
ЗАПИСНИК 

СА ДЕВЕДЕСЕТПРВЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 11. септембра 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 отворио је 91. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

  да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 11 чланова: Милун Тодоровић, 

Милица Дачић, прим. др Славица Драгутиновић, Душан Радојевић, Анђелка Новаковић,  Немања 

Трнавац, Вељко Неговановић, Мирослав Вукосављевић, др Милан Лукић, Драгомир Шипетић и 

Славко Веселиновић а одсутни су: Михаило Јовић и Велимир Дробњак. 

 

     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 

- Игор Трифуновић, председник Скупштине Града 

- Милорад Јевђовић, заменик председника Скупштине града 

- Мирослав Петковић, секретар Скупштине града  

- Славица Каранац, начелник Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника 

и Градског већа 

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије 

- Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам 

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

- Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој 

- Данко Ћаловић, директор ЈКП „Чачак“ Чачак  

 

 

   да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока 

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

седници. 

 

*** 

 

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

достављен записник са 90. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 90. седнице Градског 

већа.  

 

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

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  90.  седнице Градског већа града Чачка број 06-125/2019-III од 29. 

августа 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. 

 

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

   

 Вељко Неговановић, предложи је да се 4. тачка дневног реда „ ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О 

ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ОСТРА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА“ скине са дневног реда, јер сматра да предлог месне заједнице није 

довољно образложен и да треба  наставити разговоре са представнцима месне заједнице након чега 

би се на некој наредној седници Градског већа ова тачка уврстила у дневни ред. 

 Милун Тодоровић је дао на гласање предлог за измену дневног реда односно да се четврта 

тачка дневног реда скине и врати обрађивачу на допуну и обављање разговора са месном  

заједницом.  

 Градско веће је овај предлог једногласно усвојили и у вези с тим донело 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

Да се тачка дневног реда „Доношење решења о давању сагласности месној заједници Остра 

за издавање у закуп пословног простора“,  скине са дневног реда и врати Градској управи за 

урбанизам, ради допуне, јер захтев МЗ Остра није довољно образложен, у ком циљу треба обавити 

разговоре са Месном заједницом.  

 

Како више није било предлога за измену и допуну дневног реда, Градско веће је једногласно 

утврдило следећи: 

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

 

1. РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОИЗВОДЊИ, 

ДИСТРИБУЦИЈИ И СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

 

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

3.    ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА ЧАЧКА КП. БР. 4/6 КО ЧАЧАК 

 

4.   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ИКОДИНОВИЋ НАДЕЖДЕ ИЗ ЧАЧКА 

 

5.    ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈКП 

„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК 

 

6.   ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 

УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК 
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7.    ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 

НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК 

 

8.   ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 

МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ 

 

9.   ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ГРАДСКЕ 

БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ ЧАЧАК 

 

10. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ДОМА 

КУЛТУРЕ  ЧАЧАК 

 

11. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОБРАЗОВАНЕ РЕШЕЊЕМ ГРАДСКОГ 

ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 06-272/2016-III ОД 22. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ 

 

12. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ ( доо „Градис“ Чачак) 

 

13. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ ( Завод за јавно здравље Чачак) 

 

14. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ ( апропријација 43) 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА:  

 

 

ПРВА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О 

ПРОИЗВОДЊИ, ДИСТРИБУЦИЈИ И СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ 

ЕНЕРГИЈОМ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је разматрало  амандмане на Предлог Одлуке 

о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотоном енергијом, и то:  

 

Амандман  I који  је поднео одборник Александар Максимовић, а у уводном излагању 

образложила Весна Дмитрић, истакавши да се амандман односи на измену и допуну члана 72. у 

смислу да се предложеним изменама боље и потпуније регулише сложени правни однос који настаје 

између Предузећа, крајњег купца или привредног друштва или предузетника које очитава стање на 

сопственим мерилима топлоте, врши расподелу топлотне енергије и доставља податке о извршеној 

расподели Предузећу, у периоду до 1.10.2020. године као и за крајње купце који одлуче да не 

раскину уговор са овим лицима после наведеног датума. Предлаже да се поднети амандман 

прихвати.  

