЕЊЕ 

 

ОДБИЈА СЕ жалба  Томашевић Мирјане из Чачка, изјављена на Решење Центра за 

социјални рад града Чачка број 55333-3559/2019 од 4. јуна 2019. године, као неоснована.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Центар за социјални рад града Чачка донео је Решење којим се одбија захтев Томашевић 

Мирјане из Чачка, Виљуша бб, за признање права на ванредну  новчану помоћ, као неоснован. 

 

На донето Решење жалбу је благовремено изјавила Томашевић Мирјана у којој наводи да је 

првостепени орган одбио захтев за признавање права на ванредну новчану помоћ. Помоћ је тражила 

за набавку ортодонтског апарата за ћерку у циљу корекције неправилности у зубним низовима, а та 

корекција се врши као превентивна метода како не би дошло до парадонтопатије и учесталог 

каријеса зуба. Истиче да је првостепени орган  занемарио чињеницу, иако наведена неправилност не 

угрожава здравствени и социјални живот жалиљине ћерке, да се у свим сферама здравства акценат 

ставља баш на превентиву. Даље истиче да учестали каријес и парадонтопатија негативно утичу на 

очување система крвотока, срчаног мишића, коштано-зглобног ткива, система за варење и свих 

других органа и система, што ће угрозити квалитет живота. Предлаже да Градско веће ожалбено 

решење поништи и предмет врати на поновно одлучивање уз обавезу да у поновном поступку 

првостепени орган узме у разматрање да је здравље ћерке угрожено јер је млади организам осетљив, 

те да јој се призна право на ванредну новчану помоћ. 

 

У одговору на жалбу првостепени орган истиче да остаје при свим наводима ожалбеног 

решења те да је у току поступка утврђено да корекција зубне неправилности жалиљине ћерке ни на 

који начин не угрожава њено здравље и њен социјални живот. Поред тога, наведена неправилност 

Правилником о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити из надлежности града 

Чачка, није утврђена као тешка болест и да је Центар за социјални рад града Чачка поступао у 

складу са Законом о општем управном поступку, Законом о социјалној заштити, Одлуком о правима 

и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка и Правилником о остваривању права и 

пружању услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка. Предлаже да Градско веће 

одбије жалбу као неосновану. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да се Томашевић Мирјана, захтевом број 55333-3559/2019 од 13. маја 2019. године, 

обратила Центру за социјални рад града Чачка, за остваривање права на  ванредну 

новчану помоћ за набавку медицинског помагала за ћерку; 

- да је уз захтев достављена медицинска документација - извештај и предрачун 

Специјалистичке стоматолошке ординације из Чачка у вези набавке помагала, 

уверење Републичког фонда ПИО - Филијала Чачак да је је ћерка Тамара корисник 

породичне пензије у износу од 19.130,00 динара, уверење  Републичког фонда 

ПИО - Филијала Чачак о периоду у коме се жалиља налазила у матичној 

евиденцији осигураника, очитане личне карте и потврда Гимназије Чачак да је 

ћерка Тамара редовна ученица четвртог разреда; 

- да се Центар за социјални рад обраћао Специјалистичкој стоматолошкој 

ординацији у којој се жалиљина ћерка лечи ради појашњења утврђене дијагнозе; 

- да је Специјалистичка стоматолошка ординација доставила одговор и појашњење 

утврђене дијагнозе; 
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- да је Стручни тим Центра за социјални рад града Чачка,  дана 3 . јуна 2019. године 

донео Тимски закључак да захтев Томашевић Мирјане за ванредну новчану помоћ 

треба одбити. 

 

Чланом 21. став 1. тачка 2, и 3. Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из 

надлежности града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 2/2013, 22/2013 и 20/2016), прописано је да 

ванредну новчану помоћ могу остварити појединци или породице у којима је члан породице оболео 

од тешке болести, а чији просечан месечни приход у месецу који претходи месецу подношења 

захтева не прелази једну просечну зараду у Републици Србији у нето износу према последњем 

објављеном податку органа надлежног  за послове статистике као и појединци или породице који се 

нађу у другим изузетно тешким ситуацијама чији просечни месечни приход у месецу који претходи 

месецу подношења захтева не прелази просечну месечну зараду у Републици Србији у нето износу 

према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике. 

