ЗАПИСНИК
СА ДЕВЕДЕСЕТДРУГЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА
Одржане 18. октобра 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 92. седницу Градског већа и истом председаваo.
Констатовао је:
 да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 13 чланова: Милун Тодоровић,
Милица Дачић, прим. др Славица Драгутиновић, Душан Радојевић, Анђелка Новаковић, Немања
Трнавац, Вељко Неговановић, Мирослав Вукосављевић, др Милан Лукић, Драгомир Шипетић,
Славко Веселиновић, 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:
-

Милорад Јевђовић, заменик председника Скупштине града
Мирослав Петковић, секретар Скупштине града и председник Комисије за пословни простор
Славица Каранац, начелник Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника
и Градског већа
Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој
Мирјана Џоковић, представник Градске управе за урбанизам
Небојша Бежанић, начелник Градске управе за опште и заједничке послове
Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије
Катарина Новковић, Градски правобранилац
Вера Јовановић, директор ПУ „Радост“ Чачак
Сузана Симеуновић, директор ПУ „Моје детињство“ Чачак
Др Богдан Трифуновић, директор Г. Библиотеке „Владислав Петковић Дис“
Бранко Ћаловић, директор Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак
Данко Ћаловић, директор ЈКП „Чачак“ Чачак
Марија Станковић, председник Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања
Драгана Јовановић, члан Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског
развоја

 да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока
седнице из за то одређене просторије, а након седнице биће им дата изјава о раду и одлучивању на
седници.
***
Милун Тодоровић, председник Градског већа, обавестио је чланове Градског већа да им је
достављен записник са 91. седнице Градског већа, ради усвајања.
Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 91. седнице Градског
већа.
Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће једногласно донело:

ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ записник са 91. седнице Градског већа града Чачка број 06-130/2019-III од 11.
септембра 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.
Питао је да ли има предлога за измену или допуну дневног реда.
Како није било предлога за измену и допуну дневног реда, Градско веће је једногласно
утврдило следећи:
ДНЕВНИ РЕД:
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“
ЧАЧАК ЗА 2018/2019. ГОДИНУ
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА РАДНУ 2019/2020.
ГОДИНУ
3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МОЈЕ
ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК ЗА 2018/2019. ГОДИНУ
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК ЗА
РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ
ПЕТКОВИЋ ДИС“
6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ СТАТУТА УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК
7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ЦЕНИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА НАСТУПАЈУЋУ ГРЕЈНУ СЕЗОНУ
8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ЦЕНИ ОЧИТАВАЊА И РАСПОДЕЛЕ ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА
КРАЈЊЕ КУПЦЕ
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9. РАЗМАТРАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ, РАДИ ПОДНОШЕЊА СКУПШТИНИ,
ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2019. ГОДИНЕ
10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О НАГРАЂИВАЊУ ПРОТИВГРАДНИХ
СТРЕЛАЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА У 2019. ГОДИНИ
11. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2019. ГОДИНУ У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ЛЕР-а ЗА ПЕРИОД 2017 - 2019. ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЧАЧКА
12. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
БЕСТЕРЕТНИМ ПРАВНИМ ПОСЛОМ ЗГРАДЕ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
СА ПРАВОМ КОРИШЋЕЊА КП.БР. 3434 КО ЧАЧАК НА КОЈОЈ ЈЕ ИСТА
ИЗГРАЂЕНА
13. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ИЗГРАДЊОМ УЛИЦЕ 7 СА ХИДРОТЕХНИЧКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА, ЈАВНОМ
РАСВЕТОМ И САОБРАЋАЈНОМ СИГНАЛИЗАЦИЈОМ
14. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ МЗ ОВЧАР БАЊА НА
КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ ИЗГРАЂЕНЕ НА КП. БР. 2320/2 КО ВРНЧАНИ
15. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ УСТАНОВИ ЗА ФИЗИЧКУ
КУЛТУРУ СЦ „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ
ПРОСТОРА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У ОБЈЕКТУ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
16. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ УСИСА
ЗА ВАЗДУХ НА СИСТЕМУ ВЕНТИЛАЦИЈЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА ЗГРАДИ
КУЛТУРЕ ИЗГРАЂЕНЕ НА КП. БР. 784/1 КО ЧАЧАК
17. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА КП.БР.
5194/1 КО ЧАЧАК, РАДИСАВУ ЂОКОВИЋУ ИЗ ЧАЧКА
18. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ
ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2019. ГОДИНИ
19. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА У
ПОСЛОВНОЈ ЗГРАДИ ГРАДСКОГ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА
20. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА „МТМ СИРЕЛА“ ДОО ЧАЧАК
21. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ АНЕКСА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА
УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК
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22. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ АНЕКСА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА
НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК
23. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ АНЕКСА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА
МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ
24. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ АНЕКСА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА
ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ ЧАЧАК
25. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ АНЕКСА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА
ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК
26. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ НОВЧАНИХ НАГРАДА СПОРТСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА, МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА И ИСТАКНУТИМ СПОРТИСТИМА
ЗА ПОСТИГНУТЕ СПОРТСКЕ РЕЗУЛТАТЕ И ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СПОРТА
27. 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
28. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА И ДОДЕЛИ
СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА
ГРАЂАНА У
ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2019. ГОДИНИ
29. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА И ДОДЕЛИ
СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА
ГРАЂАНА У
ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2019. ГОДИНИ, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ
22. СТАВ 3. ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ЗА
ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У
ЧАЧКУ
30. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ „ТЕЛЕПАРТНЕР“ ДОО ЧАЧАК НА РЕШЕЊЕ
КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
ГРАДА ЧАЧКА БР. 355-245/19-IV-6-05 ОД 16. ЈУЛА 2019. ГОДИНЕ
31. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ КНЕЖЕВИЋ РАДОВАНА ИЗ ЧАЧКА НА
РЕШЕЊЕ ИНСПЕКТОРА ЗА ЛОКАЛНИ ПРЕВОЗ И ПУТЕВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА БР. 347-243/18-IV-6-02 ОД 15. ЈУЛА 2019.
ГОДИНЕ
32. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ КНЕЖЕВИЋ ДРАГАНА ИЗ ЧАЧКА НА
РЕШЕЊЕ ИНСПЕКТОРА ЗА ЛОКАЛНИ ПРЕВОЗ И ПУТЕВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА БР. 347-243/18-IV-6-02 ОД 15. ЈУЛА 2019.
ГОДИНЕ
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33. УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ
УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКИМ УПРАВАМА,
СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЧАЧКА
34. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ
РЕЗЕРВЕ ( „Транспорт“ доо Чачак)

СРЕДСТАВА

СТАЛНЕ

БУЏЕТСКЕ

35. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ
РЕЗЕРВЕ (ЈКП „Комуналац“ Чачак)

СРЕДСТАВА

СТАЛНЕ

БУЏЕТСКЕ

36. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О
РЕЗЕРВЕ („Кнежевић“ Чачак)

СРЕДСТАВА

СТАЛНЕ

БУЏЕТСКЕ

37. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
РЕЗЕРВЕ („Ratko Mitrovic construction“ доо Чачак)

СТАЛНЕ

БУЏЕТСКЕ

38. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
РЕЗЕРВЕ („Развојно иновациони систем“ доо Чачак)

СТАЛНЕ

БУЏЕТСКЕ

39. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ
РЕЗЕРВЕ (Завод за јавно здравље Чачак)

СРЕДСТАВА

СТАЛНЕ

БУЏЕТСКЕ

40. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О
РЕЗЕРВЕ (апропријација 6/2)

УПОТРЕБИ

СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ

41. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О
РЕЗЕРВЕ (апропријација 102)

УПОТРЕБИ

СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ

42. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
РЕЗЕРВЕ (апропријација 538- МЗ Јован Курсула)

ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ

43. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
РЕЗЕРВЕ ( апропријација 538-МЗ Балуга Трнавска)

ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ

44. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ
РЕЗЕРВЕ (апропријација 538-МЗ Соколићи)

ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ

УПОТРЕБИ

СРЕДСТАВА

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА:
ПРВА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„РАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА 2018/2019. ГОДИНУ

Вера Јовановић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознала је чланове
Градског већа са извештајем о раду ПУ „Радост“ Чачак за 2018/2019 годину детаљно образлажући
све елементе извештаја. Истакла је да су у извештајном периоду реализоване све активности
планиране програмом рада за радну 2018/2019. годину, односно обављана је делатност установе која
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обухвата образовање и васпитање деце предшколског узраста, као и исхрану, негу, превентивну
здравствену и социјалну заштиту деце предшколског узраста у складу са законом.
По упознавању са Извештајем, Градско веће је једногласно усвојило Извештај о раду
Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2018/2019. годину, и упутило Скупштини на разматрање
и усвајање.
ДРУГА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ГОДИШЊИ
ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„РАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ

У уводном излагању по овој тачки дневног реда, Вера Јовановић, упознала је чланове
Градског већа са Годишњим планом рада ПУ „Радост“ Чачак за радну 2019/2020. годину и истакла
да је Годишњи план конципиран тако да усмерава даљи развој и унапређење целокупне делатности
установе у правцу остваривања постављених стандарда. У даљем излагању детаљно је образложила
све елементе плана рада по областима рада.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Прим др Славица Драгутиновић је поставила питање да ли се планира отварање једне
јаслене групе у вртићу „Надежда Петровић“ Чачак јер се из достављеног Плана види да су
планиране 3 јаслене групе у вртићу „Сунце“. Посебно је истакла и похвалила предшколске установе
што су у многим вртићима, у претходној години, обављени сви радови који су били неопходни,
иако је то било веома амбициозно али се у томе успело. Сматра да је велики допринос свему овом
дало и руководство Града, пре свега градоначелник, обзиром да је било потребно уложити
максималан напор да би се добила средства од Републике.
Вера Јовановић истакла је да ништа не би могло да се уради без огромне подршке локалне
самоуправе. Што се тиче отварања нових вртићких група, у наредних 15 дана биће отворене 3 нове
групе у вртићу „Сунце“ а половином децембра биће отворена нова група у вртићу „Надежда
Петровић“ Чачак.
По упознавању са Годишњим планом рада и завршеном претресу, Градско веће је
једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске
установе „Радост“ Чачак за радну 2019/2020. годину, и упутило Скупштини на разматрање и
доношење.
ТРЕЋА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК ЗА 2018/2019. ГОДИНУ

Сузана Симеуновић у уводном излагању по овој тачки дневног реда детаљно је
образложила реализоване активности ПУ „Моје детињство“ Чачак за 2018/2019. годину и истакла да
су у извештајном периоду реализоване све активности у складу са Годишњим планом рада за
2018/2019. годину, уз посебан осврт на специфичности ове установе.
По упознавању са Извештајем, Градско веће је једногласно усвојило Извештај о раду
Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2018/2019. годину, и упутило Скупштини на
разматрање и усвајање.
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ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МОЈЕ
ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК ЗА РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ
Сузана Симеуновић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознала је чланове
Градског већа са Планом рада ПУ „Моје детињство“ Чачак за радну 2019/2020. годину детаљно
образлажући све планиране активности, услове и капацитете за остваривање тих активности и
истакла да се овај план ослања на важеће законе, правилнике, протоколе и стратешке акте установе
и представља даљу операционализацију наведених докумената.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узела прим др
Славица Драгутиновић и похвалила ангажовање педагога за физичко васпитање, истакавши да је
приликом обележавања месеца борбе против карцинома дојке ова установа имала активно учешће
где се управо видео рад тог педагога и да је значајно то што обе установе максимално улажу у
превентивно васпитање деце јер су планом предвиђена стручна усавршавања кадрова., пре свега
нутриционисте за кога сматра да је веома неопходан у свакој установи.
По упознавању са Годишњим планом радаа и завршеном претресу, Градско веће је
једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске
установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2019/2020. годину, и упутило Скупштини на разматрање
и доношење.
ПЕТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДСКЕ
БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“

У оквиру ове тачке дневног реда др Богдан Трифуновић упознао је чланове Градског већа
са Одлуком о изменама и допунама статута Граске библиотеке и истакао да се измене и допуне
односе на седиште установе, поступак именовања директора установе, услове које кандидат за
директора мора испуњавати а прецизирани су и случајеви престанка дужности члана Управног и
Надзорног одбора.
По упознавању са изменама и допунама Статута, Градско веће је једногласно утврдило
Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Градске
библиотеке „Владислав Петковић Дис“ и упутило Скупштини на разматрање и доношење.
ШЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК

Бранко Ћаловић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознао је чланове
Градског већа са Одлуком о измени Статута Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак којом
је извршено усклађивање Статута у погледу услова које кандидат за директора установе мора
испуњавати, са условима прописаним Уредбом о каталогу радних места у јавним службама и
другим организацијама у јавном сектору.
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По упознавању са изменом Статута, Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о
давању сагласности на Одлуку о измени Статута Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак и
упутило Скупштини на разматрање и доношење.
СЕДМА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА НАСТУПАЈУЋУ
ГРЕЈНУ СЕЗОНУ

У обједињеном уводном излагању по овој и наредној тачки дневног реда Данко Ћаловић и
Владимир Гојгић упознали су чланове Градског већа са Одлуком Надзорног одбора ЈКП „Чачак“
Чачак којом се утврђује цена за прикључну снагу и испоручену топлотну енергију крајњим купцима
истакавши да је варијабилни део цене за стамбени простор утврђен у износу од 5,91 динар по КWh
без ПДВ-а и исти је у односу на цену у примени а фиксни део цене износи 24,91 динар/м2 без ПДВа или 178,57 дин/ КW без ПДВ-а и такође је утврђен на истом нивоу као цена у примени. Ова одлука
достављена је надлежном органу оснивача на основу Методологије за одређивање цене снабдевања
крајњег купца топлотном енергијом према којој је енергетски субјекат дужан да поднесе надлежном
органу писани захтев за одобравање цена топлотне енергије за наступајући грејну сезону која
почиње 15. октобра текуће године и завршава се 15. априла наредне године. Што се тиче цене
очитавања и расподеле испоручене топлотне енергије на крајње купце одлука Надзорног одбора о
утврђивању ове цене достављена је на основу нове Одлуке о производњи, дистрибуцији и
снабдевању топлотном енергијом. На основу ове одлуке ЈКП „Чачак“ Чачак је дужан да очитавање
обавља и за све зграде које се прикључе на дистрибутивни систем после ступања на снагу ове
одлуке односно 21.09.2019. године. Послове очитавања сопствених мерила топлоте и утврђивања
удела сваког крајњег купца у укупно испорученој топлотној енергији на предајном месту за
зграду/објекат, односно расподеле топлотне енергије, врши ЈКП „Чачак“ Чачак и то најкасније
почев од 1.10.2020. године у зградама/објектима у којима нема уграђених делитеља трошкова. За
зграде односно објекте чији органи управљања поднесе писани захтев донет на основу одлуке
крајњих купаца у складу са прописима о становању и одржавању зграда, којим захтева да наведене
послове обавља ово предузеће и у којима су крајњи купци раскинули уговоре закључене са другим
привредним друштвом или прдузетником о обављању послова одржавања и очитавања сопствених
мерила, очитавање се врши после 1.10.2020. године. Иначе, цена очитавања и расподеле
испоручене топлотне енергије крајњим купцима по месту расподеле/ очитавање утврђена је у
изнсоу од 255,00 динара/место расподеле/очитавање без ПДВ-а.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Драгомир Шипетић је пре свега похвалио рад ЈКП „Чачак“ Чачак истакавши да ово
предузеће добро обавља своју услугу и прилагођав се свим условима прописаним одлуком, те да се
нада да ће већ у наредној години систем функционисати тако да ће сваки корисник плаћати онолико
колико потроши.
Милун Тодоровић је констатовао да је цена услуге грејања остала иста као у претходној
години, да енергената има довољно, да су обавезе према добављачима измирене и да су топле пробе
већ кренуле, што значи да је све спремно за предстојећу грејну сезону.
По упознавању са Предлогом одлуке и завршеном претресу, Градско веће је једногласно
утврдило Предлог одлуке о цени топлотне енергије за наступајући грејну сезону и упутило
Скупштини на разматрање и доношење.
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ОСМА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ ОЧИТАВАЊА И РАСПОДЕЛЕ ИСПОРУЧЕНЕ
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА КРАЈЊЕ КУПЦЕ

По упознавању са Предлогом одлуке након уводног излагања у оквиру претходне тачке
дневног реда, Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о цени очитавања и расподлее
испоручене топлотне енергије на крајње купце и упутило Скупштини на разматрање и доношење.
ДЕВЕТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ
И
УТВРЂИВАЊЕ,
РАДИ
ПОДНОШЕЊА
СКУПШТИНИ, ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2019.
ГОДИНЕ