По упознавању са Амандманом, Градско веће поднети Амандман је прихватило, па 

предлаже Скупштини да поднети Амандман  прихвати. 

 

*** 
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Амандман  II који  је поднео одборник Александар Максимовић, а у уводном излагању 

образложила Весна Дмитрић, истакавши да се амандман односи на измене и допуне члана 73. у 

смислу да се предложеним изменама боље и потпуније регулише начин објављивања листе лица 

која могу да обављају послове уградње, одржавања, очитавања стања на делитељима трошкова и 

расподеле топлотне енергије као и врста опреме коју та лица постављају у зградама крајњих купаца 

а све у циљу омогућавања Предузећу да евентуално изврши даљинско очитавање уграђених 

делитеља трошкова. Предлаже да се поднети амандман прихвати.  

 По упознавању са Амандманом, Градско веће поднети Амандман је прихватило, па 

предлаже Скупштини да поднети Амандман  прихвати. 

 

*** 

 

Амандман  III који  је поднео одборник Александар Максимовић, а у уводном излагању 

образложила Весна Дмитрић, истакавши да се амандман односи на измене и допуне члана 91. у 

смислу да се предложеним  изменама боље и потпуније регулише сложени правни однос који 

настаје између предузећа, крајњег купца и привредног друштва или предузетника који уграђује, 

одржава, очитавањ стање на делитељима трошкова, врши расподелу топлотне енергије и доставља 

податке о извршеног расподели топлотне енергије Предузећу.  Предлаже да се поднети амандман 

прихвати.  

 По упознавању са Амандманом, Градско веће поднети Амандман је прихватило, па 

предлаже Скупштини да поднети Амандман  прихвати. 

 

*** 

 

Амандман  IV који  је поднео одборник Александар Максимовић, а у уводном излагању 

образложила Весна Дмитрић, истакавши да се овим амандманом предлаже да се после члана 106. 

дода нови члан 107. којим се прописују максималне прекршајне казне за привредна друштва или 

предузетнике који обављају послове уградње, одржавања, очитавања стања на делитељима 

трошкова, расподеле топлотне енергије и достављање података о извршеној расподели трошкова 

предузећу за случај да ове послове не обављају или не обављају у складу са одредбама Одлуке, те да 

је ово неопходно с обзиром на досадашње искуство крајњих купаца са овим лицима као и да би се 

обезбедило поштовање одредаба Одлуке. Предлаже да се поднети амандман прихвати.  

 По упознавању са Амандманом, Градско веће поднети Амандман је прихватило, па 

предлаже Скупштини да поднети Амандман  прихвати. 

 

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

 

  У уводном излагању по овој тачки дневног реда Владимир Гојгић је упознао чланове 

Градског већа  да,  на основу усвојеног програма ЛЕР-а за период 2017-2019. године, постоји 

обавеза доношења одлуке о условима и начину реализације програма Локалног економског развоја 

за 2019. годин, којом се у потпуности уређују услови и начин реализације наведеног програма и све 

потребне формално-правне процедуре за реализацију Програма. Даље је истакао да је правни основ 

за доношење ове одлуке садржан у Закону о локалној самоуправи, Закону о улагањима и Статуту 

града Чачка као и Уредби о правилима за доделу државне помоћи. У даљем излагању навео је мере 
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које су предвиђене  усвојеним Програмом и овом одлуком а то су: Привлачење инвеститора, која 

мера се може реализовати обезбеђивањем земљишта и пословног простора, закупа на одређено 

време као и обезбеђивањем средства за набавку опреме, затим мера Подстицање конкурентности 

која се може реализовати кроз подршку производним  иновацијама које имају могућност директне 

примене и дефинисане користи у ланцу вредности производа, подршку развоја кооператива, 

кластера и других облика удруживања са циљем заједничког наступа на тржишту.  