 

Чланом 24. став 1. исте Одлуке прописано је да се тешком болешћу у смислу чл. 21. став 1. 

тачка 2. ове одлуке сматрају: малигна обољења, дијабетес, хемофилија, душевна болест и 

поремећаји, прогресивна нервно - мишићна обољења, церебрална парализа, мултиплекс склероза, 

реуматска грозница, коронарне и цереброваскуларне болести, хронична бубрежна инсуфицијенција, 

цистична фиброза и друге болести са тешким последицама. 

 

Чланом 26. исте Одлуке прописано је да о остваривању права на ванредну помоћ и висини 

помоћи одлучује Центар за социјални рад на основу процене Стручног тима Центра. 

 

 

Чланом 7. став 3. Правилника о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити 

из надлежности града Чачка (,,Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2013 и 11/2017) прописано је да на 

предлог стручног тима,  директор доноси решење о признавању права на ванредну новчану помоћ. 

 

По разматрању жалбе и осталих списа предмета, као и оцене свих доказа Градско веће града 

Чачка налази да је жалба неоснована. 

 

Првостепени орган је, на предлог Стручног тима Центра за социјални рад, који је ценио све 

околности, донео ожалбено решење и одбио захтев Томашевић Мирјане из Виљуше за признавање 

права на ванредну новчану помоћ, као неоснован. 

  

Наводи жалбе су неосновани из разлога што је првостепени орган приликом одлучивања о 

захтеву за ванредну новчану помоћ недвосмислено утврдио да здравствени проблем који има 

жалиљина ћерка  представља „неправилности у зубним низовима“ а што не угрожава њено здравље 

и њен социјални живот као и да не постоји старосно ограничење за корекцију тих неправилности 

постављањем ортодонтског апарата. Првостепени органа је до такве одлуке дошао тако што је од 

Специјалистичке стоматолошке ординације затражио додатне информације у односу на медицинску 

документацију која је достављена уз захтев. Такође, наводи су неосновани и из разлога што 

наведени здравствени проблем, односно неправилност зубног низа не предтавља тешку болест 

прописану Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка, а 

обзиром да нема старосног ограничења за корекцију зубног низа постављањем ортодонтског 

апарата као превентивне методе то значи да поступак није хитан и да болест не угрожава 

здравствени и социјални живот. 
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Градско веће града Чачка је ценило и остале наводе жалбе, али исти немају утицаја на 

другачије решење ове управне ствари, па 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. 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ РАНЂЕЛОВИЋ САШЕ ИЗ 

ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА 

ЧАЧКА БРОЈ 359-210/19-IV-2-01  ОД 30. МАЈА  2019. ГОДИНЕ 

 

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

жалбом Ранђеловић Саше из Чачка на Решење  Градске управе за урбанизам града Чачка број 359-

210/19-IV-2-01  од 30. маја 2019. године, као и предлогом решења по жалби.  

 

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

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 
 

 ОДБИЈА СЕ жалба Ранђеловић Саше из Чачка, изјављена на решење Градске управе за 

урбанизам града Чачка број 359-210/19-IV-2-01 од 30. маја 2019. године, као неоснована. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Градска управа за урбанизам града Чачка донела је решење којим се одбацује захтев Саше 

Ранђеловић ПР Угоститељска радња ЛЕПИ Чачак, поднет 25. априла 2019. године, за издавање 

решења о одобрењу за постављање летње баште на делу кп.бр. 1888 КО Чачак, испред пословног 

простора у улици Немањиној бр. 58 у Чачку, у периоду од 1. маја до 30. септембра 2019. године. 