Владимир Гојгић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознао је чланове
Градског већа да је правни основ за израду извештаја о раду јавних предузећа чији је оснивач град
Чачак, садржан у члану 64. Закона о јавним предузећима као и изменама и допунама Закона о
локалној самоуправи обзиром да је тим одредбама прописано да Градско веће подноси тромесечни
извештај о раду јавних предузећа Скупштини града, ради даљег извештавања у складу са Законом.
Истакао је да је извештај сачињен на основу извештаја о реализацији годишњег програма пословања
за овај извештајни период које извештаје је Градској управи за локални економски развој доставило
9 јавних предузећа чији је оснивач град Чачак. Посебно је нагласио да извештај садржи 12
тематских целина а свака тематска целина уз текстуално образложење садржи и табеларни приказ
вредности по јавним предузећима. Закључак је да у извештајном периоду није дошло до поремећаја
пословања ових јавних предузећа односно пословање није било угрожено.
По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно утврдило и поднело Скупштини
града Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период 01.01. – 30.06.2019.
године.
ДЕСЕТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ОДЛУКЕ
О
НАГРАЂИВАЊУ
ПРОТИВГРАДНИХ СТРЕЛАЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА У
2019. ГОДИНИ

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је након уводног излагања Владимира
Гојгића, који је чланове Градског већа упознао са нацртом одлуке о награђивању противградних
стрелаца новчаном наградом у висини од по 69.100,00 динара нето, увећаном за припадајући порез,
једногласно утврдило Предлог одлуке о награђивању противградних стрелаца са територије града
Чачка у 2019. години и упутило Скупштини на разматрање и доношење.
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ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2019. ГОДИНУ
У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛЕР-а ЗА ПЕРИОД
2017 - 2019. ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА

У оквиру ове тачке дневног реда а након уводног излагања Владимира Гојгића и дискусије
Михаила Јовића који је истакао да је до сада, по овом програму, конкурисало око 25 предузећа и
да само једно предузеће није успело да прибави потребну документацију, те да овим податком жели
да демантује негативне коментаре везане за овај програм, јер сматра да треба наставити са овим
активностима и пружити помоћ локалној привреди, Градско веће је једногласно донело
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
и расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2019. ГОДИНУ У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗА ПЕРИОД 2017.-2019. ГОДИНА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА
Програм локалног економског развоја за период 2017. – 2019. година (“Сл.лист града Чачка“, бр.
22/2017) у делу који се односи на МЕРУ: 3. ПОДСТИЦАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ кроз
подршку: 3.1. Производних иновација које имају могућност директне примене и дефинисане
користи у ланцу вредности производа; 3.2. Развоја коператива, кластера и других облика
удруживања са циљем заједничког наступа на трећим тржиштима или код доминантног купца; 3.3.
Добијања међународних сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на
инострана тржишта и и 3.4. Обезбеђивања средстава за проширење или изградњу нових
производних капацитета предвиђа да се овај јавни позив може расписати за напред наведену меру и
да га објављује град Чачак (у даљем тексту: Град).
ВИСИНА СРЕДСТАВА И ПРАВО УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗА ПЕРИОД 2017. –
2019. ГОДИНА
Извори и намена средстава
Средства за реализацију Програма обезбеђују се у буџету града Чачка. Средства се могу користити
за финансирање пројеката којима се подстиче конкурентност у производном сектору и сектору
услуга које могу бити предмет међународне трговине у складу са законом и другим прописима.
Право на учествовање у поступку доделе средстава
Право на учествовање у поступку доделе средстава имају инвеститори – домаћи и страни, мала и
средња предузећа и предузетници са регистрованим седиштем или пословном јединицом на
територији града Чачка који имају пројекте којима се подстиче конкурентност у секторима за које
се у складу са програмом локалног економског развоја обезбеђују средства и који се пријаве за
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доделу средстава, на начин и под условима предвиђеним Одлуком о условима и начину реализације
програма локалног економског развоја за 2019. годину и Програмом локалног економског развоја за
период 2017.-2019. година.
Изузимање од права на доделу средстава
Од права на доделу средстава изузимају се субјекти који средства не могу добити из буџета
Републике у складу са законом и другим прописима, и то привредним субјектима који обављају
делатности у секторима челика, синтетичких влакана и угља, као и привредним субјектима у
тешкоћама.
Висина средстава која могу бити додељена
Висина средстава која могу бити додељена од стране Града Чачка за реализацију мере Подстицање
конкурентности једном привредном субјекту је највише до 10.000.000,00 динара у току три
узастопне фискалне године, с тим што укупна висина додељене де минимис државне помоћи једном
привредном субјекту у току три узастопне фискалне године не може бити већа од 23.000.000,00
динара.
Град Чачак у складу са расположивим средствима у буџету за сваку годину одређује инструмент
доделе средстава.
Средства се могу одобрити искључиво у виду подстицаја.
МЕРА – ПОДСТИЦАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ
Ова мера се реализује у складу са правилима за доделу државне помоћи мале вредности (де
минимис државна помоћ).
За реализацију ове мере средства се могу одобрити за следеће оправдане трошкове: трошкове
иновација (трошкови инструмената, уговорних истраживања, техничког знања и патената који су
купљени и лиценцирани, саветодавних услуга, оперативни и трошкови израде техничке студије
изводљивости), трошкове развоја коператива, кластера и других облика удруживања (са
циљем заједничког наступа на трећим тржиштима или код доминантног купца), трошкове настале
за добијање међународних сертификата и трошкове проширења или изградње нових
производних капацитета.
Под тржишном или производном иновацијом у смислу ове мере се подразумева иновативно
производно или тржишно решење које се први пут примењује на подручју Републике Србије. Град
Чачак може доделити субвенцију пословном субјекту у виду суфинансирања делимичног развоја и
примене производне или тржишне иновације, уколико се кроз бизнис план може показати директна
исплативост иновативног решења. Приликом доделе ове врсте субвенције посебно ће се водити
рачуна да у оквиру анализе исплативости буду јасно доказани (кроз одговарајућу документацију
или додатни елаборат) сви елементи који указују на оригиналност решења, а износ овог
суфинансирања је до 50% директних трошкова.
Град Чачак може доделити субвенцију пословном субјекту за подршку развоја коператива, кластера
и других облика удруживања са циљем заједничког наступа на трећим тржиштима или код
доминантног купца кроз суфинансирање дела трошкова који настају као резултат рада различитих
облика удруживања само уколико је кроз бизнис план и анализу (трошкова и користи)
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недвосмислено доказано да без заједничког наступа не би било могуће остварити пласман робе на
трећим тржиштима или код доминантног купца. Ова мера може трајати најдуже годину дана.
Град Чачак може доделити подстицај пословном субјекту за суфинансирање трошкова стицања
међународних сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана
тржишта, уколико се одговарајућим бизнис планом и анализом недвосмислено докаже исплативост
таквог улагања тј. нужност стицања оваквог сертификата за излазак на инострано тржиште. Износ
овог суфинансирања је до 50% директних трошкова сертификације.
Град Чачак може доделити субвенцију пословном субјекту у виду суфинансирања неопходног
грађевинског материјала који је употребљен или ће се употребити за проширење или изградњу
нових производних капацитета у износу до 100,00 ЕУР по средњем курсу Народне банке Републике
Србије на дан подношења пријаве по метру квадратном бруто површине у основи објекта –
пословног простора (халског простора намењеног производњи), који је неопходан за проширење
или започињање производног процеса.
Објекат мора имати важећу грађевинску дозволу, а бизнис планом мора бити предвиђен завршетак
градње и стицање употребне дозволе у року који не може бити дужи од три године. Предузеће или
власник предузећа које конкурише за овај подстицај мора бити кумулативно власник и земљишта и
објекта. Процес производње привредног субјекта који је конкурисао мора бити у пословним
просторијама које су предмет изградње минмум пет година од момента стицања употребне дозволе.
Максималан износ субвенције по једном привредном субјекту је до 2.000.000,00 динара у једној
години и само једном се може конкурисати за исти објекат.
Уз осталу претходно дефинисану документацију пословни субјект посебно кроз бизнис план који се
односи на коришћење објекта који је у градњи или је изграђен у 2019. години мора навести податке
да ли и како производни објекат утиче на запошљавање нових радника, на повећање извоза и укупне
перформансе предузећа.
Де минимис државна помоћ не може да се додели за подстицање извоза, односно за делатности које
директно утичу на обим извоза, успостављање и функционисање дистрибутивне мреже или за
покриће других текућих расхода (оперативних трошкова) привредног субјекта повезаних са
извозним активностима и за давање предности домаћим производима у односу на увозне производе.
Давалац де минимис државне помоћи се обавезује да у писаној форми, обавести корисника о томе
да му додељује де минимис државну помоћ, као и о износу помоћи израженом у облику (бруто)
новчане противвредности помоћи коју му додељује.
Пре доделе нове де минимис државне помоћи, давалац де минимис државне помоћи је у
обавези да затражи од корисника де минимис државне помоћи да га, у писаној форми,
обавести о свакој другој де минимис државној помоћи која му је додељена у текућој
фискалној години и у претходне две фискалне године, у складу са Уредбом о правилима за
доделу државне помоћи или другим прописом који уређује доделу де минимис државне
помоћи.
Помоћ за покриће трошкова учествовања на сајмовима, односно за надокнаду трошкова израде
студија или пружања саветодавних услуга потребних за увођење новог или постојећег производа на
новом тржишту у другој држави не сматра се помоћи за подстицање извоза.
Подносилац пријаве уз захтев за остваривање права на финансијску подршку има обавезу да достави:
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1. Образац пријаве (може се преузети са званичног сајта града Чачка)
2. Пратећу документацију која обухвата:
2.1) пројекат - пословни/бизнис план са детаљним описом елемената директне инвестиције
за чију реализацију се конкурише за доделу средстава по јавном позиву, а који мора садржати све
елементе који упућују на јасну повезаност са наменом подстицаја. Пројекат – пословни/бизнис план
одобрењем подстицајних средстава постаје саставни део Уговора о додели средстава;
2.2) оригинал или оверена фотокопија регистрованих финансијских извештаја инвеститора
за претходне три године пословања од стране подносиоца пријаве, са налазом овлашћеног ревизора
(ако постоји законска обавеза прибављања налаза овлашћеног ревизора), а страно правно лице
подноси оригинал или оверену фотокопију и оверени превод на српски језик (уз налаз овлашћеног
ревизора, ако је то у складу са националним законодавством страног предлагача инвестиционог
пројекта, или изјаву инвеститора да није обавезан да прибавља извештај овлашћеног ревизора),
наведене фотокопије оверава подносилац пријаве;
2.3) оригинал или оверена фотокопија извода из Регистра привредних субјеката, који
подноси инвеститор са седиштем или пословном јединицом у Републици Србији, односно извод из
одговарајућег регистра државе у којој страни инвеститор има седиште, не старији од три месеца,
оверен од стране надлежног органа, као и оверени превод извода на српски језик;
2.4) писана изјава да за реализацију истог инвестиционог пројекта, односно за исте
оправдане трошкове није додељена, а ако јесте, или уколико је аплицирао за средства којима се
реализује мера подстицање конкурентности, обавезује се да поднесе изјаву по ком основу и у ком
облику и износу му је додељена државна помоћ из буџета Република Србије, аутономне покрајине
или јединице локалне самоуправе;
2.5) доказ о измирењу обавеза по основу пореза и доприноса у Републици Србији (које
издаје Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Чачак), а за стране инвеститоре који
нису пословали у Републици Србији потписана изјава да инвеститор није пословао у Републици
Србији и да нема ни резидентни ни нерезидентни порески идентификациони број додељен у складу
са прописима којима се уређује порески поступак и пореска администрација;
2.6) подносилац пријаве дужан је да уколико му се одобре подстицајна средства, а најкасније
уз захтев за исплату приложи банкарску гаранцију издату од пословне банке која послује на
територији Републике Србије, безусловну и плативу на први позив у корист Града Чачка, на износ
укупног подстицаја који се тражи од Града Чачка;
2.7) поред банкарске гаранције, подносилац пријаве дужан је да приложи две регистроване и
потписане бланко соло менице са потписаним меничним овлашћењем у циљу наплате законске
затезне камате, у складу са законом који утврђује висину стопе законске камате, а у случају
неиспуњења уговорних обавеза;
2.8) подносилац пријаве уколико подноси пословни/бизнис план за тачку 3.4. Обезбеђивање
средстава за проширење или изградњу нових производних капацитета, дужан је да достави доказ о
власништву (препис листа непокретности издат од Службе за катастар непокретности) земљишта на
коме ће се градити објекат – пословни простор (халски простор намењен производњи) и објекта –
пословног простора (халског простора намењеног производњи) уколико је исти изграђен у 2019.
години, важећу грађевинску дозволу издату од Градске управе за урбанизам и употребну дозволу
издату од Градске управе за урбанизам за објекат – пословни простор (халски простор намењен
производњи) уколико је изграђен у 2019. години.
Пријава се подноси на српском језику.
Утврђивање испуњености формалних услова за доделу средстава, анализа поднетих
пројеката, уговор о додели средстава, исплата додељених средстава
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Градска управа за локални економски развој утврђује испуњеност формалних услова за доделу
средстава у складу са Одлуком о условима и начину реализације програма локалног економског
развоја за 2019. годину и достављеном Пријавом.
Градска управа за локални економски развој одбацује неблаговремене Пријаве.
Градска управа за локални економски развој врши стручну анализу пројеката у складу са
Програмом локалног економског развоја за период 2017. – 2019. година и Одлуком о условима и
начину реализације програма локалног економског развоја за 2019. годину на основу достављених
Пријава, и Пријаве које су благовремене, потпуне и допуштене доставља Комисији за доделу
средстава.
Градско веће града Чачка доноси одлуку о додели средстава у складу са Одлуком о условима и
начину реализације програма локалног економског развоја за 2019. годину и расположивим
буџетским средствима на предлог Комисије за доделу средстава. Додела средстава регулише се
уговором којим се уређују међусобна права и обавезе града Чачка и корисника средстава у складу са
коначном одлуком коју је донело Градско веће града Чачка.
Уговор о додели средстава нарочито садржи: предмет, висину и динамику улагања, рок за
реализацију инвестиционог пројекта, врсту и износ додељених средстава, динамику и начин
исплате додељених средстава, односно других подстицаја, средства обезбеђења у корист града
Чачка - банкарска гаранција и друга питања од значаја за реализацију тог уговора.
Исплата додељених средстава врши се у складу са Уговором.
Комисија за надзор прати динамику реализације пројекта и испуњавање уговорних обавеза
корисника средстава и о томе сачињава извештај који доставља Градском већу града Чачка.
У случају неиспуњења уговорних обавеза, или делимичног испуњења уговорних обавеза, Градска
управа за финансије може по основу издате банкарске гаранције, и бланко соло менице, да наплати
средства до висине износа исплаћених средстава и прописане законске затезне камате.
На званичном сајту града Чачка може се извршити увид у одредбе Одлуке о условима и начину
реализације програма локалног економског развоја за 2019. годину, Програма локалног економског
развоја за период 2017. – 2019. година и других пратећих аката, којима се дефинишу начин, услови
и критеријуми за доделу средстава.
Пријаве се подносе на адресу:
Град Чачак
Градска управа за локални економски развој
Ул. Жупана Страцимира бр. 2
32 000 Чачак
Са назнаком: ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације Програма
локалног економског развоја у 2019. години на територији града Чачка.
Даном подношења пријаве сматра се дан пријема Пријаве од стране писарнице Градске управе
града Чачка.
Јавни позив се објављује у локалном листу “Чачанске новине“. Рок за подношење пријава са
пратећом документацијом је 15.11.2019. године до 15,00 часова или док се средства не утроше.
Привредни субјекат може конкурисати са једним пројектом по једној мери у току календарске
године.
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Све потребне информације у вези са објављеним јавним позивом можете добити у канцеларијама
бр. 127 и 214 Градске управе за локални економски развој - Служба за правне послове и развој
приватне иницијативе од 07-15 часова сваког радног дана или на телефон број: 032/309-052
(особе за контакт Марија Гавриловић и Владимир Гојгић).

ДВАНАЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕСТЕРЕТНИМ ПРАВНИМ ПОСЛОМ
ЗГРАДЕ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СА ПРАВОМ
КОРИШЋЕЊА КП.БР. 3434 КО ЧАЧАК НА КОЈОЈ ЈЕ ИСТА
ИЗГРАЂЕНА

У оквиру ове тачке дневног реда Мирјана Џоковић је упознала чланове Градског већа са
Нартом решења о прибављању у јавну својину града Чачка из својине КК „Борац“ Чачак
бестеретним правним послом, зграде за спорт и физичку културу спратностим П+1, укупне нето
површине 3282,59 м2, укупно бруто површине 3.864,80м2 са правом коришћења кп. бр. 3434 КО
Чачак у површини од 6.115 м2. Истакла је да ће на основу овог решења Градоначелник града Чачка
закључити уговор о прибављању у јавну својину предметне зграде.
По завршеном уводном излагању, отворен је претрес у коме су учешће узели:
Немања Трнавац, истакао да је град Чачак град који води рачуна о брендовима града, о
ономе по чему је Чачак препознатљив а то је кошарка, Радмило Мишовић и хала крај Мораве тако
да у наредном периоду треба предузети све да се та Хала унапреди и заштити од свих непогода јер
се зна да је више пута била поплављена и да је треба сачувати за будуће генерације које долазе.
Милун Тодоровић је подсетио да је у јануару ове године извршено озакоњење Хале КК
„Борац“ Чачак, уз све активности које је предузела локална самоуправа као и ЈВП „Србијаводе“
Чачак које је изашло у сусрет са инвестицијом од 20 милиона динара за заштитни зид, а помогле су
и Железнице Србије и Влада РС. Створени су услови да Хала постане градска дворана а самим тим
и услови за доношење дозволе о реконструкцији, изградњи и доградњи како би се веома брзо у
власништву Града нашла једна прелепа градска дворана а КК „Борац“ ће увек као и сви остали
клубови имати право коришћења те дворане.
По упознавању са Нацртом и завршеном претресу, Градско веће је једногласно утврдило
Предлог решења о прибављању у јавну својину бестеретним правним послом зграде за спорт и
физичку културу са правом коришћења кп.бр. 3434 КО Чачак на којој је иста изграђена и упутило
Скупштини на разматрање и доношење.
ТРИНАЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У
ЈАВНУ
СВОЈИНУ
ИЗГРАДЊОМ
УЛИЦЕ
7
СА
ХИДРОТЕХНИЧКИМ
ИНСТАЛАЦИЈАМА,
ЈАВНОМ
РАСВЕТОМ И САОБРАЋАЈНОМ СИГНАЛИЗАЦИЈОМ

Мирјана Џоковић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознала је чланове
Градског већа са Нацртом решења о прибављању у јавну својину изградњом улице 7 са
хидротехничким инсталацијама, јавном расветом и саобраћајном сигнализацијом преко кп.бр.
5120/2, 5121/1, 5121/3, 5123/3, 5125/2, 5125/3, 5127/3, 5127/4, 5127/5, 5127/6, 5127/7, 5128/2 и 5183
све КО Чачак у Чачку, у укупној дужини од 635,33м. Истакла је да је пројектна вредност
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инвестиције 57.500.000,00 динара и финансираће је ЈП „Путеви“ Србије а град Чачак ће вршити
права инвеститора.
По упознавању са Нацртом, Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о
прибављању у јавну својину изградњом улице 7 са хидротехничким инсталацијама, јавном расветом
и саобраћајном сигнализацијом и упутило Скупштини на разматрање и доношење.
ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ МЗ ОВЧАР
БАЊА НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ ИЗГРАЂЕНЕ
НА КП. БР. 2320/2 КО ВРНЧАНИ

У оквиру ове тачке дненвог реда Мирјана Џоковић је упознала чланове Градског већа са
Нацртом решења о давању на коришћење МЗ Овчар Бања пословне зграде изграђене на кп. бр.
2320/2 КО Врнчани укупне бруто површине у основи 34м2. Истакла је да МЗ Овчар Бања на основу
овог решења има право да наведену непокретност држи и користи у складу са својом природом и
наменом као и да управља истом све у складу са важећим прописима, да је даје на коришћење
другом носиоцу права коришћења или да је издаје у закуп по претходно прибављеној сагласности
од Градског већа града Чачка.
По упознавању са Нацртом, Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о давању
МЗ Овчар Бања на коришћење пословне зграде изграђене на кп.бр. 2320/2 КО Врначи и упутило
Скупштини на разматрање и доношење.
ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
УСТАНОВИ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СЦ „МЛАДОСТ“
ЧАЧАК ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У ОБЈЕКТУ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ
КУЛТУРУ

У оквиру ове тачке дненвог реда, а након уводног излагања Мирјане Џоковић, Градско
веће је једногласно донело
РЕШЕЊЕ
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Установи за физичку културу Спортски центар „Младост“
Чачак, носиоцу права коришћења, за издавање у закуп, на период од пет година:
пословног простора означеног бројем 1, нето површине 9,66 м2 за обављање канцеларијскоадминистративних и других помоћних пословних делатности;
пословног простора означеног бројем 2, нето површине 60,48 м2 за трговину на мало
фармацеутским производима у специјализованим продавницама – апотекама;
пословног простора означеног бројем 3, нето површине 130,36 м2 за обављање
канцеларијско-административних и других помоћних пословних делатности;
пословног простора означеног бројем 4, нето површине 28,78 м2 за обављање осталих
личних услужних делатности односно делатности фризерских и козметичких салона;
пословног простора означеног бројем 5, нето површине 22,21 м2 за обављање
канцеларијско-административних и других помоћних пословних делатности;
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пословног простора означеног бројем 6, нето површине 162,72 м2 за обављање здравствених
делатности односно здравствене заштите.
пословног простора означеног бројем 7, нето површине 13,69 м2 за обављање
канцеларијско-административних и других помоћних пословних делатности;
пословног простора означеног бројем 8, нето површине 17,75 м2 за обављање
канцеларијско-административних и других помоћних пословних делатности и пословног простора
означеног бројем 9, нето површине 9,37 м2 за обављање канцеларијско-административних и других
помоћних пословних делатности, који се налазе у објекту за спорт и физичку културу, означеном
бројем 1 у листу непокретности број 3872 К.О. Чачак, спратности П+2, укупне бруто површине у
основи 2590 м2, изграђеном на к.п. бр. 6828 К.О. Чачак.
II Установа за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак се обавезује да пре
закључења уговора о закупу непокретности ближе описаних у ставу I. овог решења спроведе
поступак јавног надметања односно прикупљања писмених понуда ради избора најповољнијег
понуђача, применом критеријума висине понуђене закупнине, за намену опредељену овим
решењем.
III Установа за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак је у обавези да при
расписивању огласа о спровођењу поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда за
издавање у закуп непокретности у јавној својини, ближе описаних у ставу I. овог решења испоштује
одредбе Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној својини града Чачка („Сл.
лист града Чачка“, број 3/2014, 9/2015 и 11/2019).
IV Установа за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак је у обавези да
Градској управи за урбанизам града Чачка, Одсеку за имовинско - правне послове, достави податке
о спроведеном поступку давања у закуп непокретности ближе описаних у ставу I. овог решења у
року од 8 дана.
Образложење
Установа за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак, дана 29.08.2019. године
поднела је захтев број 568/2019 Градској управи за урбанизам града Чачка, Одсеку за имовинско правне послове, Служби за имовинске послове за претходну сагласност за издавање у закуп укупно
девет пословних простора који се налазе у објекту за спорт и физичку културу, означеном бројем 1
у листу непокретности број 3872 К.О. Чачак, спратности П+2, укупне бруто површине основе 2590
м2, изграђеном на к.п. бр. 6828 К.О. Чачак.
У захтеву се наводи за коју намену би се предметне непокретности – пословни простори
издавали у закуп и то;
пословни простор означен бројем 1, нето површине 9,66 м2 за обављање канцеларијскоадминистративних и других помоћних пословних делатности;
пословни простор означен бројем 2, нето површине 60,48 м2 за трговину на мало
фармацеутским производима у специјализованим продавницама – апотекама;
пословни простор означен бројем 3, нето површине 130,36 м2 за обављање канцеларијскоадминистративних и других помоћних пословних делатности;
пословни простор означен бројем 4, нето површине 28,78 м2 за обављање
личних
услужних делатности односно делатности фризерских и козметичких салона;
пословни простор означен бројем 5, нето површине 22,21 м2 за обављање канцеларијскоадминистративних и других помоћних пословних делатности;
пословни простор означен бројем 6, нето површине 162,72 м2 за обављање здравствених
делатности односно здравствене заштите;
пословни простор означен бројем 7, нето површине 13,69 м2 за обављање канцеларијскоадминистративних и других помоћних пословних делатности;
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пословни простор означен бројем 8, нето површине 17,75 м2 за обављање канцеларијскоадминистративних и других помоћних пословних делатности и пословни простор означен бројем 9,
нето површине 9,37 м2 за обављање канцеларијско-административних и других помоћних
пословних делатности.
Увидом у лист непокретности број 3872 К.О. Чачак, утврђено је да се наведене
непокретности - пословни простори налазе у објекту за спорт и физичку културу који има одобрење
за употребу, означеном бројем 1 у листу непокретности, спратности П+2, укупне бруто површине
2590м2, изграђеном на к.п. бр. 6828 К.О. Чачак у јавној својини града Чачка са уписаним правом
коришћења Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак.
Установа за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак се обавезује да пре
закључења уговора о закупу предметних непокретности, спроведе поступак јавног надметања,
односно прикупљања писмених понуда ради избора најповољнијег понуђача, применом
критеријума висине понуђене закупнине за намену опредељену овим решењем, а у складу са
Уредбом о класификацији делатности („Сл. гласник РС“, број 54/2010).
Уколико дође до промене намене опредељене овим решењем за време трајања закупа
неопходна је нова сагласност носиоца права јавне својине у складу са чланом 22. став 3. Закона о
јавној својини.
Приликом расписивања огласа о спровођењу поступка јавног надметања или прикупљања
писмених понуда за давање у закуп предметних непокретности у јавној својини града Чачка,
потребно је испоштовати одредбе Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“, број 3/2014, 9/2015 и 11/2019).
Установа за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак након закључења уговора о
издавању у закуп предметних непокретности у року од осам (8) дана у обавези је да примерак истих
достави Градској управи за урбанизам града Чачка, Служби за имовинске послове, ради упознавања
носиоца права јавне својине са спроведеним поступком давања у закуп предметних непокретности у
јавној својини града Чачка у складу са чланом 15. Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно
прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда („Сл гласник РС“, број 16/2018).
Градска управа за урбанизам, Одсек за имовинско - правне послове по разматрању захтева
Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак утврдила је да је исти у складу са
чланом 22. став 6. а у вези става 1., 2. и 3. истог члана Закона о јавној својини, чланoм 84. став 1.
тачка 5. Статута града Чачка и чланом 19. став 1. Одлуке о прибављању, располагању и управљању
стварима у јавној својини града Чачка и предложила да Градско веће града Чачка донесе решење о
давању претходне сагласности Установи за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за
издавање у закуп непокретности ближе описаних у ставу I. изреке овог решења, на период од 5
година.
Имајући у виду напред изнето, Градско веће града Чачка донело је решење као у
диспозитиву.
ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА
РЕКОНСТРУКЦИЈИ УСИСА ЗА ВАЗДУХ НА СИСТЕМУ
ВЕНТИЛАЦИЈЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА ЗГРАДИ КУЛТУРЕ
ИЗГРАЂЕНЕ НА КП. БР. 784/1 КО ЧАЧАК

Мирјана Џоковић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознала је чланове
Градког већа са предлогом решења о приступању извођењу радова на реконструкцији усиса за
ваздух на систему вентилације који се налази на згради културе у јавној својини града Чачка, која је
изграђена на кп.бр.784/1 КО Чачак, бруто површине основе 3.262 м2. Истакла је да је
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реконструкцијом планирано да се постојећи усис за ваздух на систему вентилације који се налази на
згради Дома културе скрати презиђивањем тако што ће се будућу усис за ваздух поставити на
фасади објекта у виду монтажно демонтажне конструкције која ће падати и на кп.бр. 766/3 КО
Чачак која је такође у јавној својини Града. Пројектна вредност инвестиције процењена је на
480.000,00 динара са ПДВ-ом и финансираће се из буџета града Чачка.
По упознавању са предлогом, Градско веће је једногласно донело
РЕШЕЊЕ
о извођењу радова на реконструкцији усиса за ваздух на систему вентилације који се налази
на згради културе изграђене на к.п.бр. 784/1 К.О. Чачак
I. Приступа се извођењу радова на реконструкцији усиса за ваздух на систему вентилације
који се налази на згради културе у јавној својини града Чачка, означена као зграда број 1 у листу
непокретности број 8414 К.О. Чачак, изграђена на к.п.бр. 784/1 К.О. Чачак, бруто површине основе
3262 м2, спратности П0+П+1.
II. Реконструкција усиса за ваздух на систему вентилације који се налази на згради културе
ближе описаној у ставу I. овог решења подразумева да се постојећи усис за ваздух скрати
презиђивањем тако што ће се будући усис за ваздух поставити на фасади објекта у виду монтажно
демонтажне констуркције која ће падати делом и на к.п. бр. 766/3 К.О. Чачак која је такође у јавној
својини града Чачка.
III. Утврђена вредност инвестиција на реконструкцији усиса за ваздух на систему
вентилације износи 480.000,00 динара и финансираће се из буџета града Чачка.
IV. На основу овог решења градоначелник града Чачка ће Градској управи за урбанизам
града Чачка поднети захтев за издавање решења о одобрењу извођења грађевинских радова на
реконструкцији усиса за ваздух на систему вентилације.
V. Град Чачак као носилац права јавне својине на згради ближе описаној у ставу I. овог
решења, врши права инвеститора.
VI. Ово решење објавити у Службеном листу града Чачка.
СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ГРАДА ЧАЧКА КП.БР. 5194/1 КО ЧАЧАК, РАДИСАВУ
ЂОКОВИЋУ ИЗ ЧАЧКА
У оквиру ове тачке дневног реда а након уводног излагања Мирјане Џоковић, Градско веће
је једногласно донело
РЕШЕЊЕ
1.ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине града Чачка, грађевинско земљиштe ближе описано као
кп.бр. 5194/1 КО Чачак, површине 2219 м2, обухваћено Планом генералне регулације „ЦЕНТАР“ у
Чачку („Сл. лист града Чачка“, број 15/2014 и 27/2018) које се према наведеном планском акту
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налази у урбанистичкој зони 27 – урбанистичке целине 27.4 (централне функције), ради изградње,
слободностојећег објекта, максималне спратности По+Пр+2, индекс заузетости земљишта 50%,
након спроведеног поступка јавног оглашавања, Радисаву Ђоковић из Чачка, ул.Радована
Јовановића бр. 85 ЈМБГ _______________________ за износ од 9.100.000,00 динара
( деветмилионастохиљададинара), умањен за износ уплаћеног депозита од 910.000,00 динара.
Именовани је у обавези да плати допринос за уређивање грађевинског земљишта у износу који буде
утврђен у тренутку издавања грађевинске дозволе у складу са Одлуком о утврђивању доприноса за
уређивање грађевинског земљишта („Сл.лист града Чачка“ бр. 4/15, 5/16, 20/16 и 6/17) , законом
прописане пореске обавезе и трошкове за инфраструктуру надлежним комуналним и другим
правним лицима.
2. Радисав Ђоковић из Чачка, дужан је да у року од 30 дана од дана достављања решења
закључи са ЈП "Градац" уговор о отуђењу грађевинског земљишта којим ће се ближе регулисати
међусобна права и обавезе. Уколико именовани одустане од отуђења после доношења овог решења
а пре закључења уговора о отуђењу, не приступи закључењу уговора о отуђењу у наведеном року
или не плати цену у року утврђеном у уговору о отуђењу, ово решење ће бити поништено, без
права на враћање уплаћеног депозита.
3. На основу овог решења , уговора о отуђењу и потврде о исплати Радисав Ђоковић
може у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима, уписати право својине.
Образложење
ЈП „Градац“ Чачак, поднео је Градској управи за урбанизам иницијативу за доношење
решења о приступању отуђењу из јавне својине путем јавног оглашавања кп. бр. 5194/1 КО Чачак,
површине 2219 м2 која је обухваћена Планом генералне регулације „ЦЕНТАР“ у Чачку („Сл. лист
града Чачка“, број 15/2014 и 27/2018) и којa се према наведеном планском акту налази у
урбанистичкој зони 27 – урбанистичке целине 27.4 (централне функције). Примарна намена за
предметну парцелу су централне функције (пословни, услужни, комерцијални, гаража и други
објекти на парцели, пратећи или помоћни у функцији објекта основе намене), максималне
спратности По+Пр+2, максимални индекс заузетости је 50 %. Почетни износ накнаде за отуђење
земљишта је 9.080.236,76 динара, плаћање је једнократно, а износ доприноса за уређивање
грађевинског земљишта биће обрачунат при издавању грађевинске дозволе. Коначни обрачун
доприноса за уређивање грађевинског земљишта утврдиће се у складу са Одлуком о утврђивању
доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Сл.лист града Чачка бр. 4/15, 5/16, 20/16 и 6/17).
Градско веће града Чачка донело је решење бр. 06-106/2019-III od 17.07.2019. године на основу ког
је дана 12.08.2019. године раписан оглас у листу „Ало“. Поднета је једна пријава за учешће на
јавном надметању и то од стране Радисава Ђоковић из Чачка. Комисија за грађевинско земљиште је
отворила поднету пријаву и утврђено је да је иста благовремена, потпуна и уредна. У затвореној
пријави понуђен је износ од 9.100.000,00 динара. Како је поднета само једна пријава на јавно
надметање, а била је већа од почетног износа иста је прихваћена од стране Комисије за грађевинско
земљиште о чему је и састављен записник који је достављен Градској управи за урбанизам –
Служби за имовинске послове на даље поступање.
Чл. 100. Закона о планирању и изградњи у ставу 1. предвиђа да се отуђење неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини спроводи јавним надметањем или прикупљањем понуда
јавним огласом, по тржишним условима, у складу са овим законом, а у ст. 5 да поступак, услове,
начин и програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини аутономне покрајине, односно
јединице локалне самоуправе, уређује аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе.
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Чл.17. Одлуке о грађевинском земљишту предвиђа да се неизграђено грађевинско земљиште
може отуђити ради изградње, да је почетни износ цене тржишна вредност грађевинског земљишта
које се отуђује и да се грађевинско земљиште у јавној својини отуђује лицу које понуди највећу
цену за то земљиште.
Одлука о грађевинском земљишту у члану 35. одређује рок у којем се има закључити уговор
о отуђењу, а члан 11. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту прописано је између осталог да
Градско веће одлучује и о отуђењу и прибављању грађевинског земљишта у јавној својини у
случајевима прописаним законом којим је уређена област планирања и изградње објеката (отуђење
грађевинског земљишта ради изградње, озакоњење, исправка граница, формирање грађевинских
парцела и др.), те је Градско веће града Чачка на седници одржаној дана 18. октобра 2019. године,
одлучило као у диспозитиву решења.
Са напред наведених решења донето је решење као у диспозитиву.
ОСАМНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА
ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2019. ГОДИНИ