 По упознавању са Нацртом, Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о условима 

и  начину реализације програма Локалног економског развоја за 2019. годину и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

*** 

 

 Даљем току седнице не присуствује Михаило Јовић. 

 

*** 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА ЧАЧКА 

КП. БР. 4/6 КО ЧАЧАК 

 

 

  Весна Дмитрић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознала је чланове 

Градског већа са  предлогом решења о приступању прибављању из јавне својине Републике Србије 

у јавну својину града Чачка кп.бр.4/6 КО Чачак, ради изградње контејнерске гасне котларнице 

потребне  за снабдевање топлотном енергијом ОШ „Вук Караџић“ Чачак, Техничке школе Чачак, 

Музичке школе Чачак, Агрономског факулета, Факултета техничких наука, Високе школе 

техничких струковних студија у Чачку као и постојећих објеката у улици Светог Саве и 

новоизграђених објеката, а на иницијативу ЈКП „Чачак“ Чачак.  

  По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. ПРИСТУПА СЕ прибављању из јавне својине Републике Србије у јавну својину 

града Чачка к.п. бр. 4/6 КО Чачак површине 289 м2, уписане у лист непокретности 6261 за 

КО Чачак, ради изградње контејнерске гасне котларнице габарита  8,0 х 12,0 м, снаге 6 

(3+3) MW са MPC капацитета 1200 Nm3/h са заштитном оградом, за потребе снадбевања 

топлотном енергијом ОШ „Вук Караџић“ Чачак, Техничке школе Чачак, Музичке школе 

Чачак, Агрономског факултета, Факултета техничких наука, Високе школе техничких 

струковних студија у Чачку, као и постојећих објеката у улици Светог Саве и  

новоизграђених објеката.   

2. Предлаже се Влади Републике Србије да донесе одлуку којом се предметно 

земљиште отуђује из јавне својине Републике Србије у корист града Чачка, преносом права 

јавне својине са Републике Србије на град Чачак, непосредном погодбом, без накнаде, ради 

изградње контејнерске гасне котларнице. 

3. Поступак прибављања непокретности ближе описане у ставу 1. овог решења 

спровешће Комисија за грађевинско земљиште. 

4. Овлашћује се Градоначелник града Чачка да у име града са Републиком Србијом 

закључи уговор о прибављању предметне непокретности у јавну својину града Чачка. 
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O б р а з л о ж е њ е 

 

 ЈКП  за грејање „Чачак“ Чачак поднело је Градској управи за урбанизам, Служби за 

имовинске послове иницијативу за покретање поступка прибављања из јавне својине 

Републике Србије у јавну својину града Чачка к.п. бр. 4/6 КО Чачак површине 289 м2 ради  

изградње контејнерске гасне котларнице габарита  8,0 х 12,0 м, снаге 6 (3+3) MW са MPC 

капацитета 1200 Nm3/h са заштитном оградом, за потребе снадбевања топлотном енергијом 

ОШ „Вук Караџић“ Чачак, Техничке школе Чачак, Музичке школе Чачак, Агрономског 

факултета, Факултета техничких наука, Високе школе техничких струковних студија у 

Чачку, као и постојећих објеката у улици Светог Саве и  новоизграђених објеката, а у 

складу са Планом генералне регулације „Центар“ ( „Сл. лист града Чачка бр. 15/2014 и 

27/2018). 

У иницијативи је наведено да би изградњом предметне гасне котларнице била 

замењена постојећа котларница на мазут која је сада смештена у ОШ „Вук Караџић“ Чачак. 

Испитујући уредност и потпуност иницијативе утврђено је да је иста уредна, 

потпуна и поднета од стране овлашћеног лица.  

Уз иницијативу су приложени копија плана лист непокретности и  информација о 

локацији.  

Увидом у лист непокретности 6261 за КО Чачак утврђено је да је к.п. бр. 4/6 КО 

Чачак површине 289 м2, по врсти  грађевинско земљиште, у јавној својини Републике 

Србије, а да је право коришћења уписано у корист Агрономског факултета Чачак. На 

предметној непокретности нема уписаних терета.  