 

На донето Решење жалбу је благовремено изјавио Ранђеловић Саша због погрешне примене 

материјалног права, погрешно утврђеног чињеничног стања и битних повреда одредаба управног 

поступка. У жалби наводи да је жалилац власник угоститељске радње ЛЕПИ Чачак и да 

угоститељску делатност обавља у пословном простору чији је једини и искључиви власник те да је 

захтев за одобрење поднет за постављање летње баште управо испред тог објекта. Истиче да је 

првостепени орган погрешно утврдио чињеницу да у Катастру непокретности нема података да је 

жалилац власник било ког дела зграда изграђених на кп.бр. 1888 КО Чачак  обзиром да се увидом у 

препис Листа непокретности број 8047 КО Чачак и то В лист овог преписа може утврдити да је 

Саша Ранђеловић једини и искључиви власник пословног простора на кп.бр. 4296/3 док се из Г 

листа може утврдити да се тај пословни простор у површини од 417 m2 налази и на кп.бр. 1888 КО 

Чачак. Даље наводи да се у образложењу ожалбеног решења првостепени орган погрешно позива на 

члан 23. став 6. Одлуке о постављању привремених објеката, који регулише постављање мањих 

монтажних објеката јер се предметни захтев уопште не односи на постављање било каквог 

монтажног објекта па ни мањег. Истиче да је чланом 5. Одлуке о привременим објектима прописано 

постављање летњих башти уз угоститељске објекте док су чланом 23. став 2. тачка 4. предвиђени 

услови за постављање летње баште и то само два услова: да је подносилац захтева власник 

угоститељског објекта уз који се поставља летња башта што Саша Ранђеловић јесте као и идејно 
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решење које је достављено. Сматра да је првостепени орган такође прекршио и одредбе Закона о 

општем управном поступку јер је првостепено решење донето супротно члану 8. који предвиђа да 

орган по службеној дужности пази да незнање или неукост странке не буде на штету права која му 

припадају као и да је дужан да информише странку ако у току поступка дође до измена прописа 

који су од значаја за поступање у управној ствари. Ово стога што је захтев за издавање одобрења за 

постављање летње баште жалилац поднео пре ступања на снагу Одлуке о привременим објектима. 

Предлаже да другостепени орган жалбу усвоји и преиначи првостепено решење или да ожалбено 

решене укине и предмет врати на поновни поступак и одлучивање. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

  

- да је Ранђеловић Саша дана 25. априла 2019. године поднео захтев за издавање одобрења 

за постављање летње баште угоститељског објекта СУР ЛЕПИ у улици Немањина 58 у 

Чачку; 

- да је уз захтев доставњено решење о регистарцији угоститељске радње ЛЕПИ, уговор о 

продаји непокретности и идејно решење о постављању летње баште (копија); 

- да је Градска управа за урбанизам града Чачка дана 9. маја 2019. године подносиоцу 

захтева доставила обавештење о потреби да се уреди поднесак; 

- да је подносилац захтева дана 29. маја 2019. године доставио поднесак са изјашњењем. 

 

У одговору на жалбу првостепени орган истиче да је жалба неоснована пре свега из 

разлога што жалилац није, приликом подношења захтева за издавање решења о одобрењу за 

постављање летње баште а ни у накнадно остављеном року, доставио прописане доказе у складу са 

чланом 23. став 9. Одлуке о привременим објектима („Сл. лист града Чачка“ број 6/2019). Истиче да 

жалилац у захтеву није навео број катастарске парцеле на којој намерава да постави летњу башту, 

али је број катастарске парцеле неведен у текстуалном делу фотокопираних листова за које жалилац 

тврди да су идејно решење летње баште. Даље истиче да је жалилац уз жалбу накнадно доставио 

оригиналне и повезане примерке листова за које тврди да су идејно решење, а који су цењени у 

поступку доношења решења и за које је утврђено да нису идејно решење као врста техничке 

документације прописане Правилником о садржини, начину и поступки израде и начину вршења 

контроле техничке документације прека класи и намени објеката („Сл. гласник РС“ бр. 72/2018) као 

и да не садрже податке из достављеног обавештења. Такође, истиче да су неосновани наводи жалбе 

да летња башта није мањи монтажни објекат па да се на постављање летње баште не примењују 

одредбе Одлуке о привременим објектима које се односе на поставање мањих монтажних објеката.  

Поред тога, неосновани су и наводи жалбе да жалилац није био дужан да достави сагласност 

Стамбене заједнице испред чије зграде се објекат поставља. Даље истиче да жалилац уз захтев није 

доставио одговарајући доказ о праву својине на пословном простору већ је исти достављен тек уз 

жалбу али није доставио друге прописане доказе. Због наведених разлога првостепени орган 

предлаже да Градско веће жалбу одбије као неосновану. 

