ЗАПИСНИК
СА ДЕВЕДЕСЕТТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА
Одржане 18. новембра 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 93. седницу Градског већа и истом председаваo.
Констатовао је:
 да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 12 чланова: Милун Тодоровић,
Милица Дачић, прим. др Славица Драгутиновић, Душан Радојевић, Анђелка Новаковић, Вељко
Неговановић, Мирослав Вукосављевић, др Милан Лукић, Драгомир Шипетић, Славко Веселиновић,
Михаило Јовић и Велимир Дробњак, a одсутан је Немања Трнавац.
 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:
-

Игор Трифуновић, председник Скупштине града
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
Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије
Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој
Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам
Душко Савковић, начелник Градске управе за локалну пореску администрацију
Катарина Новковић, Градски правобранилац
Мр Момир Миловановић, директор ЈКП „Дубоко“ Ужице
Др Петар Домановић, директор ЈКП „Комуналац“ Чачак
Драгица Вујанић, представник ЈКП „Моравац“ Мрчајевци
Драган Николић, директор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
Данко Ћаловић, директор ЈКП „Чачак“ Чачак
Драган Вукајловић, директор ЈП „Градац“ Чачак
Мирко Пешић, в.д. директор доо Научно технолошки парк Чачак
Војин Јаковљевић, директор ЈУ „Туристичка организација Чачка“
Ацо Јаковљевић, представник СЦ „Младост“ Чачак
Даница Јеверица, представник ПУ „Радост“ Чачак
Наташа Манчић, представник ПУ „Радост“ Чачак
Братислав Зечевић, начелник Градског штаба за ванредне ситуације на територији града
Чачка
Радојица Гавриловић, председник Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за
доделу средстава удружењима
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 92. седнице Градског већа, ради усвајања.
Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 92. седнице Градског
већа.
Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће једногласно донело:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ записник са 92. седнице Градског већа града Чачка број 06-152/2019-III од 18.
октобра 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. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ
2. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА
ЧАЧКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ГОДИНЕ ДО 30.09.2019. ГОДИНЕ
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2019.
ГОДИНУ
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“
ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ
6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ЦЕНАМА
КОМУНАЛНЕ
УСЛУГЕ
САКУПЉАЊА,
ТРАНСПОРТА
И
ДЕПОНОВАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
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7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРОГ ОДБОРА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК БРОЈ 129/2 ОД 13. НОВЕМБРА
2019. ГОДИНЕ
8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ
9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ЦЕНАМА ВОДЕ И УПОТРЕБЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2019.
ГОДИНУ
11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ
12. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ
13. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ПРОГРАМА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2019.
ГОДИНУ
14. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2019.
ГОДИНУ
15. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ
ЧАЧКУ ЗА 2019. ГОДИНУ
16. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ
17. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ
ЈП „ГРАДАЦ“
ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ
18. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ЧИШЋЕЊА
СНЕГА И ЛЕДА СА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
19. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА Д.О.О. „НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК
ЧАЧАК“ ЗА 2019. ГОДИНУ
20. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ПРОГРАМА РАДА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ЧАЧКА“ ЗА 2019. ГОДИНУ
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21. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ
ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ
КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ
22. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ ЧАЧАК
23. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛЕТОВАЊА ДЕЦЕ У
ДЕЧИЈЕМ ОДМАРАЛИШТУ „ОВЧАР“ У УЛЦИЊУ У 2019. ГОДИНИ
24. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДОДАТНОЈ
ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
25. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОГ ПЛАНА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У
ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА ГРАДА ЧАЧКА
26. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У РЕШЕЊУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА БР. 06-90/2019-I ОД 25. 26 И 27. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ
О РАЗМЕНИ ДЕЛОВА К.П. БР. 3493 И К.П. БР. 5161 ОБЕ КО ЧАЧАК
27. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ИЗГРАДЊОМ ДЕЛА УЛИЦЕ СВЕТОГ САВЕ У ЧАЧКУ СА АТМОСФЕРСКОМ
КАНАЛИЗАЦИЈОМ И ЈАВНОМ РАСВЕТОМ
28. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ИЗГРАДЊОМ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У
ЗГРАДИ КУЛТУРЕ ИЗГРАЂЕНЕ НА КП.БР. 784/1 КО ЧАЧАК
29. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД ГРАДА ЧАЧКА КАО НОСИОЦУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ЗА ДАВАЊЕ НА
КОРИШЕЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ОЗНАЧЕНОГ БРОЈЕМ 10
30. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА „ПОНС “ ДОО ЧАЧАК
31. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ
КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020.
ГОДИНУ
32. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА
РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2019. ГОДИНИ