Увидом у информацију о локацији бр. 958-773/2019- IV-2-01 издату од стране 

Градске управе за урбанизам утврђено је да је у оквиру локације Агрономског факултета, а 

на основу извршеног увида у карту термотехничких инсталација и Правила уређења 

термотехничких инсталација из Плана генералне регулације „Центар“ ( „Сл. лист града 

Чачка бр. 15/2014 и 27/2018) констатовано да је градња котларнице на локацији 

Агрономског факултета планирана наведеним урбанистичким планом.  

Члан. 11. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту прописује  да Градско веће града 

Чачка одлучује о отуђењу и прибављању земљишта у јавној својини у случајевима 

прописаним Законом о планирању и изградњи ( отуђење грађевинског земљишта ради 

изградње, озакоњења, исправке граница, формирање грађевинских парцела и др.) , а ст.3 

истог члана да надлежни орган који одлучује о располагању и прибављању  грађевинског  

земљишта доноси решење о приступању располагању грађевинским земљиштем у јавној 

својини. Чланом 11. став 5. Одлуке о грађевинском земљишту прописује да надлежни орган 

решењем о приступању располагању грађевинским земљиштем одређује да ће поступак 

спровести Комисија за грађевинско земљиште.  

Члан 65. став 1 Одлуке о грађевинском земљишту прописује да међусобно 

располагање власника грађевинског земљишта у јавној својини је пренос права јавне 

својине на грађевинском земљишту између носилаца права јавне својине, а став 3. исте 

Одлуке да се међусобно располагање између носилаца права јавне својине на грађевинском 

земљишту врши се непосредном погодбом, по тржишним условима, с тим да се 

грађевинско земљиште може отуђити или дати у закуп без накнаде, односно по цени, 
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односно закупнини која је мања од тржишне у складу са законом, подзаконским актом 

Владе Републике Србије и овом одлуком. 

Са напред наведених разлога Градско веће града Чачка донело је решење као у 

диспозитиву.  
  

ЧЕТВРТА  ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ИКОДИНОВИЋ НАДЕЖДЕ ИЗ 

ЧАЧКА 

 

  

  У оквиру ове тачке дневног реда а након уводног излагања Славице Каранац која је 

упознача чланове Градског већа са жалбом Надежде Икодиновић из Чачка и предлогом решења по 

жалби, Градско веће је једногласно донело  

 

РЕШЕЊЕ 
 

НАЛАЖЕ СЕ Градској управи за инспекцијски надзор града Чачка да у року од 15 дана 

поступи по захтеву Надежде Икодиновић из Чачка од 2. октобра 2014. године, за исплату јубиларне 

награде. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Надежда Икодиновић из Чачка, дана 2. октобра 2014. године поднела је захтев Градској 

управи за инспекцијски надзор града Чачка, у којој је била запослена до одласка у пензију, за 

исплату јубиларне награде за 40 година радног стажа код послодавца према Колективном уговору за 

запослене у органима града Чачка.  

Дана 10. фебруара 2016. године Надежда Икодиновић је Градском већу града Чачка изјавила 

жалбу због „ћутања администрације“. Градско веће је достављену жалбу уступило Градској управи 

за инспекцијски надзор града Чачка, из разлога што о захтеву треба да одлучи послодавац. 

Заштитник грађана Републике Србије се дана 10. јануара 2018. године обратио Градском 

већу града Чачка у вези притужбе Надежде Икодиновић из Чачка тражећи да га Градско веће града 

Чачка обавести да ли је решавало по жалби Надежде Икодиновић изјављеној због „ћутања 

администрације“. С тим у вези Заштитнику грађана достављено је Обавештење да се у конкретном 

случају радило о праву из радног односа о чему одлучује послодавац то јест Градска управа за 

инспекцијски надзор града Чачка, која је Заштитнику грађана такође доставила извештај о 

поступању и разлозима због којих именована нема право на исплату јубиларне награде, те да је 

Градској управи за опште и заједничке послове града Чачка, као надлежној за радне односе 

запослених у органима Града, упутила захтев за изјашњење о основаности захтева. 