 

Чланом 2. став 1. Одлуке о привременим објектима („Сл. лист града Чачка“ број 6/2019) 

прописано је да је башта угоститељског објекта, у смислу ове одлуке мањи монтажни објекат 

привременог карактера. 

 

Чланом 23. став 3. алинеја 4. исте Одлуке прописано је да се уз захтев за издавање решења о 

одобрењу за постављање летње баште угоститељског објекта подноси и доказ да је подносилац 

захтева власник или закупац пословног простора испред кога се поставља летња башта и идејнo 

решење израђено у складу са прописима о планирању и изградњи и одредбама ове одлуке, са 

подацима о дужини и површини постојећег угоститељског објекта.         
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Чланом 23. став 6 исте Одлуке прописано је: 

 

„Ако се мањи монтажни објекат поставља  на катастарској парцели на којој је изграђено 

више вишепородичних стамбених, стамбено - пословних или пословних зграда, на којима није 

одређено земљиште за редовну употребу објекта, подносилац захтева дужан је да достави 

сагласност стамбене заједнице испред чије зграде се објекат поставља, на основу одлуке скупштине 

стамбене заједнице донете у складу са законом којим је прописано становање и одржавање зграда, 

односно правног лица које управља пословном зградом у складу са одредбама истог закона.“ 

Правилником о садржини, начину и поступки израде и начину вршења контроле техничке 

документације према класи и намени објектаа („Сл. гласник РС“ бр. 72/2018) ближе се прописује 

садржај, начин и поступак израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и 

намени објеката. 

По разматрању жалбе и осталих списа предмета, као и оцене свих доказа Градско веће града 

Чачка налази да је жалба неоснована. 

 

Првостепени орган правилно је поступио када је донео ожалбено решење јер је неспорно да 

жалилац није доставио сву потребну документацију прописану за постављање летње баште у складу 

са Одлуком о привременим објектима. 

Неосновани су наводи жалбе који се односе на оспоравање примене Одлуке о привременим 

објектима у делу који регулише постављање мањих монтажних објеката обзиром да је Одлуком о 

привременим објектима прописано да су баште угоститељских објекта мањи монтажни објекти и да 

се на постављање тих башти примењују одредбе Одлуке о привременим објектима и то Одлуке о 

привременим објектима која је ступила на снагу 3. маја 2019. године. Овом одлуком је прописано да 

ће се захтеви за постављање привремених објеката односно мањих монтажних објеката 

привременог карактера, поднети пре ступања на снагу ове одлуке, који нису правоснажно решени 

до ступања на снагу ове одлуке, решити по одредбама те одлуке а што је и конкретан случај и о 

чему је жалилац обавештен дописом Градске управе за урбанизам од 9. маја 2019. године, када је 

указано на потребу да се уреди поднесак. 

Наводи жалбе да је првостепени орган погрешно утврдио једну од одлучних чињеница а то 

је доказ о власништву пословног простора испред кога се поставља летња башта, су неосновани из 

разлога што се из документације достављене уз захтев, чињеница о власништву није могла 

утврдити. Ово стога што жалилац уз захтев, а ни у накнадно остављеном року, није доставио доказ 

да је власник или закупац пословног простора испред кога тражи постављање летње баште, већ је 

само доставио фотокопију неовереног уговора без навођења тачних података о локацији предметног 

пословног простора, пре свега број катастарске парцеле. Жалилац је доказ о власништву доставио уз 

жалбу, али није доставио друге потребне доказе.  

Навод жалбе да за постављање предметне баште на кп. бр. 1888 КО Чачак жалилац није био 

дужан да достави сагласност Стамбене заједнице испред чије се зграде објекат поставља су такође 

неосновани обзиром да се из јавно доступних података катастра непокретности може утврдити да се 

на кп.бр. 1888 КО Чачак, укупне површине 1607м2 налазе изграђене зграде кућни број 58, 58а, 58б, 

58в, 58г и 58 д, да за ове зграде није утврђено земљиште за редовну употребу зграда а да се као 

власник парцеле води Република Србија, а корисници Република Србија, Компанија „Ратко 

Митровић“ а.д. Београд и Грађевинско занатско предузеће „Стари град“ Чачак, те да у катастру 

непокретности нема података да је жалилац власник било ког дела наведене парцеле и да је у том 

смислу жалилац био дужан да достави сагласност стамбене заједнице јер је на тој катастарској 

парцели изграђено више породичних, стамбено пословних или пословних зграда а није одређено 

земљиште за редовну употребу објекта. 
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Неосновани су и наводи жалбе да се првостепени орган погрешно позива на члан 23. став 6. 