Марија Станковић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознала је чланове
Градског већа да је Комисија за оцену пројеката у области информисања разматрала пријаве на
конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у обалсти јавног информисања
на територији града Чачка у 2019. години, који конкурс је расписало Градско веће и исти је
објављен 23. јула 2019. године у листи „Чачанске новине“ и на сајту града Чачка, а трајао је 20 дана
закључно са 12. августом 2019. године. Истакла је да је у наведеном року достављено 66 пројеката,
од којих је комисија разматрала 56 пројеката, док је 10 пројеката односно 8 одбачено из разлога
прописаних Правилником а 2 учесника су одустала. Комисија је предложила да се средства доделе
за 42 учесника конкурса који су испунили све услове Конкурса, од којих 41 за производњу
медијских садржаја и 1 за организовање и учешће на стручним, научним и пригодним скуповима,
као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања. Посебно
је нагласила да је Комисија у свом раду поступала по одредбама Правилника о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, поштујући све услове
Конкурса.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узела прим др
Славица Драгутиновић и истакла да је Комисија добро урадила свој посао те да је, да гледајући из
угла ресорног задужења, увек сматрала да медији треба да имају садржаје везане за здравље и
превентиву, што је по овом јавном конкурсу и био случај јер је било доста медија који су имали
пројекте везане за здравље
По упознавању са предлогом и завршеном претресу, Градско веће је једногласно донело

РЕШЕЊЕ
о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања на територији града Чачка у 2019. години
1. Средства буџета града Чачка намењена за суфинансирање пројеката у области јавног
информисања на територији града Чачка у 2019. години, у износу од 19.987.190,00 динара,
расподељују се следећим подносиоцима пројеката:
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редни
број

Подносилац пројекта

медиј

пројекат

1.

ДОО „Radio Xanadu“ Чачак

Радио Клик ФМ
032 100,8mhz

Омладински
радио

150.000,00

2.

ДОО „Конзум лав“ Ужице

Информативни
портал
www.infopress.rs

Чачак на длану

200.000,00

3.

ДОО „Конзум лав“ Ужице

ТВ Лав+

Млади и изазови
данашњице

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

Агенција за изнајмљивање
радио, телевизијске и
телекомуникационе опреме,
рекламу и пропаганду „Звуци
галаксије“ Чачак

Продукција (ТВ
Галаксија 32)

износ

3.199.000,00

ТВ серијал Наша
прича...лепа прича

300.000,00

ДОО „Чачански глас“ Чачак

Ча глас

Едукујмо се и
спречимо болести
зависности

200.000,00

ДОО „Чачански глас“ Чачак

Чачански глас

Чачанска села на
путу препорода

400.000,00

Кинематографија и видео
производња „Агро јасик
продукција“ Чачак

Продукција (ТВ
Галаксија 32)

Кинематографија и видео
производња „Агро антена“
Чачак

Продукција (ТВ
Галаксија 32)

Кинематографија и видео
производња „Агро караван ср
продукција“ Чачак

Продукција (ТВ
Галаксија 32)

Удружење „Рефлектор“ Чачак
Агенција за производњу
аудио-визуелних производа
„AVN + production“ Чачак
Удружење „Пулс медија“
Чачак
Телевизија „Галаксија 32“
ДОО Чачак

Органска
производња
караван
ТВ серијал
Женско
иновативно
предузетништво

250.000,00

200.000,00

Знаци мога места

350.000,00

Рефлектор

Упознај Чачак да
би га више волео

300.000,00

Продукција (ТВ
Галаксија 32)

Два града, две
реке и један човек

300.000,00

Чачак 7/24

400.000,00

ТВ информатор –
Ви питате

2.671.000,00

Медиа портал
ТВ Галаксија 32
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14.
15.

ДОО „Adria media magazine“
Београд

National
geographic Srbija

Туризам - најјачи
потенцијал града
Чачка

200.000,00

ДОО „Adria media group“
Београд

еспресо

Чачак – град
будућности

200.000,00

16.
ДОО „Телевизија Телемарк“
Чачак

17.

18.
19.
20.

21.

22.

ДОО „Телевизија Телемарк“
Чачак
Студио за видео продукцију и
фотографске услуге „Бус
плус“ Чачак
Студио за видеопродукцију
„SSD plus production“ Чачак
Новинска агенција „МНА“
Чачак

Агенција за пружање услуга у
области интернета и
рачунарских система „Студио
NO.1“ Чачак

ДОО „Matrix media“ Чачак

Телевизија
Телемарк

Регионалневести
.нет

епицентар прес
продукција (ТВ
Галаксија)
Новинска
агенција МНА

ВА1 инфо

Продукција (ТВ
Галаксија 32)
Чачанске новине

23.

ДОО „Озон медиа“ Чачак

Ozon press

24.

ДОО „Озон медиа“ Чачак

Серијал емисија о
актуелностима из
света
пољопривреде Време за семе

3.160.000,00

Серија текстова
Приче о Чачку и
Чачанима

200.000,00

Дигитална
стварност на клик

300.000,00

ТВ серијал
Medicus – Ваше
здравље

150.000,00

За чистији Чачак

300.000,00

Побољшање
квалитета
информисања
особа са
инвалидитетом
(препознавање и
аудио очитавање
садржаја
информативног
интернет портала
на свим
електронским
платформама)
Интеракцијом до
функционалног
знања
Жене у
политичком и
јавном животу
Чачка
Вршњачко
насиње,
превенција,
узроци и
последице

150.000,00

200.000,00

300.000,00

300.000,00
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25.

Веб портали “Пресслидер”
Чачак

26.

Студио за видео продукцију
„Ганис 032“ Чачак

27.

ДОО „Студио М“ Чачак

28.

ДОО „Студио М“ Чачак

29.

Веб портали „Кабларнет“
Чачак

Марина Трмчић
пр веб портали
Пресслидер
Чачак
продукција (ТВ
Галаксија 32)
Џенарика инфо

Радио Џенарика

30.

Делатност новинских агенција
„Ин-медиа.нет“ Чачак

31.

Студио за фото, видео и пост
продукцију „4н студио“ Чачак

32.

ДОО „Студио Џокер“ Чачак

33.

Центар за информисање,
културу и развој демократије
„Директива“ Чачак

34.

Привредно друштво “ГЗС“
Чачак Чачак

35.

ДОО „Global media broadcast“
Београд

36.

ДОО „Чворак“ Чачак

37.

Синдикат новинара Србије

38.

АД „Новости“ Београд

Кабларнет
регионална
информативна
новинска
агенција рина

4Н

Радио Џокер
Морава инфо
Глас западне
Србије
продукција
(радио 96)
Чворак вести

СИНОС
Вечерње
новости

Чачак синоним за
спорт
ТВ емисија МО
спорт
Безбедност
младих у Чачку –
изазови и
опасности
модерног доба
Традиција за
будућност –
чачанска баштина
у функцији
локалног развоја
Мој пут до
мајчинства
Агенцијске вести,
економски,
туристички и
пољопривредни
потенцијал Чачка
и околине
Остваривање
радних права ОСИ
на територији
града Чачка
Породично
насиље
Буди одговоран!
Мисли на своје
репродуктивно
здравље!

200.000,00
150.000,00

200.000,00

400.000,00

200.000,00

550.000,00

450.000,00
400.000,00
570.000,00

Чачак у срцу
Србије

600.000,00

Радуј се рађању

200.000,00

Тамо пате,
срамота их да се
врате
Улога локалних
медија у јачању
демократије
Чачак на
раскршћу српских

100.000,00
150.000,00
200.000,00
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коридора

39.

Удружење „Центар за
мониторинг и активизам –
ЦЕМА“ Чачак

40.

ДОО “Televizija GM plus
cable“ Горњи Милановац

41.

ДОО “Televizija GM plus
cable“ Горњи Милановац

42.

ДОО “Media team leader CK“
Чачак

стручни скуп

Извештавање о
особама са
инвалидитетом у
локалним
медијима
(стручни скуп)

487.190,00

Време за семе

400.000,00

Градске теме
Чачка

150.000,00

Улога и значај
локалне
самоуправе у
процесу
европских
интеграција

200.000,00

ТВ ГМ плус
гмпресс.рс
информативни
портал Западне
Србије Објективно1

2. Средства нису одобрена следећим подносиоцима пројеката:
редни
број

Подносилац пројекта

медиј

1.

АД „Дневник пољопривредник“ Нови Сад

Пољопривред
ник

2.

ДОО „Мелос“ Краљево

ТВ Мелос

3.

ДОО „Ивањички радио“
Ивањица

ивањица инфо

У спорту и старо и младо

4.

ДОО „Ивањички радио“
Ивањица

ивањички
радио

Чачак кроз радијске вести

ДОО “Proglas public relations“
Београд
ДОО „Радио телевизија
Краљево и Ибарске новости“
Краљево
ДОО „Дан граф“Београд

Студио Б

5.
6.
7.
8.

Удружење Тим за
информисање, културу и
развој демократије „Медиа
тим Ивањица“ Ивањица

пројекат
Значај воде за квалитет живота у
селима локалне самоуправе града
Чачка
Искорак (емисија намењена
инвалидима)

Водич кроз дијабетес

ТВ Краљево

Туристичка разгледница Чачка

Данас

Како стати на пут загађивачима
Западне Мораве

Инфо лига

Град Чачак – универзитетски град
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9.

ДОО „Радио Пожега“ Пожега

Радио Пожега

Чачански агроглас

10.

Удружење „Еко задруга“
Чачак

Екозадруга.рс

Еко пољопривредници

11.

ДОО „Радио Јавор“ Ивањица

Радио Јавор

Пољопривредни потенцијали
чачанског краја

12.

ДОО „Direct link“ Београд

Часопис за
локалну
самоуправе
Наше место
(новине)

Наше место: град Чачак

13.

Радња за рачунарско
програмирање „Simple look“
Сврљиг

Домаћинска
кућа

Домаћинска кућа у Чачку

14.

Удружење „Н2 медиа“ Чачак

Н2

Кроз живот без насиља

15.

ДОО „РТВ Голија“ Ивањица

ТВ Голија

Шта има ново (недељна
информативна емисија)

16.

ДОО „Реорганизација“ Ниш

Продукција
(новости
дана)

Извештавање о казненим
поступцима

17.

ДОО „Реорганизација“ Ниш

Продукција

Вакциниши се, заштити се

18.

ДОО „Новости дана.рс“ Ниш

Новости дана

19.

ДОО „Новости дана.рс“ Ниш

стручни скуп

20.

Удружење Савез Срба из
региона Београд

Српско коло

21.

ДОО „ЧА МТВ телевизија“
Чачак

22.

Удружење Тим за
информисање, културу и
развој демократије „Медиа
тим Ивањица“ Ивањица

23.

Телевизија „Галаксија 32“
ДОО Чачак

24.

ДОО „Озон медиа“ Чачак

продукција
Моја Тв

Инфо лига

стручни скуп

продукција
(Радио Озон
ФМ)

Туризам и угоститељство као лек за
незапосленост и сиромаштво у
граду Чачку
Безбедност и здравље на раду
(стручни скуп)
Српско коло Чачак
Њихова будућност зависи само од
нас
– сачувајмо нашу децу