Заштитник грађана упутио је Градској управи за инспекцијски надзор града Чачка, Градској 

управи за опште и заједничке послове града Чачка и Градском већу града Чачка, Препоруку бр. 13-

37-3081/17, која је заведена на писарници Градске управе града Чачка дана 12. августа 2019. године, 

у којој наводи да су надлежни органи требали одлучити по захтеву односно по жалби због ћутања 

администрације. Градском већу града Чачка препоручено је да без одлагања предузме све 

неопходне мере ради доношења одговарајућег управног акта по жалби тужиље на ћутање 

администрације коју је поднела 10. фебруара 2016. године. 

Поступајући по препоруци Заштитника грађана, Градско веће је размотрило жалбу Надежде 

Икодиновић из Чачка због ћутања администрације, у којој наводи да је као бивши радник Градске 

управе за инспекцијски надзор града Чачка овој Управи 2. октобра 2014. године поднела захтев за 

исплату јубиларне награде у складу са чланом 29. став 2. Колективног уговора за запослене у 
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органима града Чачка, јер је право на исплату те награде стекла 2012. године. У жалби истиче да по 

поднетом захтеву није одлучено у законом одређеном року од 30 дана, нити по поднетој ургенцији. 

Имајући у виду напред изнето Градско веће града Чачка је одлучило као у диспозитиву, те 

налаже првостепеном органу Градској управи за инспекцијски надзор града Чачка да у одређеном 

року поступи за захтеву Икодиновић Надежде из Чачка. 

 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 ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ КОЛЕКТИВНОГ 

УГОВОРА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК 

 

 
 Небојша Бежанић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознао је чланове 

Градског већа са предложеним текстом  Колеткивног уговора ЈКП „Комуналац“ Чачак и истакао да 

се ради о тексту колективног уговора који је идентичан са  до сада важећим Колективним уговором  

и да исти не предвиђа већи обим права у односу на важећи Колективни уговор. Истакао је да је због 

тога што истиче период на који је закључен колективни уговор овог предузећа потребно закључити 

нови колективни уговор који је усклађен са Законом о раду, Општим и посебним Колективним 

уговором за јавна комунална предузећа. 

 По упознавању са текстом Колективног уговора, Градско веће је једногласно донело  

 

ОДЛУКУ 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Колективни уговор Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ 

Чачак, у тексту који је саставни део ове одлуке. 
 

 

ШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ КОЛЕКТИВНОГ 

УГОВОРА УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ 

ЧАЧАК 

 

 

У обједињеном уводном излагању по овој и наредним тачкама 7,8,9 и 10. дневног реда, 

Небојша Бежанић је упознао чланове Градског већа са предложеним  текстом Колективних 

уговора Установа културе чији је оснивач град Чачак и то: Уметничке галерије „Надежда Петровић“ 

Чачак, Народног музеја Чачак, Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи 

Милановац и Лучани, Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак и Дома културе Чачак. 

Истакао је да су преговори вршени истовремено са свим установама и синдикатима и да у односу на 

до сада важеће Колективне уговоре ових установа има измена у смислу што се у одређеним 

деловима предвиђа већи обим права у односу на Општи и Посебни колективни уговор за установе 

културе. Већи обим права се предвиђа у делу солидарне помоћи, као што је право запосленог на 

солидарну помоћ у случају дуже и теже болести, набавку ортопедских помагала, здравствене неге и 

рехабилитације запосленог, теже инвалидности, затим помоћ малолетној деци за случај смрти 

запосленог родитеља, помоћ породици за случај смрти запосленог, помоћ запосленом за случај 

смрти члана уже породице, месечне стипендије током редовног школовања за децу запосленог који 
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је преминуо у току обављања посла, а предвиђена је и солидарна помоћ у случају рођења детета 

запосленог, поласка детета у први разред основне школе и склапања брака запосленог. Колеткивни 

уговор предвиђа ко се сматра чланом  уже породице а то су брачни друг, ванбрачни друг, деца, 