Одлуке о постављању привремених објеката, који регулише постављање мањих монтажних 

објеката, обзиром да је Одлуком о привременим објектима прописано да је башта угоститељског 

објекта, у смислу ове одлуке, мањи монтажни објекат привременог карактера и да се у конкретном 

случају ради о постављању летње баште испред угоститељског објекта.  

Наводи жалбе да су чланом 23. став 2. тачка 4. Одлуке о привременим објектима предвиђени 

услови за постављање летње баште и то само два услова које жалилац тврди да је испунио, су 

такође неосновани обзиром да је доказ о праву својине на пословном простору жалилац доставио 

тек уз жалбу, а оргинал повезаних примерака листова које је жалилац накнадно доставио као идејно 

решење, није израђен у складу са прописима о планирању и изградњи, односно нису идејно решење 

као врста техничке документације прописане Правилником о садржини, начину и поступку израде и 

начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката, јер не садржи све 

елементе прописане овим правилником.  

 

Градско веће града Чачка је ценило и остале наводе жалбе, али исти немају утицаја на 

другачије решење ове управне ствари, па 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. 

 

 

 

ПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ СТАНКОВИЋ ТОМИСЛАВА ИЗ 

ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ 

АДМИНИСТРАЦИЈУ ГРАДА ЧАЧКА  БРОЈ 434/49/2017 ОД 24. 

АПРИЛА  2017. ГОДИНЕ 

 

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

жалбом Станковић Томислава из Чачка на Решење Градске управе за локалну пореску 

администрацију  број 434/49/2017  од 24. априла 2017. 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 

434/49/2017 од 24. априла 2017. 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 434/49/2017 од  

24. априла 2017. године, којим је у тачки I пореском обвезнику Станковић Томиславу из Чачка, 

улица Бате Јанковића број 23, одређена принудна наплата пореске обавезе из новчаних средстава на 

рачунима пореског обвезника преносом средстава са рачуна пореског обвезника укључујући и 

средства на девизном рачуну, на уплатне рачуне јавних прихода, по основу пореске обавезе доспеле 

за плаћање до 29. марта 2017. године, а која нису плаћена у законском року са обрачунатом каматом 

до дана доношења решења на рачуну 840-716111843-35 комунална такса за истицање фирме на 
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пословном простору. Висина главног дуга износи 21.307,76 динара, док камата закључно са 24. 

априлом 2017. године износи 3.717,47 динара што укупно износи 25.025,23 динара. У тачки II 

решења увећава се главни дуг који је предмет принудне наплате за 5% на рачуну јавних прихода 

840-716111843-47 што износи 1.065,39 динара и у тачки III налаже се Народној банци Србије – 

Одељењу за пријем, контролу и унос основа и налога принудне наплате у Крагујевцу да одмах по 

пријему решења предузме мере из своје надлежности ради принудне наплате доспеле, а неплаћене 

пореске обавезе из тачке I и II решења, из новчаних средстава са рачуна пореског обвезника 

отворених код банака, укључујући и средства на девизном рачуну, преносом средстава са рачуна 

пореског обвезника на уплатне рачуне јавних прихода. 

  На донето Решење жалбу је благовремено изјавио Станковић Томислав, побијајући 

ожалбено решење због застарелости потраживања у целости, непотпуно и погрешно утврђених 

чињеница и нејасног и противречног диспозитива са образложењем. У жалби наводи да је решење 

донето уз непотпуно утврђене чињенице јер у опомени која је предходила ожалбеном решењу није 

наведено за који период жалилац има доспеле неизмирене обавезе за комуналну таксу за истицање 

фирме на пословном простору.  Даље наводи да је Закон о изменама и допунама Закона о 

финансирању локалне самоуправе, који је ступио на снагу 29. септембра 2012. године, а у примени 

је од 1. октобра 2012. године, укинуо локалну таксу за истицање фирме на пословном простору за 

мала правна лица и предузетнике, а да је рок за које застарева потраживање за „фирмарину“ 5 

година. Како ни у опомени, ни у ожалбеном решењу није назначено за који период је фирмарина 

обрачуната, сматра да је решење недопуштено и незаконито јер је првостепени орган имао обавезу 

да наведе тај период. Предлаже да другостепени орган усвоји жалбу, поништи порески управни акт 

у целости или га измени. 