ЗА

33. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ ТОПАЛОВИЋ МЛАДЕНА ИЗ ЧАЧКА НА
АКТ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ ГРАДА
ЧАЧКА БРОЈ 436-1073/2016-IV-4 ОД 28. СЕПТЕМБРА 2016. ГОДИНЕ
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РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА:
ПРВА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Зоран Тодосијевић. Одлука о
изменама и допунама Одлуке о буџету Града Чачка за 2019. годину пројектована је у износу од
4.612.000,00 динара што представља увећање у односу на основну Одлуку којом је био пројектован
износ од 4.545.000,00 динара. На овај начин смањиће се фискални дефицит, пре свега због мањег
износа кредитног задужења. Истиче да је већина локалних самоуправа већ током лета извршила
ребаланс буџета и то одмах након усвајања завршног рачуна буџета за прошлу годину.
Методологијом приказивања приходне и расходне стране приказани су приходи и примања, расходи
и издаци и из осталих извора (сопствена средства индиректних корисника). У структури прихода из
предлога се види да су приходи из буџета града планирани у износу од 4.064.395.731,00 динара.
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Чачка за 2019. годину обезбедиће се додатна
средства потребна због повећања зарада за јавни сектор од новембра месеца, и то 8% за запослене у
Градској управи, 9% за запослене у предшколским установама и установама социјалне заштите и
10% за запослене у установама културе. Такође, биће испоштована одлука Владе РС да се
запосленима у предшколским установама исплати 5 хиљада динара на име солидарне помоћи.
Навео је и остале позиције ребаланса буџета на којима је пројектовано повећање прихода и у којим
износима. У складу са потребама буџетских корисника извршено је усаглашавање расхода и
издатака. На крају је истакао да је дошло до техничке грешке у материјалу на страни 144, која ће
бити одмах исправљена.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Драгомир Шипетић истакао је да је овогодишњим буџетом Града, за област социјалне
заштите, по разним основама преко услуга и установа, обезбеђено око 270 милиона динара
средстава, чиме се показује посвећеност руководстава раду у овој области, поред великих улагања
у капиталне инвестиције и путну инфраструктуру на којима се ради у великом обиму. Ребалансом
буџета обезбеђује се даље пружање услуга као што су: Лични пратилац деце ометене у развоју коју
користи око 50 корисника, Помоћ у кући коју користи око 100 корисника и Персонална асистенција
са 20 корисника. Поред 48 милиона динара за ове услуге у основној одлуци, ребаланс буџета
обезбеђује додатна средства која ће се користити до краја године и осигурати плаћања до марта
следеће године, односно континуитет пружања услуга Из тог разлога изражава задовољство што се
о овој области, поред других области које се плаћају из буџета и које унапређују живот и привредни
амбијент, води рачуна и обезбеђује њен континуитет.
Милица Дачић истакла је да је на дневном реду данашње седнице предлог првог
овогодишњег ребаланса буџета. Осврнула се на пројекте за које је Град аплицирало ове године у
приличном броју и истакла да су добијени сви пројекти за које се аплицирало невезано које од
министарстава је додељивало средства. Овим ребалансом, поред других намена, опредељују се
средства за реализацију неких од тих пројеката. Према прелиминарној листи Министарства за
заштиту животне средине за пројекат рекултивације депоније Прелићи, средства за тај пројекат ће
бити добијена. Везано за популациону политику одобрена су значајна средства и реализација тих
средства у великој мери ће бити окончана до краја године. Што се других средстава тиче, истакла је
подстицајна средства за вантелесну оплодњу у износу од милион и по динара, потом средства за
услуге из социјалне заштите о којима је говорио предходник, за поједине хитне интервенције у
пољу посебног образовања и др.
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По упознавању са нацртом Одлуке и завршеном претресу Градско веће је једногласно
утврдило Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину, и
доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ДРУГА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
ГРАДА ЧАЧКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ГОДИНЕ ДО 30.09.2019.
ГОДИНЕ