браћа и сестре, родитељи, усвојилац, усвојеник, старатељ и лица која живе у заједничком 

породичном домаћинству. Даље је истакао да је чланом  44. уговора предвиђено да је установа 

дужна да у случају смрти запосленог или члана његове уже продоице, исплати породици односно 

запосленом  накнаду трошкова погребних услуга према приложеним рачунима а највише у висини 

до два неопорезива износ али да се у члану 44. у свим колеткивним уговорима ради о техничкој 

грешци тако да треба брисати реч „два“. Нагласио је да су колективни уговори урађени у складу са 

Законом о раду, Општим и Посебним колективним уговором.  

 

 По упознавању са текстом Колективног уговора, Градско веће је једногласно донело  

 

ОДЛУКУ 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Колективни уговор Уметничке галерије „Надежда Петровић“ 

Чачак, у тексту који је саставни део ове одлуке. 
 

 

СЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ КОЛЕКТИВНОГ 

УГОВОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК 

 

 

По упознавању са текстом Колективног уговора у оквиру уводног излагања по 6. тачки  

дневног реда, Градско веће је једногласно донело 

 

ОДЛУКУ 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Колективни уговор Народног музеја Чачак, у тексту који је 

саставни део ове одлуке. 
 

 

ОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ КОЛЕКТИВНОГ 

УГОВОРА МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА ГРАД 

ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ 

 

 

По упознавању са текстом Колективног уговора у оквиру уводног излагања по 6. тачки  

дневног реда, Градско веће је једногласно донело 

 

ОДЛУКУ 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Колективни уговор Међуопштинског историјског архива за град 

Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани, у тексту који је саставни део ове одлуке. 
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ДЕВЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ КОЛЕКТИВНОГ 

УГОВОРА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ 

ДИС“ ЧАЧАК 

 

По упознавању са текстом Колективног уговора у оквиру уводног излагања по 6. тачки  

дневног реда, Градско веће је једногласно донело 

 

 

ОДЛУКУ 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Колективни уговор Градске библиотеке „Владислав Петковић 

Дис“ Чачак, у тексту који је саставни део ове одлуке. 
 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ КОЛЕКТИВНОГ 

УГОВОРА ДОМА КУЛТУРЕ  ЧАЧАК 

 

По упознавању са текстом Колективног уговора у оквиру уводног излагања по 6. тачки  

дневног реда, Градско веће је једногласно донело 

 

 

ОДЛУКУ 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Колективни уговор Дома културе Чачак, у тексту који је саставни 

део ове одлуке. 

 
ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ И 

ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ 

ОБРАЗОВАНЕ РЕШЕЊЕМ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

БРОЈ 06-272/2016-III ОД 22. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ 

 

 Небојша Бежанић у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознао је чланове 

Градског већа са предлогом реашења о престанку дужности и именовању председника Жалбене 

Комисије и истакао да је досадашњи председник Жалбене комисије испунио услов за старосну 

пензију, због чега је потребно извршити избор новог члана односно председника Жалбене комисије 

до истека мандата Комисије. Предложио је да се уместо Љубише Милосављевића за председника 

Комисије именује Биљана Ђуровић, дипломирани правник. 

 По упознавању са предлогом, Градско веће је једногласно донело  

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ  

ОБРАЗОВАНЕ РЕШЕЊЕМ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

број  06-272/2016-III од 22. децембра 2016. године 

 

I 
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 УТВРЂУЈЕ СЕ да Љубиши Милосављевићу, дипл. правнику престаје дужност 

председника Жалбене комисије, због испуњења услова за старосну пензију.  

II 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Биљана Ђуровић, дипл. правник, за председника Жалбене комисије, на 

период до окончања мандата Жалбене комисије образоване Решењем Градског већа града Чачка,  

број 06-272/2016-III од 22. децембра 2016. године. 