  

Решењем Градског већа града Чачка, број 434-13/2017-III од 9. августа 2017. године, жалба 

Станковић Томислава из Чачка одбијена је као неоснована.  

Против Решења Градског већа града Чачка број 434-13/2017-III од 9. августа 2017. године, 

Станковић Томислав из Чачка  је поднео тужбу Управном суду, а Управни суд - Одељење у 

Крагујевцу, је уважио тужбу тужиоца Станковић Томислава из Чачка и поништио Решење Градског 

већа града Чачка број 434-13/2017-III од 9. августа 2017. године, Пресудом број I– 5 У 13849/17 од 7. 

јуна 2019. године. 

У образложењу Пресуде се наводи да се основано у тужби оспорава законитост решења 

туженог органа стога што у образложењу ожалбеног решења није наведен број и датум решења 

којим су тужиоцу утврђене пореске обавезе и њена висина, које тужилац није платио, нити из истог 

произилази на основу чега је утврђен датум када је утврђена пореска обавеза доспела за наплату, па 

је доношењем ожалбеног решења првостепени орган учинио повреду одредбе члана 77. Закона о 

пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“ бр. 80/02 и 93/12) и члана 199. 

став 2. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97 и 33/01 и „Сл. гласник РС“ бр. 

30/10) на чију сходну примену упућује члан 3. Закона о пореском поступку и пореској 

админиострацији, коју тужени орган није отклонио нити санкционисао, па је учинио повреду 

одредбе члана 232. Закона о општем управном поступку. 

 

Поступајући по Пресуди Управног суда - Одељење у Крагујевцу, Градско веће је поново 

решавало по жалби Станковић Томислава из Чачка на Решење Градске управе за локалну пореску 

администрацију број 434/49/2017 од 24. априла 2017. 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, на начин како је то наведено у Пресуди Управног суда. 
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У поновном поступку, првостепени орган, Градска управа за локалну пореску 

администрацију ће,  имајући у виду напред изнето, пре свега наводе дате у образложењу пресуде, 

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. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  

 

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 145.916,00 динара, на име обезбеђeња средстава за измирење обавеза 

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

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

мишљење о резултатима испитивања површинских вода по узорцима.  

 

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

484 - Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других 

природних узрока, Функционална класификација 130, извор финансирања 01 (издаци из 

буџета Града) Директни корисник буџетских средстава Градска управа за опште и 

заједничке послове. 

 

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

 

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

 

СЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 60) 

 

Након уводног излагања Славице Максимовић, 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, 
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апропријација 26, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета града), Директни 

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

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

средства у износу од 500.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 60, за потребе Градске управе за опште и заједничке послове, на име набавке 

тонера за штампаче. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 60, економска класификација 

426 – Материјал, Расход по наменама, 4261 – Административни материјал, Функционална 

класификација 130,  Извор финансирања 01 (издаци из средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска управа за опште и заједничке послове, Програм 

0602 Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе 

и градских општина. 

 

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

 

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

 

 

ОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 62) 

 

 

Након уводног излагања Славице Максимовић, 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 69.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 62, за потребе Градске управе за опште и заједничке послове, на име 

трошкова поступка по решењу Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 

набавки број 4-00-325/2019 од 4. јула 2019. године. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 62, економска класификација 

482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали, Расход по наменама, 4821 – Остали порези, 

Функционална класификација 130,  Извор финансирања 01 (издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа заопште и заједничке 

послове, Програм 0602. Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0602-0001 Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина. 

 

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

 

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

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 97) 

 

Након уводног излагања Славице Максимовић, 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 510.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 97, за потребе Градске управе за урбанизам, на име трошкова израде пројекта 

парцелације за кп. бр. 5186/29, 5194/3, 3000/1, 3000/2, 2996/1, 2996/3, 2997/1, 2998/1 и 5186/3 

све КО Чачак, на основу Уговора број 404-3/92-2019-II закљученог између града Чачка и ад 

„Урбанпројект“ Чачак.    