Туризам – основ привредног
развоја
Организовање едукативних
радионица Пројектно
суфинансирање - процес препун
изазова (стручни скуп)
Чачанско женско предузетништво
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3. Са подносиоцима пројеката из тачке 1. Решења закључиће се уговор којим ће се
уредити међусобна права и обавезе.
4. Ово решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.
5. Ово решење објавити на веб- сајту града Чачка www.cacak.org.rs.
Образложење
Градско веће града Чачка расписало је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка
у 2019. години, а у складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017). Јавни позив је
објављен 23. јула 2019. године у листу „Чачанске новине“ и на сајту града Чачка (www.cacak.org.rs)
и трајао је 20 дана, а закључно са 12. августом 2019. године. У наведеном року достављено је 66
пројекта. Није било неблаговремених пријава.
На основу члана 19. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр, 16/2016 и 8/2017) и члана 8. став 1.
Одлуке о расписивању јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2019.
години, број 06-106/2019-III од 17. јула 2019. године, Градско веће града Чачка, Решењем број 06125/2019-III од 29. августа 2019. године, именовало је трочлану Комисију за оцену пројеката у
области јавног информисања.
Након протека рока за достављање пројеката, на основу члана 11. став 1. Правилника о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.
гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017), Градска управа за стручне послове Скупштине, Градоначелника
и Градског већа града Чачка, је у циљу утврђивања испуњености услова за учешће на конкурсу,
затражила од 17 учесника конкурса да отклоне недостатке у достављеној документацији, а у року од
осам дана од дана достављања обавештења. Поред тога, Градска управа је у складу са чланом 18.
став 3. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017), прибавила обавештење од Савета за штампу
и Регулаторног тела за електронске медије.
У складу са чланом 11. став 2. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017), није разматран
пројекат поднет од стране учесника Удружење Савез Срба из региона Београд и ДОО „РТВ Голија“
Ивањица јер учесник конкурса није у накнадно одређеном року доставио тражену документацију.
У складу са чланом 11. став 2. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017), а у вези члана 14.
став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017) нису разматрани пројекти поднети од стране
учесника конкурса: ДОО „Новости дана.рс“ Ниш ( безбедност и здравље на раду – стручни скуп),
ДОО „Реорганизација“ Ниш ( вакциниши се, заштити се), ДОО „Новости дана.рс“ Ниш)
(
туризам и угоститељство као лек за незапосленост и сиромаштво у граду Чачку и ДОО
„Реорганизација“ Ниш ( извештавање о казненим поступцима) јер учесник конкурса може
конкурисати само са једним пројектом.
У складу са чланом 16. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017), није разматран пројекат
поднет од стране ДОО „ЧА МТВ телевизија“ Чачак и Удружења Тим за информисање, културу и
развој демократије „Медиа тим Ивањица“ Ивањица, јер учесник конкурса може поднети захтев за
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суфинансирање пројекта у износу до највише 80% вредности предложеног пројекта, односно
највише до износа утврђеног конкурсом.
Пројекти поднети од стране ДОО «Озон медиа» Чачак ( чачанско женско предузетништво) и
Телевизија «Галаксија 32» доо Чачак ( организовање едукативних радионица Пројектно
суфинансирање – процес препун изазова ( стручни скуп)), нису разматрани јер су подносиоци
пројекта одустали.
Након разматрања и оцене приспелих пројеката на конкурс за суфинансирање пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2019.
години, Комисија за оцену пројеката у области јавног информисања, поднела је Градском већу
Предлог за расподелу средстава са образложењем.
Градско веће је размотрило предлог Комисије и одлучило да се средства доделе следећим
учесницима:
1. ДОО „Radio Xanadu“ Чачак
Тема пројекта су омладинске емисије које би припремали ученици средњих школа из Чачка на који
начин ће деца остварити циљ јавног информисања али и стећи знања о новинарству. Пројекат ће
допринети медијској промоцији позитивних примера из омладинске популације и неговању
правилног говора. Планирано је 13 радио емисија у трајању од по 2 сата. Главни циљ је производња
садржаја који ће на циљну групу утицати кроз емитовани садржај. Циљ је добро дефинисан а
циљне групе су адекватно одређене. Подносилац је у обавези да достави ревидирани буџет пројекта.
2. ДОО „Конзум лав“ Ужице
Тема пројекта су информативне теме које могу имати посебан значај за остваривање јавног интереса
у области јавног информисања и популаризација и презентација града Чачка кроз пласман
медијских садржаја који се тичу значајних догађаја из области привреде, пољопривреде, туризма,
културе и друштвеног живота и инфраструктуре, спорта и забаве, здравства и социјалне заштите,
животне средине и политике. Планирано је 150 медијских садржаја. Пројекат прати стратешка
документа града Чачка а своје активности усклађује са циљевима Стратегије одрживог развоја
града. Циљ је добро дефинисан а циљне групе су јасно одређене. Подносилац је у обавези да
достави ревидирани буџет пројекта.
3. ДОО „Конзум лав“ Ужице ( ТВ „Лав плус“)
Тема пројекта су млади, њихове физичке активности и здрави стилови живљења, таленти и успеси у
спорту. Предвиђена је реализација 100 медијских садржаја и три формата, као ТВ емисија,
репортаже и прилози. Пројектне активности су усклађене са циљевима Националне стратегије за
младе и Стратегијом одрживог развоја града Чачка. Циљ је добро дефинисан, а односи се на
пружање доприноса стварању другачије слике деце и омладине у медијима, афирмисању
позитивних вредности и моралних начела.
4. Агенција за изнајмљивање радио, телевизијске и телекомуникационе опреме,
рекламу и пропаганду „Звуци галаксије“ Чачак
Тема пројекта односи се на рурална подручја града Чачка и Моравичког округа, а основна сврха
пројекта је да се афирмише живот на селу кроз позитивне примере. Активности су темељно
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разрађене, резултати и индикатори добро дефинисани. Подносилац је у обавези да достави
ревидирани буџет пројекта.
5. ДОО „Чачански глас“ Чачак ( портал)
Тема пројекта се тиче превенције болести зависности. Циљ је повећање информисаности како би се
допринело превенцији болести зависности. Циљне групе су добро одређене, активности лепо
образложене. Пројекат је одржив. Сви текстови остаће трајно доступни на порталу CAGLAS.
Подносилац је у обавези да достави ревидирани буџет пројекта.
6. ДОО „Чачански глас“ Чачак
Тема пројекта је мапирање проблема са којима се сусрећу житељи чачанских села у циљу њиховог
превазилажења. Предвиђено је 48 текстова у недељнику „Чачански глас“. Значај је темељно
разрађен, са подацима Стратегије одрживог развоја града Чачка и другим документима који су
значајни за област пољопривреде. Циљ је добро дефинисан а пројекат је одржив. Подносилац је у
обавези да достави ревидирани буџет пројекта.
7. Конематографија и видео производња „Агро јасик продукција“ Чачак
Тема пројекта је органска производња. Циљ је да се кроз медијске садржаје допринесе
информисаности о разноврснијој руралној економији и бољем познавању сеоског подручја.
Резултати и индикатори су добро дефинисани. Кроз округле столове на тему органске производње
јавност ће моћи детаљније да се информише о свим могућностима које пољопривредници имају.
Подносилац је у обавези да достави ревидирани буџет пројекта.
8. Кинематографија и водео производња „Агро антена“ Чачак
Тв серијал „Женско иновативно предузетништво" планира продукцију 10 епизода у трајању од по
20 минута, а тицао би се промоције примера добре праксе како би се стимулисале жене да покрену
сопствени посао. Активности су разрађене, а све што буде снимљено и емитовано биће и трајно
доступно путем портала и друштвених мрежа. Пројекат је одржив. Подносилац је у обавези да
достави ревидирани буџет пројекта.
9. Кинематографија и видео производња „Агро караван ср продукција“ Чачак
Тема пројекта је културна баштина Чачка, значајни догађаји, личности и места. Циљ је
информисање грађана Чачка на поменуте теме. Планиран је серијал документарних емисија.
Емисије ће бити емитоване на ТВ „Галаксија 32“ Чачак која се годинама унадзад бави урбаном
историјом, а препознатљива је по документарним садржајима, што обезбеђује и одрживост пројекта.
Подносилац је у обавези да достави ревидирани буџет пројекта.
10. Удружење „Рефлектор“ Чачак
Тема пројекта су природне лепоте, туристички потенцијал и историјско наслеђе града Чачка. Значај
пројекта огледа се у упознавању свих природних лепота које нуди Чачак са околином кроз 30
текстова праћених фотографијама и видео садржајем. Основни циљ пројекта је да квалитетним
текстовима и пратећим садржајима мотивише читаоце да упознају град Чачак. Циљ је добро
дефинисан. Подносилац је у обавези да достави ревидирани буџет пројекта.
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11. Агенција за производњу, аудио – визуелних производа ''АVN + production'' Чачак
Пројектом је предвиђен документарни филм о вишеструко награђиваном музичком педагогу и
хоровођи Предрагу Реду Перуничићу. Значај пројекта је разрађен и пун података. Циљ је
реализација филма како би се на адекватном примеру утицало на музичку културу и хорско певање
у мањим срединама. Резултати су добро дефинисани. Тема је значајна. Подносилац је у обавези да
достави ревидирани буџет пројекта.
12. Удружење „Пулс медија“ Чачак
Пројекат је за тему поставио, пре свега информативне садржаје и циљ је да информише грађане о
свим дешавањима у граду 24 сата, 7 дана у недељи, како стоји и у самом називу пројекта. Акценат је
на инвестицијама у Чачку, спортским догађајима и културним манифестацијама. Пројекат је
значајан.
13. Телевизија „Галаксија 32“ ДОО Чачак
Сврха пројекта је анимирање јавности и доносиоца одлука да се унапреди истраживачко
новинарство и да се путем препознатљивог медијског садржаја постигне још боље информисање
грађана о виталним темама и иницира и мотивише што већа интерактивност на релацији гледалац –
телевизија – локална самоуправа. Циљ је добро дефинисан и односи се на квалитетније
информисање грађана Чачка, активности су разрађене и дефинисане, резултати и индикатори добри.
Пројекат је одржив и кроз интернет страницу овог медија. Подносилац је у обавези да достави
ревидирани буџет пројекта.
14. ДОО „Adria media magazine“ Београд
Тема је репортажа о природним лепотама и туристичким потенцијалима Чачка и околине са
промоцијом богате туристичке понуде града кроз штампано издање магазина Национална
географија, а потом и кроз електронско издање. Циљ је добро дефинисан, као и примарне и
секундарне циљне групе. План реализације пројектних активности је детаљно образложен. Магазин
Национална Географија Србија освојио је награду ''Best edit''за најбољу локалну продукцију
Националне географије у свету за 2017. и 2018. годину, а број посета на месечном нивоу је преко
300 хиљада. Ово иде у прилог презентацији града Чачка и промоцији туристичке понуде, јер говори
о заступљености овог медија.
15. ДОО „Adria media group“ Београд ( портал)
Пројектом је предвиђено 10 текстова о капиталним и инфраструктурним пројектима у Чачку. Фокус
реализације пројекта је на територији Чачка али ће садржај бити доступан читаоцима он лајн издања
Адриа Медиа Групе у 144 земаље света. Циљ је добро дефинисан, као и циљне групе. План
реализације пројектних активности је детаљан. Подносилац је у обавези да достави ревидирани
буџет пројекта.
16. ДОО „Телевизија Телемарк“ Чачак
Значај пројекта је потпуно, детаљно и са пуно података образложен и истакнут. Активности су врло
темељно образложене са насловима сваке од емисија и темом којом ће се иста бавити. Резултати и
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индикатори су добро дефинисани. Пројекат је одржив јер представља наставак успешног серијала
''Време за семе'' који је започет још 2013. године на ТВ „Телемарк“. Подносилац је у обавези да
достави ревидирани буџет пројекта.
17. ДОО „Телевизија Телемарк“ Чачак ( портал)
Пројекат Приче о Чачку и Чачанима обухвата припрему едукативног серијала текстова о
најзначајнијим догађајима, личностима и грађевинама Чачка кроз историју, који ће бити редовно
објављивани на порталу. Планирано је 75 медијских садржаја. Осим новинара пројектни тим чиниће
и историчари. Циљ је добро дефинисан, као и резултати и индикатори. Пројекат је одржив.
Подносилац је у обавези да достави ревидирани буџет пројекта.
18. Студио за видео продукцију и фотографске услуге „Бус плус“ Чачак
Пројекат ''Дигитална стварност на клик'' подразумева пројекат који за сврху има
промовисање, оснаживање, ширење знања и упознавање јавности са ИТ сектором, дигиталним
светом и новом економском сфером. Планиран је документарни серијал од 5 емисија и веб фељтон
(5 наставака). Значај је добро дефинисан, а активности су потпуно разрађене, са комплетним
приказом свих пет документарних епизода које су тематски заокружене. Тема је актуелна, а
активности подробно разрађене.
19. Студио за видеопродукцију „SSD plus production“ Чачак
Тема је актуелна, а тиче се едукације грађана Чачка у различитим здравственим сегментима.
Планирано је 10 емисија. Циљ је добро дефинисан, а односи се на допринос информисању грађана
Чачка о здравственој заштити, посебно особа са инвалидитетом. Ауторка која ће радити на
реализацији емисија препозната је у свету здравствене заштите, добитник је више признања од
стране здравствених установа у целој Србији, а реализовала је више од 1000 емисија, што је
гаранција да, иако је продукција релативно нова, има искуства у реализацији медијских садржаја.
20. Новинска агенција „МНА“ Чачак
Пројектом је предвиђено 9 мултимедијалних садржаја о еколошкој ситуацији у граду Чачку.
Тема је актуелна и кроз пројекат добро разрађена. Значај пројекта је потпуно и детаљно образложен.
Циљ пројекта је добро дефинисан и прецизан. Циљне групе су добро дефинисане. План реализације
пројектних активности је прецизан и разрађен. Резултати и индикатори су добри а пројекат је
одржив.
21. Агенција за пружање услуга у области интернета и рачунарских система „Студио
NO.1“ Чачак
Пројектом је предвиђено 600 чланака на интернет порталу. Тема је прилагођавање
електронских информативних садржаја интернет портала особама са инвалидитетом. Пројектом је
предвиђено прилагођавање аудио очитавања и израда андроид и ајфон апликације са
имплементацијом тонског читања садржаја чланака. Пројекат је врло значајан за особе са
инвалидитетом. Циљ је добро дефинисан, као и циљне групе. Резултати пројекта су потпуно
одрживи јер ће остати на коришћење свима онима којима су оваква помагала неопходна.
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22. ДОО „Matrix mediа“ Чачак
Тема пројекта су еколошки проблеми данашњице, који су у великој мери резултат
недовољне информисаности. Предвиђено је пет емисија едукативног типа. Планирано је учешће
младих људи, акгивности су добро постављене. Резултати и су индикатори су добри. Подносилац је
у обавези да достави ревидирани буџет пројекта.
23. ДОО „Озон медиа“ Чачак
Тема пројекта је свеукупни положај и утицај жена, а посебно њихово учешће у политичком
и јавном животу Чачка. Осим текстова у новинама и објава на сајту планирана је и реализација
панел дискусије, а закључци са ове дебате би били тема последњег текста у серијалу. Тема је
актуелна.
24. ДОО „Озон медиа“ Чачак
У оквиру пројекта о вршњачком насиљу , предвиђено је 20 текстова на порталу ОЗОН
ПРЕСС. Циљ је добро дефинисан, примарне и секундарне циљне групе такође. Планирана је и
реализација панел дискусије на тему вршњачког насиља. Резултати и индикатори су добри, а
пројекат је одржив.
25. Веб портали „Пресслидер“ Чачак
Тема пројекта ''Чачак, синоним за спорт'' су актуелна дешавања из света спорта. Циљ је
квалитетнија информисаност становништва, посебно младих и деце о спорту. Циљ је добро
дефинисан, тема је актуелна а резултати одрживи. Подносилац је у обавези да достави ревидирани
буџет пројекта.
26. Студио за видео продукцију „Ганис 032“ Чачак
Пројектом је предвиђено емитовање 13 ТВ емисија о спорту, здравим стиловима живота и
спортском стваралаштву младих. Циљне групе су добро дефинисане, а емисије ће бити емитоване
на програму ТВ „Галаксија“ као и СОС каналу и Б ТВ Каналу, што ће допринети већој
заступљености садржаја на више медија. Подносилац је у обавези да достави ревидирани буџет
пројекта.
27. ДОО „Студио М“ Чачак ( Џенарика инфо)
Планирано је 16 текстова на порталу Џенарика инфо на тему безбедности младих у Чачку.
Значај је образложен са подацима истраживања о безбедности младих у Чачку. Циљне групе су
добро дефинисане. Активности су темељно разрађене са називом тема и делимичним објашњењем
синопсиса. Резултати и индикатори су тачни и детаљни. Подносилац је у обавези да достави
ревидирани буџет пројекта.
28. ДОО „Студио М“ Чачак ( Радио Џенарика)
Пројектом је предвиђено емитовање 32 емисије на тему традиције и културног наслеђа
чачанског краја, која ће бити истражена и стављена на располагање јавности у сврху подизања
свести о значају дефинисања, очувања и унапређивања културне баштине. Емисије са компетентним
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саговорницима биће емитоване на радију Џенарика. Примарне и секундарне циљне групе су добро
дефинисане. Активности су концизне и јасне. Резултати и индикатори су тачно и детаљно
дефинисани а пројекат је одржив. Подносилац је у обавези да достави ревидирани буџет пројекта.
29. Веб портали „Кабларнет“ Чачак
Тема пројекта су жене са инвалидитетом и проблеми са којима се суочавају у остваривању
права на породицу и репродуктивно здравље ове популације. Планиран је 21 текст са пратећом 21
фотографијом и 3 анкете, укупно 45 садржаја за портал. Циљ је већа информисаност и едукација
жена са инвалидитетом о њиховим правима, очувању репродуктивног здравља и пракса родитеља.
Циљне групе су добро дефинисане. Активности су темељно разрађене а резултати и индикатори су
добри. Пројекат је прецизан.
30. Делатност новинских агенција „Ин-медиа.нет“ Чачак
Тема пројекта је свеобухватна и подразумева извештавање из свих области које су важне за
грађане Чачка, по узору на велике новинске агенције. Циљ пројекта је информисање о туристичким,
економским и пољопривредним потенцијалима, како би се туристи и потенцијални инвеститори или
пољопривредни произвођачи информисали о свему што Град нуди. Циљне групе су добро
дефинисане. 50 медијских садржаја биће објављено на порталу који има преко 10 хиљада прегледа
месечно.
31. Студио за фото, видео и пост продукцију „4н студио“ Чачак
Тема пројекта је превазилажење препрека у процесу запошљавања радно способних
инвалидних лица и разбијање укорењених предрасуда о слабој ефикасности и обучености за посао,
а самим тим и дискриминација. Пројектом је планирано пет прилога, са видео записом и
фотографијом, као и преводом на знаковни језик и још 5 независних новинарских текстова са преко
1000 карактера. Циљ пројекта је информисање јавности о животу и препрекама на које наилазе ОСИ
како би се смањила дискриминација и информисало о могућностима за запослење ових лица. Циљне
групе су јасно дефинисане, као и активности.
32. ДОО „Студио Џокер“ Чачак
Тема пројекта је ''Породично насиље'', превенција породичног насиља и заштита жртава.
Планирано је да се кроз 40 радио прилога, 2 шпице и 3 чингла укаже на случајеве породичног
насиља и тиме допринесе остваривању јавног интереса. Циљ и циљне групе су добро дефинисане
као и резултати и индикатори.
33. Центар за информисање, културу и развој демократије „Директива“ Чачак
Тема је актуелна и врло значајна. Сврха пројекта је креирање и пласирање медијских
садржаја који су намењени, пре свега, адолесцентима како би се утицало на доношење одлука у
циљу побољшања репродуктивног здравља. Планирано је укупно 37 медијских садржаја. Значај је
образложен, поткрепљен подацима различитих истраживања. Општи циљ је добро дефинисан као и
резултати и индикатори. Опис активности је детаљно разрађен.
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34. Привредно друштво „ГЗС“ Чачак, Чачак
Тема пројекта је лепота природе, културе и обичаја чачанског краја. Сврха пројекта је
медијска подршка и презентација овог дела Србије кроз туристички потенцијал. Циљ је
информисање о туристичким, културним и природним потенцијалима, популаризација
манифестација, предела, производа, са нагласком за стварање својеврсног бренда по коме би град
био препознатљив. Присутан је истраживачки рад у вези са потенцијалима нетакнутих, а
заборављених локалитетета, о којима ће бити креирани текстови, видео записи и фотографије.
Предвиђено је 30 медијских садржаја. Подносилац је у обавези да достави ревидирани буџет
пројекта.
35. ДОО „Global media broadcast“ доо Београд
Значај пројекта ''Радуј се рађању'' огледа се у адекватном информисању које ће допринети
јачању свести код младих о важности повећања наталитета. Пројекат подразумева израду
текстуалних, али и аудио – визуелних медијских садржаја који ће се објављивати на Радију 96
Чачак.Циљ пројекта је подизање информисаности код младих како би се истакао значај важности
заснивања породице и рађања деце. Примарна циљна група су млади људи. Дискусија на сваку од
тема биће вршена и на друштвеним мрежама, на специјализованим страницама, чиме ће се и
аудиторијум укључити у полемисање на предвиђене теме. Активности су јасно и прецизно
дефинисане. Подносилац је у обавези да достави ревидирани буџет пројекта.
36. ДОО „Чворак“ Чачак
Пројектом се планира реализација 8 новинских текстова који ће се тематски бавити
проблемом одласка младих из Чачка, разлозима за исте, али и проблемима са којима се суочавају.
Циљ је добро дефинисан. Циљ и циљне групе су добро дефинисане. Резултати и индикатори су
добри. Тема је врло актуелна и кроз пријаву пројекта добро дефинисана и образложена.
Подносилац је у обавези да достави ревидирани буџет пројекта.
37. Синдикат новинара Србије
Тема пројекта је правовремено информисање грађана, са акцентом на истраживање да ли
медији у Чачку у довољној мери остварују јавни интерес. Значај пројекта је темељно образложен.
Циљ је информисање грађана и стручне јавности о модалитетима подизања квалитета информисања
у Чачку. Циљ је добро дефинисан а циљне групе су адекватно одређене. Резултати и индикатори су
исправно дефинисани. Подносилац је у обавези да достави ревидирани буџет пројекта.
38. АД „Новости“ Београд
Тема пројекта је објављивање специјалног додатка о изградњи путног чворишта (мреже ауто –
путева) што ће значајно утицати на привлачење инвестиција. Пројекат обухвата припрему и израду
специјалног додатка за територију Србије, Републике Српске и Црне Горе. Циљ је добро дефинисан,
као и циљне групе. Резултати и индикатори су добри.
39. Удружење „Центар за мониторинг и активизам ЦЕМА“ Чачак
Пројекат се односи на јавни позив везан за организовање и учешћа на стручним, научним и
пригодним скуповима, као и унапређивање професионалних и етичких стандарда у области јавног
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информисања. Пројекат не подразумева производњу медијских садржаја, већ ће активности које се
спроводе на пројекту бити видљиве преко веб сајта. Тема је унапређење професионалних и етичких
стандарда локалних медија у извештавању у области јавног информисања особа са инвалидитетом,
што ће се реализовати кроз израду Приручника у PDF формату и две стручне тематске радионице за
обуку локалних новинара и представника удружења особа са инвалидитетом. Значај је темељно
разрађен, циљ је добар, циљне групе су добрe, активности су добро разрађене а резултати и
индикатори су добро одређени.
40. ДОО „Televizija GM plus cable“ Горњи Милановац
Тема пројекта су иновације у пољопривреди и агробизнису, програмски садржаји који су примарно
посвећени одрживој и модерној пољопривреди. Циљ пројекта је информисање јавности о условима
и начинима обављања аграра. Циљне групе су јасно дефинисане, активности темељно и детаљно
образложене. Резултати и индикатори SU добро одређени. Предвиђено је 2400 минута телевизијског
програма у премијерном и репризном термину. Пројекат је одржив. Подносилац је у обавези да
достави ревидирани буџет пројекта.
41. ДОО „Televizija GM plus cable“ Горњи Милановац ( портал)
Тема пројекта је вршњачко насиље, а назив: ''Градске теме Чачка.'' Значај пројекта огледа се
у актуелној теми и приступу. Кроз пројекат ће бити реализоване 4 телевизијске емисије и 4 текста за
портал који су везани за све актуелне теме које се тичу вршњачког насиља: шта оно подразумева,
шта предузети, сукоби и њихово решавање, последице. Тема је актуелна. Подносилац је у обавези
да достави ревидирани буџет пројекта.
42. ДОО „Media team leader CK“ Чачак
Тема пројекта је добро одабрана и односи се на улогу и значај локалне самоуправе у процесу
ЕУ интеграција. Значај пројекта је прецизно и добро представљен, а циљ и циљне групе су добро
дефинисане. Истраживања у пројекту и синопсис тв емисија су добро разрађени. Подносилац је у
обавези да достави ревидирани буџет пројекта.
***
Градско веће је размотрило предлог Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања и
одлучило да се средства не одобре следећим учесницима:
1. АД Дневник – Пољопривредник“ Нови Сад
Тема пројекта је значај и потреба снабдевености водом за пиће сеоских насеља, решавање
инфраструктуре за одводњавање атмосферских и отпадних вода. Подносилац има намеру да кроз 10
текстова за лист укаже на потребу решавања проблема, али и спречи ''еколошку катастрофу'' како
сам дефинише. Циљне групе нису добро дефинисане, а опис активности није разрађен и није у
складу са планом реализације активности. Резултати и индикатори нису добро дефинисани.
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2. ДОО „Мелос“ Краљево
Пројекат ''Искорак'' бави се питањима која су везана за особе са инвалидитетом, а у циљу
њиховог препознавања у друштву, правилног медијског приступа ОСИ, како би сви, а посебно
послодавци, били упознати са могућностима и свим потенцијалима које радно способне ОСИ
поседују и увек показују на радном месту. Тема је запошљавање особа са инвалидитетом. Значај
овог пројекта није разрађен. Циљ је лоше дефинисан, као и резултати и индикатори.
3. ДОО „Ивањички радио“ Ивањица ( инфо)
Опис пројекта „У спорту и старо и младо“ је формално неисправан, јер прелази предвиђених
пет редова. Подносилац планира 600 медијских садржаја, што је предимензионирано. Циљ пројекта
није добро дефинисан. Примарне и секундарне циљне групе нису добро одређене, а опис
активности није детаљан и комплетан.
4. ДОО «Ивањичк радио» Ивањица
Опис пројекта „Чачак кроз радијске вести“ је формално неисправан, јер прелази пет редова,
колико је назначено у пријави. Тема пројекта није конкретна. У опису пројекта је наведено да ће се
пројекат реализовати у трајању од девет месеци, са 200 медијских садржаја, док је у периоду
реализације наведено од 1. септембра до 31. децембра 2019. године. У опису пројекта је
представљен свакодневни рад једне медијске куће, без конкретне теме.
5. ДОО „Proglas public relations“ Београд
Пројектом је предвиђено 45 емисија о дијабетесу годишње, односно једна недељно. Период
реализације пројекта, како је наведено, је од 1. јануара до 31. децембра. Ова веома значајна тема
није довољно јасно представљена кроз пројекат. Значај пројекта није образложен. Циљ пројекта
није добро дефинисан.
6. ДОО „Радио телевизија Краљево и Ибарске новости“ Краљево
У опису пројекта наведено је емитовање 6 емисија документарно- информативног карактера
у трајању од 30 минута о туризму на територији града Чачка. Циљ пројекта није добро дефинисан,
јер се производњом медијских садржаја не може директно повећати број посета граду. Циљне групе
нису добро дефинисане, а активности нису јасно представљене.
7. ДОО „Дан граф“ Београд
Тема је актуелна, али недовољно развијена кроз пројекат. Циљ пројекта није добро
дефинисан. Примарне и секундарне циљне групе такође нису добро одређене. Опис активности није
детаљан и није у складу са планом активности. Резултати и индикатори нису добро постављени.
8. Удружење Тим за информисање, културу и развој демократије „Медиа тим
Ивањица“ Ивањица
У опису пројекта наводи се да је циљ да се промовишу постигнућа факултета у Чачку, што
представља промотивне активности. Значај пројекта није разрађен. Као циљ пројекта наводи се
промоција града Чачка као универзитетског града на порталу поменутог медија. У буџету се
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планира новац за набавку професионалне камере и фотоапарата из сопствених средстава, а у
техничким капацитетима стоји да подносилац има све капацитете да реализује пројекат, укључујући
и камере и фотоапарате.
9. ДОО „Радио Пожега“ Пожега
Тема пројекта је информативни програм из области пољопривреде и аграра. Није детаљније
дефинисано чиме ће се бавити пројекат. Значај је недовољно разрађен.
10. Удружење „Еко задруга“ Чачак
Тема је пољопривредници који представљају будућност производње здраве хране и опстанак
српских села. Планирано је 30 медијских текстова. Опис пројекта је формално неисправан, јер
прелази предвиђених пет редова. Значај пројекта није разрађен. Циљ пројекта није добро
постављен. Опис активности није разрађен и није у складу са планом реализације пројектних
активности. План реализације активности није добро постављен. Циљеви и индикатори нису добро
дефинисани.
11. ДОО „Радио Јавор“ Ивањица
Тема су успешни млади пољопривредници чачанског краја. Значај пројекта није довољно
разрађен. Циљне групе су лоше дефинисане. У делу предвиђеном за опис активности наведен је
начин вршења мониторинга, без детаљног описа које ће активности у оквиру пројекта бити
реализоване. Опис активности није у координацији са планом реализације пројектних активности.
Резултати и индикатори нису правилно дефинисани.
12. ДОО „Direkt link“ Београд
Тема пројекта је град Чачак и његова улога у Моравичком округу. Пројектом је предвиђена
једна репортажа са фотографијама на четири стране. Циљ пројекта није добро дефинисан, као ни
циљне групе. Опис активности није разрађен. Резултати и индикатори нису добро дефинисани.
13. Радња за рачунарско програмирање „Simple look“ Сврљиг
Пројектом је предвиђено 30 прилога о пољопривреди и развоју исте на територији Чачка.
Значај пројекта није разрађен. Опис и циљ пројекта нису јасно дефинисани. Примарне и секундарне
групе нису тачно одређене. Активности нису наведене у опису активности. Резултати и индикатори
нису добро дефинисани.
14. Удружење „Н2 медиа“ Чачак
Опис пројекта је формално неисправан, прелази пет редова. Значај пројекта није детаљније
разрађен. Циљне групе нису добро дефинисане. Активности нису детаљније разрађене, у највећем
делу су само побројане, тако да се нема тачан увид које ће бити теме у оквиру области вршњачког
насиља о којима ће бити писано. Обзиром да подносилац нема искуства у реализацији сличних
пројеката доводи се у питање остваривост дефинисаних циљева.
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ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ
РЕШЕЊА
О
ИЗДАВАЊУ
У
ПОСЛОВНИХ
ПРОСТОРА
У
ПОСЛОВНОЈ
ГРАДСКОГ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА

ЗАКУП
ЗГРАДИ

Мирослав Петковић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознао је чланове
Градског већа са Предлогом Комисије за пословни простор за издавање у закуп пословних простора
у јавној својини града Чачка који се налазе у пословној згради са северном трибином Градског
фудбалског стадиона, изграђеној на кп. бр. 5417/1 КО Чачак.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело
РЕШЕЊЕ
I. Да се изда у закуп на период до 5 (пет) година пословни простор у јавној својини града
Чачка који се налази у пословној згради са северном трибином градског фудбалског стадиона,
означеној бројем 4 у листу непокретности број 10431 К.О. Чачак, изграђеној на к.п. бр. 5417/1 К.О.
Чачак и то:
-пословни простор ознаке 1, који се састоји од четири просторије, нето површине 48,13 м2,
-пословни простор ознаке 2, који се састоји од четири просторије, нето површине 48,23 м2 и
-пословни простор ознаке 3, који се састоји од четири просторије, нето површине 48,33 м2.
II. Најнижи износ месечне закупнине и депозита за:
-пословни простор ознаке 1 је 48.130,00 динара, висина депозита је 4.813,00 динара.
-пословни простор ознаке 2 је 48.230,00 динара, висина депозита је 4.823,00 динара и
-пословни простор ознаке 3 је 48.330,00 динара и висина депозита је 4.833,00 динара.
III. Изабрани понуђач биће у обавези да плаћа ПДВ од 20% на утврђену закупнину, а
приликом закључења уговора о закупу, биће у обавези да приложи меницу са меничним
овлашћењем регистровану на износ од 300.000,00 динара, као инструмент обезбеђења плаћања
закупнине и обавеза за комуналне услуге.
IV. Комисија за пословни простор Градског већа града Чачка је у обавези да након
доношења овог решења објави Оглас за прикупљање понуда за издавање у закуп предметних
пословних простора у тексту који је саставни део овог решења као и да спроведе поступак јавног
надметања.
Текст Огласа објавити у листу „Чачанске новине“ и на сајту града Чачка.
Образложење
Комисија за пословни простор града Чачка на седници одржаној дана 04.10.2019. године
предложила је Градском већу града Чачка доношење одлуке о издавању у закуп пословних простора
у јавној својини града Чачка који се налазе у пословној згради са северном трибином градског
фудбалског стадиона, означеној бројем 4 у листу непокретноси број 10431 К.О. Чачак, бруто
површине у основи 1898м2 и то:
-пословни простор ознаке 1, који се састоји од четири просторије у јавној својини града
Чачка, нето површине 48,13 м2.
-пословни простор ознаке 2, који се састоји од четири просторије, нето површине 48,23 м2.
-пословни простор ознаке 3, који се састоји од четири просторије, нето површине 48,33 м2.
Најнижи износ месечне закупнине и депозита за:
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-пословни простор ознаке 1 је 48.130,00 динара, висина депозита је 4.813,00 динара.
-пословни простор ознаке 2 је 48.230,00 динара, висина депозита је 4.823,00 динара и
-пословни простор ознаке 3 је 48.330,00 динара и висина депозита је 4.833,00 динара.
У предлогу се наводи да се предметни пословни простори налазе у III зони и да почетна
цена закупа у III зони износи 1.000,00 динара по м2, а све у складу са Одлуком о утврђивању
закупнине за пословни простор у јавној својини града Чачка („Сл. лист града Чачка“, број 3/2014,
9/2015 и 11/2019). Висина депозита је утврђена на основу најниже месечне закупнине за сваки
понаособ пословни простор и износи 10% од наведених износа.
Депозит ће бити урачунат у закупнину изабраном понуђачу, а осталим понуђачима који
нису успели у поступку јавног надметања исти ће бити враћен.
Увидом у лист непокретности број 10431 К.О. Чачак утврђено је да су предметни пословни
простори у јавној својини града Чачка, да се налазе у пословној згради са северном трибином
градског фудбалског стадиона, означеној бројем 4 у листу непокретности број 10431 К.О. Чачак,
бруто површине у основи 1898м2, која је такође у јавној својини града Чачка.
Предметни пословни простор према Одлуци о утврђивању закупнине за пословни простор у
јавној својини града Чачка („Сл. лист града Чачка“, број 3/2014, 9/2015 и 11/2019) налази се у III
зони и почетна цена закупнине у трећој зони износи 1.000,00 динара по м2.
По спроведеном поступку давања у закуп пословних простора изабрани понуђач биће у
обавези да плати ПДВ од 20% на утврђену закупнину као и да приликом склапања уговора о закупу
приложи меницу регистровану на износ од 300.000,00 динара са меничним овлашћењем као
инструмент обезбеђења плаћања закупнине и обавеза за комуналне услуге.
У складу са чланом 7. став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Сл. гласник РС“, број 16/18), Комисија за пословни простор након доношења
овог решења се обавезује да објави оглас за издавање у закуп предметних пословних простора у
листу „Чачанске новине“ и на сајту града Чачка.
Имајући у виду све наведено, Градско веће града Чачка прихватило је предлог Комисије за
пословни простор и одлучило као у диспозитиву овог решења.
ДВАДЕСЕТА ТАЧКА:

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

Драгана Јовановић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознала је чланове
Градског већа са Извештајем Комисија за надзор о реализацији пројекта и трошењу подстицајних
средстава од стране корисника средстава „МТМ Сирела“ Прељина и истакла да су одлуком
Градског већа из децембра 2018. године овом привредном друштву одобрена средства у износу од
1.580.000,00 динара, као мера подстицаја конкуретности кроз проширење капацитета, изградње
халског простора у кругу постојећег производног погона у Прељини. Истакла је да је Комисија на
основу детаљног увида у пословну документацију утврдила да је корисник средстава у свему
испунио обавезе по уговору о додели подстицајних средстава те да су се стекли услови да град
Чачак изврши повраћај средстава обезбеђења ДОО „МТС Сирела“ Прељина.
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По упознавању са извештејем, Градско веће је једногласно донело

ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног
економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране
корисника средстава „“МТМ СИРЕЛА“ доо Прељина.
***
Даљем току седнице не присуствује Милун Тодоровић. Седницом председава Милица
Дачић.
***
ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ АНЕКСА
КОЛЕКТИВНОГ
УГОВОРА
УМЕТНИЧКЕ
ГАЛЕРИЈЕ
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК
У обједињеном уводном излагању по овој, 22,23,24. и 25. тачки дневног реда Небојша
Бежанић је упознао чланове Градског већа са анексима колективних уговора установа културе и то
Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак, Народног музеја Чачак, Међупштинског
историјског архива за град Чачак, општине Горњи Милановац и Лучани, Градске библиотеке
„Владислав Петковић Дис“ Чачак и Дома културе Чачак. Истакао је да се анекс уговора односи на
члан који утврђује солидарну помоћ запосленом за случај поласка детета детета у први разред
основне школе тако да се овим анексом прецизира примена у смислу да запослени то право
остварује почев од школске 2019/2020. године.
По упознавању са предложеним анексом колективног уговора, Градско веће је једногласно
донело

ОДЛУКУ
ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Анекс Колективног уговора Уметничке галерије „Надежда Петровић“
Чачак, у тексту који је саставни део ове одлуке.
ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ АНЕКСА
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА
ЧАЧАК

По упознавању са анексом колективног уговора, у оквиру уводног излагања по 21. тачки
дневног реда, Градско веће је једногласно донело
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ОДЛУКУ

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Анекс Колективног уговора Народног музеја Чачак, у тексту који
је саставни део ове одлуке.
ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ АНЕКСА
КОЛЕКТИВНОГ
УГОВОРА
МЕЂУОПШТИНСКОГ
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК И
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ

По упознавању са анексом колективног уговора, у оквиру уводног излагања по 21. тачки
дневног реда, Градско веће је једногласно донело

ОДЛУКУ
ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Анекс Колективног уговора Међуопштинског историјског архива за град
Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани, у тексту који је саставни део ове одлуке.
ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ АНЕКСА
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ ЧАЧАК

По упознавању са анексом колективног уговора, у оквиру уводног излагања по 21. тачки
дневног реда, Градско веће је једногласно донело
ОДЛУКУ

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Анекс Колективног уговора Градске библиотеке „Владислав
Петковић Дис“ Чачак, у тексту који је саставни део ове одлуке.
ДВАДЕСЕПЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ АНЕКСА
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК

По упознавању са анексом колективног уговора, у оквиру уводног излагања по 21. тачки
дневног реда, Градско веће је једногласно донело
ОДЛУКУ

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Анекс Колективног уговора Дома културе Чачак, у тексту који је
саставни део ове одлуке.
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ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА:

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

Владан Милић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознао је чланове Градског
већа са предлогом стручне комисије за избор годишњих односно посебних програма у области
спорта, за доделу новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим
спортстима 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

1.