Зоран Тодосијевић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, детаљно је упознао
чланове Градског већа са Извештајем о извршењу буџета града Чачка за период од 1. јануара 2019.
године до 30. септембра 2019. године истакавши да је обавеза надлежног органа локалне власти за
финансије, за достављање деветомесечног извештаја о извршењу буџета, прописана чланом 76.
Закона о буџетском систему. Стање средстава на жиро рачуну буџета града Чачка на дан 1. јануар
2019. године износило је 133.882.295,01 динар, а стање средстава на консолидованом рачуну
трезора града Чачка на исти дан износило је 163.820.625,20 динара. Приходи и примања буџета у
периоду јануар-септембар 2019. године, заједно са средствима индиректних буџетских корисника из
осталих извора финансирања а без пренетих неутрошених средстава за посебне намене и без
нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година, остварени су у укупном износу од
2.636.159.062,70 динара што представља 59,59 % у односу на планиране приходе и примања буџета.
Расходи и издаци буџета, заједно са расходима и издацима индиректних корисника из осталих
извора финансирања, у периоду од 1. јануара 2019. године до 30. септембра 2019. године извршени
су у укупном износу од 2.523.772.186,90 динара, што представља 54,75 % у односу на план
дефинисан Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Душан Радојевић истакао је да деветомесечни извештај о извршењу буџета показује да се
наставља тренд да се реализује све оно што је планирано, а што се показало и код шестомесечног
извештаја о извршењу буџета. Што се тиче активних мера запошљавања, утрошено је 99%
средстава што практично значи да су средства добили сви они који су конкурисали и то кроз
субвенције за нова радна места, стручно оспособљавање младих кадрова, а што све доприноси
повећању запошљавања и са чиме ће се наставити и у наредном периоду. Када је у питању ресор
културе, прошло је једно веома богато лето, а велика средства су издвојена како би културна понуда
задовољила свачији укус, а о чему се суграђани изражавају позитивно. Ове године била су велика
улагања у установе културе, како на селу тако и у граду, па су спроведени велики пројекти.
Средства су била опредељена како за опремање установа тако и за реализовање редовних
активности. Ребалансом буџета опредељена су и додатна средстава за културу, а плате запослених у
области културе су сада повећане чиме је подигнут њихов стандард. У односу на претходни период
ситуација је повољнија и сматра да је преостала активност на подизању квалитета промоције свих
манифестација које се одигравају. Истакао је и средства за реализацију наградне екскурзије за
средњошколце, потом средства за пољопривреднике и др. Пуњење буџета реално је планирано, што
се сада и показује, и сматра да ће се буџет до краја године реализовати онако како је планирано.
Прим. др Славица Драгутиновић осврнула се на подршку мерама популационе политике
којима се показује ниво друштвене одговорности, а кроз деветомесечни извештај види се да је
дошло до реализације одређених мера у свему према плану а посебно је истакла реализацију доделе
средстава за новорођено дете у већем износу него прошле године, па је реализација из буџета 54,8%
и нада се да ће до краја године бити стопроцентно извршење. Истакла је субвенциионисање
комуналих услуга у повећаном износу у односу на прошлу годину из разлога што је више особа
аплицирало за та средства што је похвално и изражава задовољство да је буџет та средства могао да
предвиди и реализује са 61% за првих 9 месеци. Даље је истакла остварење планираног буџета за
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праћење квалитета животне средине, мерење буке, квалитета ваздуха, воде и алергена а.које анализе
ради Завод за јавно здравље. Поставила је питање у вези реализације програма основних и средњих
школа везано за управљање животном средином и поставила питање процента реализације тих
средстава по школама.
Милан Лукић истакао је да је ова година за пољопривреду објективно била тешка, али да је
оно што је било до локалне самоуправе учињено из буџета Града или у сарадњи са ресорним
министарством на спровођењу пољопривредне политике. Истакао је средства за противградну
заштиту кроз набавку ракета, горива и ХТЗ опреме која су стопроцентно извршена у првих девет
месеци, потом 42 милиона динара директних субвенција пољопривредној производњи па критике
које се могу чути нису оправдане јер је доста средстава опредељено а што се тиче буџета за наредну
годину може се размишљати и о њиховом повећању. Све у свему, град Чачак је доста учинио за
пољопривреду, поред Министарства пољопривреде које то ресорно такође чини, тако да су
значајним средствима обухваћене све области пољопривредне производње од ратарске, повртарске
сточарске, воћарске итд. Сви пољопривредни произвођачи су могли делимично да надоместе
трошкове својих набавки попут набавке инфраструктуре за своје засаде. Стога сматра да је
реализација средстава намењених пољопривреди за првих девет месеци задовољавајућа.