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 97, економска класификација 

4246 – Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, 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 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање.     

 

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

 

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

 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 538) 

 

Након уводног излагања Славице Максимовић, 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 36.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 538, за потребе МЗ Кулиновци, на име измирења обавеза за утрошену воду, 

због пуцања цеви.  
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2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 538, економска класификација 

421 – Стални трошкови, Расход по наменама 4213 – Комуналне услуге, Функционална 

класификација 160,  Извор финансирања 01 (издаци из средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска управа за финансије, Индиректни корисник 

буџетских средстава – Месна заједница Кулиновци Чачак, Програм 0602 Опште услуге 

локалне самоуправе,  ПА 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“. 

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 616) 

 

Након уводног излагања Славице Максимовић, 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 40.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 616, за потребе ЈУ „Туристичка организација Чачка“ Чачак, на име 

организовања манифестације „Шумадијска краљица“ у Горњој Трепчи. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 616, економска класификација 

423 – Услуге по уговору, Расходи по наменама 4239 - Остале опште услуге, Функционална 

класификација 473,  Извор финансирања 01 (издаци из средстава буџета Града), Индиректни 

корисник буџетских средстава – ЈУ „Туристичка организација Чачка“, Програм 1502. Развој 

туризма, ПА 1502-08 Манифестација „Шумадијска краљица“ у Горњој Трепчи.   

 

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

 

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

 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 257) 

 

Након уводног излагања Славице Максимовић и дискусије Душана Радојевић који је 

истакао је да је предметна донација стигла у право време јер је Чачку била потребна још једна бина 

због повећаног броја манифестација у граду,  да Град поседује само једну бину у Дому културе, да 

се ради о савременој бини које је коришћења у једној швајцарској општини, да то представља 

наставак сарадње са њима посредством наших људи који живе у Швајцарској, да се ова донација 
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процењује на око 20 хиљада франака, да је бина скоро нова а за њено допремање плаћене су само 

услуге транспорта, да је бина већ стигла и користиће се за потребе установа културе, удружења 

грађана и месних заједниа нарочито током летњег периода када је повећан број манифестација, као 

и да се очекује наставак сарадње и друге донације јер је Чачак препозат као поуздан партнер, 

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 71.000,00, на име обезбеђења додатних средстава на апропријацији 257, 

за потребе Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак, на име трошкова 

транспорта покретне монтажне бине добијене као донација Швајцарске општине Zollikon, на 

основу Уговора o донацији број 566/1 од 21.06.2019. године.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 257, економска класификација 

423 – Расход по наменама, 4239 – Остале опште услуге, Функционална класификација 820,  

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

средстава – Градска управа за друштвене делатности, Индиректни корисник буџетских 

средстава Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ Чачак, Програм 1201 Развој 

културе и информисања, ПА 1201 - 0001 Функционисање локалних установа културе.    

 

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

 

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

 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР  У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ 

РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ 

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА „DIGI TEL“ ДОО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, ОГРАНАК 

У ЧАЧКУ 

 

Надежда Симовић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознала је чланове 

Градског већа са извештајем Комисије за надзор о реализацији пројекта и трошењу подстицајних 

средстава од стране корисника средстава „DIGI tel“ доо Горњи Милановац, огранак у Чачку, коме су 

Одлуком Градског већа одобрена средства у износу од 1.949.559,45 динара за подстицање 

конкурентности кроз производну иновацију која има могућност директне примене. Град Чачак је са 

овим предузећем потписао Уговор о додели подстицајних средстава за 2018. годину. Даље је 

истакла да је Комисија за надзор размотрила извештај о реализацији пројекта и трошењу 

подстицајних средстава који је доставио корисник као и достављену пословну документацију и 

изласком на лицеместа утврдила да је корисник средстава у свему испунио обавезе по Уговору у 

оквиру реализације Програма ЛЕР-а., као и да је пројекат  за који су одобрена средства завршен, па 

су се стекли услови да град Чачак изврши повраћај средстава обезбеђења. 
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