 

III 

 Ово решење објавити у „Службеном  листу града Чачка“ и на  веб сајту града Чачка 

www.cacak.org.rs. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( доо „Градис“ Чачак) 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда а након уводног излагања Небојше Бежанића, Градско веће 

је једногласно донело  

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

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

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

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

Директни корисник буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 15, 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска  активност 0602-0010- Стална 

буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 649.272,00 динара, на име 

обезбеђeња средстава за измирење обавеза по испостављеној фактури  ДОО 

„Градис“ Чачак, за извођење радова на чишћењу реке Лупњаче код Компаније 

„Слобода“ и на ушћу Лупњаче у реку Западну Мораву.  

 

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

класификација 484 - Накнаде штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других природних узрока, Функционална класификација 

130, Програмска активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама, извор 

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

Градска управа за опште и заједничке послове. 

 

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

 

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

http://www.cacak.org.rs/
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ТРИНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( Завод за јавно здравље Чачак) 

 

 

  У оквиру ове тачке дневног реда а након уводног излагања Небојше Бежанића, Градско 

веће је једногласно донело  

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

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

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

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

Директни корисник буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 15, 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска  активност 0602-0010 - Стална 

буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 136.184,00 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“. 

 

 

 

 
 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 43) 

 

 

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

веће је једногласно донело следеће: 

 

 

 



PEIIIEILE

l4s cpencraBa yrnpleHrax O4.iryrona o 6yuery lpa.na r{aqxa sa}Al9. roAlrHy (,,Cn. lucr
lpaAa tIa.IKa'o 6poj 2712018) paraeo 2, fpagcro rehe, (pytixrlr4onanHa xnacr$lzaqt4a 130,
auponpnjaquja 26, r.r3Bop (punancr.rparra 01 ( Tlsaaqa r.rs cpeAcrana 6yueta rpa4a),
,{upextura KopLIcHI4K 6yqetcxrax cpeAcraBa - fpaAcxo rehe rpaAa r{aura, flporpa:ra 0602,
Onnrre ycnlre noKaJIHe caMoyrrpaBe, rpofpaMcKa aKrr{BHocr 0009 - Teryha 6yryercxa
pe3epBa, o4o6panajy ce cpeAcrBa y r{3Hocy oa 50.000100 4unapa, Ha HMe o6es6elema
Ao.(arHI4x cpeAcraBa Ha arrporpwlarluju 43, za norpe6e fpa.ucrcor npano6panuJrarrrrBa, Ha
LIMe rporrrroBa crplnrHrrx ycnyra ( ycnyre Berrraqena, ocraJre rrpaBHe ycnyre).

Cpe4crna r43 raqKe 1. Peurerra pacnopelyjy ce Ha auponpujaqujy 43, eKoHoMcKa
x.nacu$araquja 423 - Ycrryre ro yroBopy, Pacxo4 rro HaMeHaMa, 4235- Crpy.rue ycnyre,
(DynxquonilJlHa KJlacu$uraquja 330, klsnop (frauarrcrparra 01 (ras4aqr4 H3 cpeAcraBa
6yqem fpaaa), ,{npercrrrN Kop}rcur.rK 6y[ercrux cpeAcraBa fpagcro
uparo6paHlaJlarrrBo, llporparra 0602. Ourure ycJryre noKaJrne caMoyrpaBe, IIA 0004.
Onruruucro/fpa,ucxo nparo6panuJrarrrBo.

O usnpurerry oBor pemerba crapahe ce fpa4cra yrpirBa sa lpuuaucuje.

Oro peruerre o6jaenrra y -Crryx6euoM nr,rcry rpa1al{aqKao'.

Mu,ryu To4oponuh o6asecruo je v,rauone fpa4cxor aeha ra je o4:ryreno tro cBHM ralrKaMa
AHeBHor pega, naje 91. ceguuqy lpagcrcor seha:an'r1uuo y 9 qacoBa u 40 uuuyra.

TPAACKO BEhE
Epoj: 06-13012019-Ill

11. cenrena6ap 2019. roAVHe

3anr.rcrur ca 91. ceAHprr{e fpa4cxor neha yceojeu je ua
15212019-lll oa 18. oxro6pa 2019. roarane.
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