Анђелка Новаковић сматра да се из извештаја о реализацији буџета за првих 9 месеци ове
године види да се град Чачак понашао одговорно и да су се средства трошила рационално а обавезе
уредно измиривале. План пуњења буџета остварује се односно реализује очекиваном динамиком, а
као и предходних година трећи и четврти квартал су период када се очекује већи пораст прихода
али и расхода. Повећање приходне стране је из разлога што се у том периоду сливају већи приходи
по основу пореза на зараде и прихода по основу пореза на имовину, док са друге стране расходна
страна расте из разлога што су се реализовали бројни пројекти који су били активни током летњих и
јесењих месеци. Приходи на дан 30. септембар 2019. године износе 2.636.000 динара и то је око 60%
у односу на план за целу годину што је на истом нивоу као и претходне године, али је битно
напоменути да постоји известан пораст по појединим позицијама. Најзначајнији приходи остварени
су по основу пореза на зараде где је планом за 2019. годину планирано 1.732.000 динара. За првих
девет месеци ове године реализовано је 64,4%, односно 1.115.000 динара, док је у истом периоду
прошле године реализовано 952.000 динара што значи да се ниво тих средстава за исти период
прошле и ове године повећао за 163 милиона динара. Такође, повећани су приходи од пореза на
самосталне делатности за 52 милиона динара у проценту остварења 94% . Порез на имовину већи је
за око 31 милион динара. Истакла је и приходе од самосталних делатности за 52 милиона динара
што је веома висок проценат извршења, потом увећана средства од пореза на имовину и по основу
прихода од комуналних такси. Даље је истакла средства добијена од министарстава за реализацију
пројеката о чему су говорили претходници, а о чему ће она детаљније говорити приликом
разматрања извештаја за ову годину. Истакла је добру сарадњу са министарствима и Владом
Републике Србије у погледу чега је буџет за 2019. годину добро планиран. Што се расходне стране
тиче истакла је реализацију средстава текуће буџетске резерве у стопроцентном износу где су
давања ишла по разним основама како за школе, вртиће, социјалну помоћ, лечење деце и одраслих
итд, потом реализацију сталне буџетске резерве у високом проценту. Истакла је да су се све градске
управе понашале рационално па је проценат извршења средстава за првих девет месеци на нивоу од
просечно 65-70%. На крају је истакла да је буџет града Чачка ликвидан, да су финансије
контролисане, а јавна комунална предузећа солвентна, а кредитно задужење на дан 30. септембра је
117,8 милиона динара а стање средстава на рачуну Града је 237,3 милиона динара.
Милун Тодоровић истакао је да су се претходници дотакли свих сегмената извршења буџета
за првих 9 месеци и нагласио да су приходи у односу на прошлу, ове године бољи за 6, 35% а
нарочито кроз повећање прихода од пореза на зараде где је 163 милиона динара више у односу на
претходну годину. Истакао је и увећане приходе од пореза на имовину, пореза од самосталне
делатности и пореза на капиталне трансакције. Проценат извршења за првих 9 месеци ове године је
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око 60%. Обзиром да су средства за ову годину увећана кроз основну Одлуку о буџету, проценат
извршења за првих девет месеци у износу од 60% одличан. Истакао је средства која су на дан 30.
септембар налазе на консолидованом рачуну Града у износу од 299 милиона динара, потом исплату
кредита Фонду за развој који је био дугорочан, као и пројекте који су реализовани и реализују се уз
одличну сарадњу са минисарствима и Владом Републике Србије. Истакао је да је свака препорука
Владе за давањем солидарне помоћи испоштована било да су у питању јавна комунална предузећа
или оно што је актиуелно ових дана за раднике предшколских установа.
Зоран Тодосијевић истакао је да је буџет за пројекте школа у области заштите животне
средине планиран у овој години у износу од 2,5 милиона динара, а свака школа добила је око 100
хиљада динара. Многе школе те пројекте реализују баш у јесењем периоду активностима попут
садње садница ,а већина школа је већ потрошила средства.
По упознавању са Извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно донело:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2019. године до
30.09.2019. године, који је поднела Градска управа за финансије.
Извештај чини саставни део овог закључка.
***
Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 1.01.2019. године до 30.09.2019.
године, који чини саставни део Закључка, достављен је Скупштини, на основу члана 76. став 3.
Закона о буџетском систему.
ТРЕЋА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“
УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Момир Миловановић и Владимир Гојгић поднели су уводно излагање у оквиру ове тачке
дневног реда, упознавши чланове Градског већа са Изменама и допунама Програма пословања ЈКП
„Дубоко“ Ужице за 2019. годину. Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за
2019. годину односе се на промене у укупном износу и структури планираних прихода и расхода.