назив

Бојана
Каличанин

категорија

Млади
таленти
( студент)

спорт
(савез)

резултат

износ

Атлетика
(Атлетски
савез
Србије)

- 2. место на Првенству Србије за
сениорке у дисциплини 400м
- 1. место на Првенству Србије
за сениорке у дисциплини
4х400м
- 2. место на Екипном
првенству Србије за сениорке у
дисциплини 4х100м
- 2. место на Екипном
првенству Србије за сениорке у
дисциплини 400м

35.000,00

2. За реализацију Решења задужује се Градска управа за друштвене делатности.
ДВАДЕСЕТСЕДМА 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
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У оквиру ове тачке дневног реда Владан Милић је упознао чланове Градског већа са
предлогом 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.
По упознавању са предлогом, Градско веће је једногласно донело
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализовању програма којима се остварује општи интерес у
области спорта на територији града Чачка у 2018. години, који је доставио подносилац програма
Фудбалски клуб „Младост“ Атеница.
2. Да се против подносилаца програма:
-

Фудбалски клуб „Гаврило Принцип“ Вранићи,
Омладински фудбалски клуб „Деци с љубављу“ Чачак,
Билијар клуб „Либеро 5“ Чачак,

за које је Стручна комисија за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта
утврдила да нису користили додељена средства у складу са чланом 38. Одлуке о одобравању и
финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку,
предузму неопходне мере у складу са Одлуком о одобравању и финансирању програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр.
23/2016) и Законом о спорту („Сл. гласник РС“ бр. 10/2016).
3. Да се против подносиоца програма Фудбалски клуб „Морава“ Мојсиње, који није
доставио извештај о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на
територији града Чачка у 2018. години, предузму неопходне мере у складу са Одлуком о
одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта
у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 23/2016) и Законом о спорту („Сл. гласник РС“ бр. 10/2016).
ДВАДЕСЕОСМА 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
У оквиру ове тачке дневног реда а након уводног излагања Владана Милића, Градско веће
је једногласно донело
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса
грађана у области спорта у граду Чачку у 2019. години
1. ОДОБРАВА СЕ ПРОГРАМ И ДОДЕЉУЈУ средства Фудбалском клубу „Младост“
Атеница, у износу од 176.400,00 динара и то за учешће спортских организација са територије
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града Чачка у домаћим и европским клупским такмичењима, из средстава буџета града Чачка, са
апропријације 228 „Дотације невладиним организацијама - Средства за финансирање годишњих
програма спортских организација и финансирање територијалног спортског савеза града Чачка“.
2. Са Фудбалским клубом „Младост“ Атеница закључиће се уговор којим ће се уредити
међусобна права и обавезе.
3. За реализацију Решења задужује се Градска управа за друштвене делатности.
4. Ово решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
ДВАДЕСЕТДЕВЕТА 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, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 22. СТАВ 3.
ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ
ПРОГРАМА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И
ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ЧАЧКУ

У оквиру ове тачке дневног рада, Владан Милић, упознао је чланове Градског већа са
предлогом Стручне комисије за избор годишњих односно посебних програма у области спорта, за
одобравање и суфинансирање годишњих програма за задовољавање потреба и интереса грађана у
области спорта у граду Чачку у 2019. години који су поднети у складу са чланом 22. став 3. Одлуке
о одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта у Чачку.
По упознавању са предлогом, Градско веће је једногласно донело
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњег програма и додели средстава за суфинансирање програма којима се
остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2019. години,
1. ОДОБРАВА СЕ програм и додељују средства, у складу са чланом 22. став 3. Одлуке о
одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта
у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 23/2016), Кошаркашком клубу „Железничар“ Чачак у
износу од 285.540,00 динара и то за учешће спортских организација са територије града Чачка у
домаћим и европским клупским такмичењима ( пласман у виши ранг – непланирани трошкови), из
средстава буџета града Чачка, са апропријације 228 „Дотације невладиним организацијама –
средства за финансирање годишњих програма спортских организација и финансирање
територијалног спортског савеза града Чачка.
2. Са Кошаркашким клубом „Железничар“ Чачак закључиће се уговор којим ће се уредити
међусобна права и обавезе.
3. За реализацију Решења задужује се Градска управа за друштвене делатности.
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4. Ово решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
***
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњег програма и додели средстава за суфинансирање програма којима се
остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2019. години,
1. ОДОБРАВА СЕ програм и додељују средства, у складу са чланом 22. став 3. Одлуке о
одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта
у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 23/2016), Одбојкашком клубу „Лотус“ Чачак у износу од
90.000,00 динара и то за учешће спортских организација са територије града Чачка у домаћим и
европским клупским такмичењима ( пласман у виши ранг – непланирани трошкови), из средстава
буџета града Чачка, са апропријације 228 „Дотације невладиним организацијама – средства за
финансирање годишњих програма спортских организација и финансирање територијалног
спортског савеза града Чачка.
2. Са Одбојкашким клубом „Лотус“ Чачак закључиће се уговор којим ће се уредити
међусобна права и обавезе.
3. За реализацију Решења задужује се Градска управа за друштвене делатности.
4. Ово решење је коначно и против њега се може водити управни спор.

***
Даљем току седнице присуствује и седницом председава Милун Тодоровић.
***
ТРИДЕСЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ „ТЕЛЕПАРТНЕР“ ДОО
ЧАЧАК НА РЕШЕЊЕ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА
ЧАЧКА БР. 355-245/19-IV-6-05 ОД 16. ЈУЛА 2019. ГОДИНЕ

У оквиру ове тачке дневног реда а након уводног излагања Славице Каранац, Градско веће
је једногласно донело
РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ жалба „Телепартнер“ доо Чачак изјављена на решење Комуналног инспектора
Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-245/19-IV-6-05 од 16. јула 2019.
године, као неоснована.
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Образложење
Комунални инспектор Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка донео је решење
којим се налаже „Телепартнер“ д.о.о. Чачак, Немањина бр.4, власнику посебног дела зграде
Стамбене заједнице ул. Светог Саве број 22 у Чачку да у року 7 дана од уручења решења измири
обавезе по основу учешћа у трошковима одржавања и употребе заједничких делова зграде и
земљишта за редовну употребу и управљање зградом. У тачки 2. диспозитива решења обавезан је
„Телепартнер“ доо Чачак да обавести комуналног инспектора о поступању по решењу и достави
доказе о томе.
На донето Решење жалбу је благовремено изјавио „Телепартнер“ д.о.о. због погрешно и
непотпуно утврђеног чињеничног стања и што је из утврђених чињеница изведен неправилан
закључак о чињеничном стању. У жалби наводи да предузеће „Телепартнер“ д.о.о. Чачак, ул.
Немањина 4, није члан Стамбене заједнице Светог Саве 22, те стога не може бити у обавези да
сноси трошкове одржавања заједничких делова зграде и земљишта за редовну употребу зграде и
управљање зградом, за које их терети професионални управник те стамбене заједнице. Истиче да је
Градско веће града Чачка решавало по жалби Телепартнер“ д.о.о.Чачак изјављеној на решење
комуналног инспектора од 20. марта 2019. године и донело решење којим се поништава то решење
комуналног инспектора и предмет враћа првостепеном органу на поновни поступак. Даље истиче
да је у поновном поступку комунални инспектор донео ожалбено решење у чијем образложењу се
наводи да је прибављено уверење Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка
од 9. јула 2019. године којим се потврђује да је поднесена пореска пријава имовине правних лица од
21. марта 2019. године, за пословну зграду у Чачку, на адреси Немањина број 4, те на основу тога
донео решење. Сматра да је комунални инспектор прекорачио своја овлашћења у смислу што је сам
предузео истражне радње прибављајући уверење Градске управе за локалну пореску
администрацију. Ово стога што сматра да је према Закону о становању и одржавању зграда
управник Стамбене заједнице дужан да изврши попис самосталних и заједничких делова зграде и да
успоставља и води евиденцију о власницима, те да се попис и евиденција власника врши искључиво
и једино на основу важећих регистара у којима се води евиденција о непокретностима и из којих се
види право власништа, а не на основу пореске пријаве. Истиче да је комунални инспектор у решењу
навео да Стамбена зграда која има улаз из улице Светог Саве 22 и пословни простор у приземљу
исте зграде са улазом Немањина 4 представљају један објекат уз доказ начињених фотографија на
лицу места, а што не сматра довољним доказом обзиром да доказ за то може бити само извод из
одговарајућих евиденција. На крају истиче да инспектор није проверио да ли је управник сачинио
попис стварних власника самосталних и посебних делова зграде и изражава сумњу да ту обавезу
управник није извршио.
У одговору на жалбу првостепени орган истиче да је жалба неоснована и наводи да је у
поновном поступку поступајући по примедбама другостепеног органа прибављено уверење
Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка да „Телепартнер“ доо Чачак има
поднету пореску пријаву имовине правних лица за пословну зграду у Чачку на адреси Немањина
број 4, те да прибављањем овог уверења комунални инспектор није вршио никакве истражне радње
нити прекорачио своја овлашћења већ је поступао у складу са одредбама члана 15. Закона о
инспекцијском надзору који уређује овлашћења у прибављању података из службених евиденција.
Што се тиче примедби жалиоца на сачињавање фотографија са лица места исте су неосноване
имајући у виду овлашћења инспектора из члана 21. став 1. тачка 7. истог закона којим се прописује
предметно овлашћење инспектора. Даље истиче да је комунални инспектор извршио увид у
евиденцију о власницима посебних делова зграде у улици Светог Саве број 22 коју је успоставио
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професионални управник а у којој је евидентиран „Телепартнер“ доо Чачак, власник пословног
простора као посебног дела те зграде. Предлаже да Градско веће одбије жалбу као неосновану.
Увидом у списе предмета утврђено је следеће:
-

-

-

да је комунални инспектор Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка решењем
од 20. марта 2019. године наложио „Телепартнер“ доо Чачак, Немањина број 4 да у року
7 дана од дана уручења решења измири обавезе по основу одржавања заједничких
делова зграде и земљишта за редовну употребу и управљања зградом;
да је „Телепартнер“ доо Чачак дана 12. априла изјавио жалбу на решење комуналном
инспектора од 20. марта 2019. године;
да је Градско веће града Чачка решењем од 18. јуна 2019. године поништило решење
комуналног инспектора од 20. марта 2019. године и предмет вратило на поновни
поступак;
да је комунални инспектор у поновном поступку донео ожалбено решење којим се
налаже „Телепартнер“ д.о.о. Чачак, Немањина бр. 4, власнику посебног дела зграде
Стамбене заједнице ул. Светог Саве број 22 у Чачку да у року 7 дана од уручења решења
измири обавезе по основу учешћа у трошковима одржавања и употребе заједничких
делова зграде и земљишта за редовну употребу и управљања зградом.

По разматрању желбе и осталих списа предмета, као и оцене свих доказа Градско веће града
Чачка налази да је жалба носнована.
Чланом 14. став 1. тачка 4. Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“ број
104/2016) прописано је да је власник посебног дела и самосталног дела зграде дужан да учествује у
трошковима одржавања и употребе заједничких делова зграде и катастарске парцеле на којој се
налази зграда, у мери и на начин одређен овим законом.
Чланом 16. истог закона прописано је да Стамбену заједницу чине сви власници посебних
делова стамбене, односно стамбено-пословне зграде.
Чланом 63. истог закона прописано је да је власник посебног дела зграде дужан да учествује
у трошковима одржавања заједничких делова зграде и земљишта за редовну употребу зграде и
управљања зградом.
Чланом 15. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 - др.
закон и 95/2018) уређено је питање прикупљања података од значаја за вршење инспекцијског
надзора над одређеним субјектом надзора. Пре почетка инспекцијског надзора, инспектор прикупља
податке о претходним инспекцијским надзорима над надзираним субјектом и друге податке од
значаја за предстојећи надзор, путем информационог система и других база података, као и путем
непосредног сазнања и информисања и на други одговарајући начин. Инспектор прибавља по
службеној дужности јавне исправе и податке из евиденција, односно регистара које воде надлежни
државни органи, органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе и други
имаоци јавних овлашћења, који су неопходни за инспекцијски надзор. Ови органи и други имаоци
јавних овлашћења су дужни да инспекцији благовремено доставе ове јавне исправе и податке.
Чланом 21. истог Закона уређено је питање овлашћења инспектора ради утврђивања
чињеница, тако да је инспектор, између осталог, овлашћен да, ради утврђивања чињеница,
фотографише и сними простор у коме се врши инспекцијски надзор и друге ствари које су предмет
надзора.
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Првостепени орган је правилно поступао када је донео ожалбено решење тако што је у
поступку утврђивања чињеничног стања, по налогу другостепеног органа, прибавио потребне
доказе којима се доказује да је „Телепарнер“ доо Чачак власник пословног простора у улици
Немањина број 4 а који простор чини посебан део стамбене зграде у улици Светог Саве број 22 за
коју је регистрована Стамбена заједница чији члан је и „Телепартнер“ доо Чачак као власник
посебног дела зграде.
Наводи жалбе да је инспектор „прекорачио“ овлашћење су неосновани обзиром да је
одредбама Закона о инспекцијском надзору уређено како питање прикупљања података тако и
питање овлашћења инспектора ради утврђивања чињеница, у складу са којима је комунални
инспектор поступао и неспорно утврдио чињенице од значаја за доношење ожалбеног решења
односно чињеницу да предметни пословни простор припада Стамбеној заједници у улици Светог
Саве број 22.
Неосновани су и наводи који се односе на обавезу управника Стамбене заједнице да сачини
попис власника самосталних и посебних делова зграде обзиром да је на захтев комуналног
инспектора управник Стамбене заједнице доставио Евиденцију – списак власника посебних делова,
власника самосталних делова и др, у складу са чланом 50. Закона о становању и одржавању
стамбених зграда.
Остали наводи жалбе немају утицаја на другачије решење ове управне ствари, па је Градско
веће града Чачка одлучило као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба
али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду- Одељење у Крагујевцу у
року од 30 дана од дана пријема Решења.
ТРИДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ КНЕЖЕВИЋ РАДОВАНА
ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ИНСПЕКТОРА ЗА ЛОКАЛНИ
ПРЕВОЗ И ПУТЕВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ
НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА БР. 347-243/18-IV-6-02 ОД 15. ЈУЛА
2019. ГОДИНЕ
У оквиру ове тачке дневног реда а након уводног излагања Славице Каранац, Градско веће
је једногласно донело
РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ жалба Кнежевић Радована из Чачка изјављена на Решење инспектора за
локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, број 347-243/19-IV-602 од 15. јула 2019. године, као неоснована.
Образложење
Инспектор за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка
донео је Решење број 347-243/18-IV-6-02 од 15. јула 2019. године којим се налаже Кнежевић
Радовану и Кнежевић Драгану, да у року од 7 дана од дана пријема решења, изврше вађење
пропусних цеви које су поставили у путни канал поред свог имања и канал врате у првобитно стање
на основу техничких услова ЈП „Градац“.
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На донето решење жалбу је благовремено изјавио Кнежевић Радован у којој наводи да је
поступајући инспектор наложио да се изврши вађење пропусних цеви које су поставили у путни
канал и да канал врати у првобитно стање на основу техничких услова ЈП „Градац“, да се жалилац
обавезао да ће затражити мишљење ЈП „Градац“ што је и учинио. Истиче да се на к.п. бр. 42/1 КО
Рајац, која је у његовом власништву налази уредно регистрована дестилерија у којој се поред
производње алкохолних пића врши и цеђење сокова и да би та делатност могла да се обавља мора
постојати улаз у објекат са главног, општинског пута, а то не може бити канал, па је због тога
ожалбено решење у делу у коме се налаже враћање у првобитно стање практично неспроводиво.
Даље истиче да је делимично тачно да је цеви поставио сам и да се то односи на незнатну дужину
цеви, јер је жалилац купио цеви у целој дужини преко 20m али је канал поред његовог имања
ископао, поставио цеви и затрпао Štrabag приликом реконструкције пута, која реконструкција је
претпоставља урађена у свему у складу са законом. Предлаже да другостепени орган поништи
ожалбено решење.
У одговору на жалбу првостепени орган је истакао да је неоснован навод жалбе да је канал
поред имања жалиоца ископао, поставио пропусне цеви и исте затрпао Strabag доо, приликом
извођења радова на реконструкцији општинског пута, обзиром да је жалилац у првостепеном
поступку потврдио да је он поставио цев у путни канал, поред свог имања а без сагласности
управљача пута ЈП „Градац“Чачак. Предлаже да Градско веће одбије жалбу као неосновану.

-

-

Увидом у списе предмета утврђено је:
да су у путни канал на општинском путу у Рајцу постављене пропусне цеви поред имања
Кнежевићa у дужини од око 40-50m;
да су цеви у путни канал поставили Кнежевић Радован и Кнежевић Драган, а што су
потврдили у изјави датој на Записник инспектора за локални превоз и путеве од 5. јула
2019. године и 11. јула 2019. године;
да је постављање пропусних цеви извршено без сагласности управљача пута ЈП „Градац“
Чачак;
да доо „Strabag“ није вршио набавку нити постављање пропусних цеви у путни канал поред
имања Кнежевића, а вршио је реконструкцију пута од Јежевице до Биљега.

Чланом 49. Закона о путевима („Сл. гласник РС“ бр. 41/2018 и 9572018) прописано је да је
на јавном путу забрањено извођење радова на путу који нису у вези са изградњом, реконструкцијом,
одржавањем и заштитом пута, а које одредбе се односе и на општински пут који је јавни пут у
складу са чланом 2. истог закона.
Чланом 7. Одлуке о путевима („Сл. лист града Чачка“ број 8/2017) прописано је да
делатност управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама на територији града
Чачка обавља Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и
путеве „Градац“ Чачак.
Чланом 11. исте одлуке прописано је да се Управљачу поверава вршење јавних овлашћења а
која се односе на издавање сагласности за грађење односно постављање водовода, канализације,
топловода, гасовода и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова,
инсталација, постројења и сл. на општинском и некатегорисаном путу и улици и заштитном појасу
општинског и некатегорисаног пута и улице.
По разматрању жалбе и осталих списа предмета, као и оцене свих доказа Градско веће града
Чачка налази да је жалба неоснована.
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Првостепени орган је правилно поступио када је донео ожалбено решење којим је наложио
уклањање пропусних цеви које су у путни канал поставили Кнежевић Радован и Кнежевић Драган и
наложио да канал врате у првобитно стање на основу техничких услова ЈП „Градац“, јер је неспорно
да је жалилац извршио постављање пропусних цеви.
Наводи жалбе да је делимично тачно да је цеви поставио сам, су неосновани јер је жалилац,
у изјави датој на Записник, потврдио да је извршио постављање пропусних цеви, за шта нема
одобрење управљача пута ЈП „Градац“. Из тих разлога су неосновани и наводи жалбе да је канал
поред имања жалиоца ископао, поставио цеви и исте затрпао Štrabag, jer je првостепени орган у
поступку по жалби, испитујући наводе који нису изнети у поступку инспекцијског надзора, сачинио
службену белешку која садржи изјашњење доо Štrabag у овој правној ствари, према којој доо
Štrabag није вршио постављање пропусних цеви поред имања жалиоца.
Првостепени орган се у образложењу ожалбеног решења погрешно позвао на члан 26.
Одлуке о путевима, који уређује некатегорисане путеве. Међутим, како се у конкретном случају
ради о општинском путу који је јавни пут и како је Законом о путевима у члану 49. став 1. тачка 2.
прописана истоветна одредба забране извођења радова на путу који нису у вези са изградњом,
реконструкцијом, одржавањем и заштитом пута, а неспорно је утврђено да је извршено извођене тих
радова, то погрешка у образложењу не утиче на законитост и правилност побијаног решења.
Остали наводи жалбе немају утицаја на другачије решење ове управне ствари, па је Градско
веће града Чачка одлучило као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба
али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду- Одељење у Крагујевцу у
року од 30 дана од дана пријема Решења.
ТРИДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ КНЕЖЕВИЋ ДРАГАНА
ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ИНСПЕКТОРА ЗА ЛОКАЛНИ
ПРЕВОЗ И ПУТЕВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ
НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА БР. 347-243/18-IV-6-02 ОД 15. ЈУЛА
2019. ГОДИНЕ
У оквиру ове тачке дневног реда а након уводног излагања Славице Каранац, Градско веће
је једногласно донело
РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ жалба Кнежевић Драгана из Чачка изјављена на Решење инспектора за
локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, број 347-243/19-IV-602 од 15. јула 2019. године, као неоснована.
Образложење
Инспектор за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка
донео је Решење број 347-243/18-IV-6-02 од 15. јула 2019. године којим се налаже Кнежевић
Радовану и Кнежевић Драгану, да у року од 7 дана од дана пријема решења, изврше вађење
пропусних цеви које су поставили у путни канал поред свог имања и канал врате у првобитно стање
на основу техничких услова ЈП „Градац“.
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На донето решење жалбу је благовремено изјавио Кнежевић Драган у којој наводи да је у
најбољој намери, дао изјаву да је учествовао у постављању цеви поред парцеле на којој се налази
бунар из кога се снабдева, да би тај бунар заштитио од површинских вода. Наглашава да се и тај
бунар и цеви поред општинског пута налазе на парцели која није жалиочева већ другог лица, а да је
канал поред тог имања и општинског пута ископао Štrabag, поставио цеви и исте затрпао све у
складу са пројектом реконструкције и санације општинског пута. Сматра да није ни активно ни
пасивно легитимисан у овој правној ствари те да не може ни да изврши налоге из решења. Предлаже
да другостепени орган поништи ожалбено решење.
У одговору на жалбу првостепени орган је истакао да је неоснован навод жалбе да је канал
поред имања жалиоца ископао, поставио пропусне цеви и исте затрпао Štrabag доо, приликом
извођења радова на реконструкцији општинског пута, обзиром да је жалилац у првостепеном
поступку потврдио да је он поставио цев у путни канал, поред свог имања а ради заштите бунара из
кога користи воду за пиће. Предлаже да Градско веће одбије жалбу као неосновану.
Увидом у списе предмета утврђено је:
да су у путни канал на општинском путу у Рајцу постављене пропусне цеви поред имања
Кнежевићa у дужини од око 40 - 50m;
- да су цеви у путни канал поставили Кнежевић Радован и Кнежевић Драган, а што су
потврдили у изјави датој на Записник инспектора за локални превоз и путеве од 5. јула
2019. године и 11. јула 2019. године;
- да је постављање пропусних цеви извршено без сагласности управљача пута ЈП „Градац“
Чачак;
- да доо „Strabag“ није вршио набавку нити постављање пропусних цеви у путни канал поред
имања Кнежевића, а вршио је реконструкцију пута од Јежевице до Биљега.
Чланом 49. Закона о путевима („Сл. гласник РС“ бр. 41/2018 и 9572018) прописано је да је
на јавном путу забрањено извођење радова на путу који нису у вези са изградњом, реконструкцијом,
одржавањем и заштитом пута, а које одредбе се односе и на општински пут који је јавни пут у
складу са чланом 2. истог закона.
Чланом 7. Одлуке о путевима („Сл. лист града Чачка“ број 8/2017) прописано је да
делатност управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама на територији града
Чачка обавља Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и
путеве „Градац“ Чачак.
Чланом 11. исте одлуке прописано је да се Управљачу поверава вршење јавних овлашћења а
која се односе на издавање сагласностиза грађење односно постављање водовода, канализације,
топловода, гасовода и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова,
инсталација, постројења и сл. на општинском и некатегорисаном путу и улици и заштитном појасу
општинског и некатегорисаног пута и улице.
По разматрању жалбе и осталих списа предмета, као и оцене свих доказа Градско веће града
Чачка налази да је жалба неоснована.
Првостепени орган је правилно поступио када је донео ожалбено решење којим је наложио
уклањање пропусних цеви које су у путни канал поставили Кнежевић Радован и Кнежевић Драган и
наложио да канал врате у првобитно стање на основу техничких услова ЈП „Градац“, јер је неспорно
да је жалилац извршио постављање пропусних цеви.
Наводи жалбе према којима је изјаву, да је извршио постављање цеви поред парцеле на којој
се налази бунар, дао у најбољој намери да би тај бунар заштитио од површинских вода, су
неосновани јер је жалилац потврдио да је извршио постављање пропусних цеви, што је
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констатовано записником инспектора за локални превоз и путеве. Из тих разлога су неосновани и
наводи жалбе да је канал поред имања жалиоца ископао, поставио цеви и исте затрпао Štrabag, jer je
првостепени орган у поступку по жалби, испитујући наводе који нису изнети у поступку
инспекцијског надзора, сачинио службену белешку која садржи изјашњење доо Štrabag у овој
правној ствари, према којој доо Štrabag није вршио постављање пропусних цеви поред имања
жалиоца.
Признање жалиоца, у поступку инспекцијског надзора, да је извршио постављање цеви, даје
пасивну легитимацију жалиоцу из ког разлога су неосновани наводи којима се та легитимација
оспорава.
Првостепени орган се у образложењу ожалбеног решења погрешно позвао на члан 26.
Одлуке о путевима, који уређује некатегорисане путеве. Међутим, како се у конкретном случају
ради о општинском путу који је јавни пут и како је Законом о путевима у члану 49. став 1. тачка 2.
прописана истоветна одредба забране извођења радова на путу који нису у вези са изградњом,
реконструкцијом, одржавањем и заштитом пута, а неспорно је утврђено да је извршено извођене тих
радова, то погрешка у образложењу не утиче на законитост и правилност побијаног решења.
Остали наводи жалбе немају утицаја на другачије решење ове управне ствари, па је Градско
веће града Чачка одлучило као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба
али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду- Одељење у Крагујевцу у
року од 30 дана од дана пријема Решења.
ТРИДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА:

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

Небојша Бежанић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознао је чланове
Градског већа са Предлогом правилника о измени Правилника о унурашњем уређењу и
систематизацији радних места у Градским управама, стручним службама и Градском
праобранилаштву града Чачка и истакао да се измене правнилника односе на Градску управу за
локалну пореску администрацију у којој је повећан обим посла односно процес дигитализације
система јавних управа и увођења Е-управе и Е-ЗУП-а, као и на измене у Градској управи за локални
економски развој код радног места енергетског менаџера.
По упознавању са предлогом, Градско веће је једногласно усвојило Правилник о изменама
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама,
стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка.
Правилник је саставни део овог записника.
ТРИДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( „Транспорт“ доо Чачак)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Небојше Бежанића, Градско
веће је једногласно донело
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РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130,
апропријација 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 699.600,00 динара, на име обезбеђeња средстава за измирење обавеза
по испостављеној фактури „Транспорт“ доо Чачак, за извођење радова чишћења муља из
корита реке Западне Мораве код улива реке Лупњаче и уређење и чишћење реке Лупњаче у
циљу одржавања животне околине на територији града Чачка.
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“.
ТРИДЕСЕТПЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (ЈКП „Комуналац“
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 365.647,52 динара, на име обезбеђeња средстава за измирење обавеза
по испостављеној фактури ЈКП „Комуналац“ Чачак, за извођење радова ( прање запрљаних
површина након поплава у Лозници као и прање канала Лупњачa) у циљу санирања
последица елементарних непогода на територији града Чачка.
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.
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3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ТРИДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ („Кнежевић“ 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 55.200,00 динара, на име обезбеђeња средстава за измирење обавеза по
испостављеној фактури Аутопревозничкo трговинскo произвоне радње ДРАГУЉУБ
КНЕЖЕВИЋ Чачак, на име транспорта и рада багера на чишћењу и продубљивању канала у
Слатинском потоку од последица елементарних непогода на територији града Чачка.
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“.
ТРИДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ („Ratko Mitrovic
construction“ доо 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
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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 2.367.178,50 динара, на име обезбеђeња средстава за измирење
обавеза по испостављеној фактури „Ratko Mitrovic concstruction“ доо Чачак, за извођење
радова на одвођењу површинских вода – санација оштећења услед поплава у МЗ Лугови
- Савковића коса и рушења и уклањања обалних стубова, темеља и плоче моста, рушења
помоћног објекта оштећених услед поплава у МЗ Мрчајевци.
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“.
ТРИДЕСЕТОСМА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ („Развојно иновациони
систем“ доо Чачак)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Небојше Бежанића и дискусије
Вељка Неговановића и Милуна Тодоровића који су указали на евентуалну могућност набавке ове
опреме за потребе Града, како не би сваки пут плаћали ангажовање, као што се то сада чини,
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 480.000,00 динара, на име обезбеђeња
средстава за измирење обавеза по испостављеном рачуну доо „Развојно иновациони систем“
Београд, на име ангажовања против – поплавног система BEAVER у циљу одбране од поплава на
територији града Чачка.
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“.
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ТРИДЕСЕТДЕВЕТА ТАЧКА:

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

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића, Градско
веће је једногласно донело
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130,
апропријација 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 17.226,00 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“.
ЧЕТРДЕСЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 6/2)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића, Градско
веће је једногласно донело
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130,
апропријација 26, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге
локалне самоуправе, програмска активност 0009- Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 30.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 6/2, за новчану помоћ Аматерском друштву гуслара „Танаско Рајић“ Чачак,
на име учешћа на 43. Савезном фестивалу гуслара које се одржава 27. – 28. 09.2019. године у
Беранама, Црна Гора..
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2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 6/2, економска класификација
481 – Дотације невладиним организацијама, Расходи по наменама 4819 – Дотације осталим
непрофитним институцијама, Функционална класификација 110, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава –
Градоначелник града, Програм 2101 Политички систем локалне самоуправе, ПА 0002
Функционисање извршних органа.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ЧЕТРДЕСЕТПРВА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 102)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића, Градско
веће је једногласно донело
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130,
апропријација 26, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге
локалне самоуправе, програмска активност 0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 10.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 102, за потребе Градске управе за локалну пореску администрацију, накнаду
трошкова превоза запослених.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 102, економска класификација
413 – Накнаде у натури, Расход по наменама 4131 – Накнаде у натури, Функционална
класификација 130, Извор финансирања 01 (издаци из средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава – Градска управа за локалну пореску администарцију,
Програм 0602. Опште услуге локалне самоуправе, ПА 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“.
ЧЕТРДЕСЕТДРУГА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 538- МЗ
Јован Курсула)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића, Градско
веће је једногласно донело
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РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130,
апропријација 26, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге
локалне самоуправе, програмска активност 0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 1.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 538, за потребе МЗ Јован Курсула, на име плаћања трошкова платног
промета.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 538, економска класификација
421 – Стални трошкови, Расход по наменама 4211 – Трошкови платног промета и
банкарских услуга, Функционална класификација 160, Извор финансирања 01 (издаци из
средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за
финансије, Индиректни корисник буџетских средстава – Месна заједница Јован Курсула,
Програм 0602. Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0002. Функционисање месних
заједница – редовно пословање.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ЧЕТРДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 538-МЗ
Балуга Трнавска)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића, Градско
веће је једногласно донело
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130,
апропријација 26, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге
локалне самоуправе, програмска активност 0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 2.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 538, за потребе МЗ Балуга Трнавска на име плаћања трошкова платног
промета.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 538, економска класификација
421 – Стални трошкови, Расход по наменама 4211 – Трошкови платног промета и
банкарских услуга, Функционална класификација 160, Извор финансирања 01 (издаци из
средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за
финансије, Индиректни корисник буџетских средстава – Месна заједница Балуга Трнавска,
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Програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0602-0002 Функционисање месних
заједница – редовно пословање.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.

ЧЕТРДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 538-МЗ
Соколићи)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића, Градско
веће је једногласно донело
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130,
апропријација 26, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге
локалне самоуправе, програмска активност 0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 1.500,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 538, за потребе МЗ Соколићи на име плаћања трошкова платног промета.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 538, економска класификација
421 – Стални трошкови, Расход по наменама 4211 – Трошкови платног промета и
банкарских услуга, Функционална класификација 160, Извор финансирања 01 (издаци из
средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за
финансије, Индиректни корисник буџетских средстава – Месна заједница Соколићи,
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“.

***
Славица Каранац, на крају седнице, упознала је чланове Градског већа, да је у складу са
закључком Градског већа, Градоначелник донео решење о упућивању Мирослава Вукосављевића
члана Градског већа града Чачка на службени пут на Копаоник, ради учешћа на стручном семинару
„Унапређење система безбедности саобраћаја – УСБС 2019.
***
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