Планирани финансијски резултат-добит је промењен, тако да предузеће планира добит у износу од
1.797.306,00 динара. Финансијски извештаји, План набавки, План капиталних улагања и
одговарајући Прилози су промењени у складу са изменама Програма.
Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да су
Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2019. годину урађене су у складу
Законом о јавним предузећима, по методологији Уредбе о утврђивању елемената годишњег
програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 20192021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег
интереса, са прописаним Обрасцима Смерница.
По упознавању са изменама и допунама Програма Градско веће је једногласно утврдило
Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Дубоко“
Ужице за 2019. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
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ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП
„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ
Обједињено уводно излагање у оквиру тачака четири, пет и шест поднели су Петар
Домановић и Владимир Гојгић. Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак
односе на промене у укупном планираном износу и намени средстава из Одлуке о буџету града
Чачка за 2019. годину. Финансијски резултат за 2019. годину - нето добит је већи у односу на план и
износи 2.418.700,00 динара. Измене су изазвале промене у Плану прихода и расхода као и у
Финансијским извештајима у прилогу. Што се тиче измена и допуна Програма буџетске помоћи,
средства ће бити усмерена на отплату дуга предузећу „Дубоко“ Ужице. Такође су образложили
захтев за давањем сагласности на Одлуку о ценама комуналне услуге сакупљања, транспорта и
депоновања комуналног отпада које је донео Надзорни одбор предузећа.
Градска управа за локални економски развој доставила је мишљења са закључком:
-да су Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину
урађене у складу са Законом о јавним предузећима, Предлогом Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину, по методологији Уредбе о утврђивању елемената
годишњег програма за период 2019-2021 године јавнних предузећа и других облика организовања
који обављају делатност од општег интереса;
- да су Измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за
2019. годину урађене у складу са Законом о јавним предузећима и предлогом Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о буџету за 2019. годину.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Милун Тодоровић прокоментарисао је измену пореза на додату вредност у области
зоохигијене са 10% на 20% о чему је став изнела Државна ревизорска институција па поставља
питање постоји ли о томе још неки став произашао из закона. Такође је прокоментарисао повећање
цене услуге предузећа, разлоге повећања и истакао да цена није повећавана претходних шест
година.
Драгомир Шипетић поставио је питање обрачуна цене услуге по квадрату, а не броју
чланова домаћинства, обзиром на логику да смеће праве људи а не квадрати, те да му грађани често
постављају то питање.
Милорад Јевђовић поставио је питање шта се подразумева под метром квадратним на
сеоском подручју.
Петар Домановић истакао је да је доласком на место директора затекао актуелну стопу
ПДВ-а у висини од 10% и то не само за услуге зоохигије, да сада постоји службено мишљење
Министарства финансија да је стопа ПДВ-а за ове услуге у висини од 20%, па је предузећу
наложено да уплати разлику у висини стопе ПДВ-а од оснивања радне јединице Зоохигијена
односно за године 2017., 2018. и план разлике за 2019. годину што укупно износи преко 5 милиона
динара, због чега је било потребно увећати ову позицију, те да су и други градови морали да
поступе на исти начин. Што се тиче повећања цене услуге истиче да она за просечан стан од 60
метара квадратних износи око 37 динара на месечном нивоу односно 443 динара на годишњем
нивоу. Што се обрачуна за сеоско подручје тиче, све је дато у образложењу нацрта Одлуке, а
постоје три категорије: до сто квадрата, до двеста квадрата и преко двеста квадрата и рачуна се
„жива стамбена површина“ а не помоћни објекти на који начин је испоштована једнакост
потрошача по Закону о комуналим делатностима тако што је пописивана појединачно свака
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површина а основица је било пореско решење. Даље је истакао да скоро сви градови имају начин
обрачуна по метру квадратном, изузев неколико њих, а када смернице да се ради на други начин
буду дате могуће је направити калкулацију на основу броја чланова домаћинства или неког другог
параметра.
По упознавању са изменама и допунама Програма и завршеног претреса Градско веће је
једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма
пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину, и упутило Скупштини на разматрање и
доношење.
ПЕТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ
ПОМОЋИ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ

По упознавању са изменама и допунама Програма у оквиру четврте тачке дневног реда и
завршеном претресу Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на
измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину, и
доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ШЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ САКУПЉАЊА,
ТРАНСПОРТА И ДЕПОНОВАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

По упознавању са нацртом Одлуке у оквиру четврте тачке дневног реда и завршеном претресу
Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама
комуналне услуге сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада, и доставило
Скупштини на разматрање и доношење.
СЕДМА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКУ НАДЗОРОГ ОДБОРА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК
БРОЈ 129/2 ОД 13. НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ

Петар Домановић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда и истакао да
је Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Чачак донео Одлуку о расподели добити оствареној у периоду
пословања од 1. јануара до 31. децембра 2018. године и то тако да се остварена добит у износу од
4.430.877,35 динара распореди уплатом 50% добити у буџет Града, а преосталих 50% да се усмери
на покриће губитака предузећа из ранијих година.
По упознавању са нацртом Одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о
давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 129/2 од 13.
новембра 2019. године, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ОСМА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ

Обједињеноуводно излагање у оквиру тачака осам и девет поднели су Зоран Пантовић и
Владимир Гојгић. Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак односе на изградњу
нове мреже водовода и фекалне канализације за Улицу број 7. Такође, измена и допунама Програма
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пословања додају се средства за радове у делу Улице 10. Такође су образложили захтев за давање
сагласности на Одлуку о ценама воде и употребе канализације које је донео Надзорни одбор
предузећа.
Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком: да су
Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019. годину урађене у складу са
Законом о јавним предузећима, по методологији Уредбе о утврђивању елемената годишњег
програма за период 2019-2021 године јавнних предузећа и других облика организовања који
обављају делатност од општег интереса са прописаним Обрасцима и Смерницама.
По упознавању са изменама и допунама Програма Градско веће је једногласно утврдило
Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“
Чачак за 2019. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ДЕВЕТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА ВОДЕ И УПОТРЕБЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

По упознавању са нацртом Одлуке у оквиру осме тачке Градско веће је једногласно утврдило
Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама воде и употребе канализације, и
доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ДЕСЕТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП
„МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Обједињено уводно излагање у оквиру десете и једанаесте тачке дневног реда поднели су
Драгица Вујанић и Владимир Гојгић. Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“
Мрчајевци, за 2019. годину односе се на увећање планираних средстава за зимско одржавање путева
на сеоском подручју на име покрића трошкова насталих у првом тромесечју 2019. године и да би се
обезбедила потребна средства за зимску сезону 2019/2020. године за месеце новембар и децембар
2019. године. Основним Програмом пословања за 2019. годину, ЈКП „Моравац“ Мрчајевци није
планирало субвенције из буџета града Чачка. Програмом буџетске помоћи ЈКП „Моравац“
Мрчајевци за 2019. годину су предвиђене субвенције из буџета Града за капиталне субвенције и
текућу субвенцију.
Градска управа за локални економски развој доставила је мишљења са закључком:
- да су Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ Чачак за 2019. годину урађене
у складу предлогом Одлуке о Изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину,
по методологији Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину,
односно трогодишњег програма пословања за период 2019–2021. године јавних предузећа и других
облика организовања који обављају делатност од општег интереса са прописаним Обрасцима
Смерница;
- да је Програм буџетске помоћи ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2019. годину урађен у складу
са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и предлогом Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину.
По упознавању са изменама и допунама Програма Градско веће је једногласно утврдило
Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Моравац“
Мрчајевци за 2019. годину, и упутило Скупштини на разматрање и доношење.
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ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ОДЛУКЕ
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП
„МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ

По упознавању са Програмом у оквиру десете тачке дневног реда Градско веће је једногласно
утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Моравац“
Мрчајевци за 2019. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ДВАНАЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ОДЛУКЕ
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ

Обједињено уводно излагање у оквиру дванаесте и тринаесте тачке дневног реда поднели су
Данко Ћаловић и Владимир Гојгић. Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за
2019. годину односе се на промену у намени субвенција из буџета Града а укупан износ субвенција
остаје исти. Укупни планирани приходи и расходи остају непромењени. Разлог за израду Измена и
допуна Програма буџетске помоћи ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину је промена у намени
субвенција и планирање нове позиције на име услуге збрињавања опасног отпада од мазута.
Градска управа за локални економски развој доставила је мишљења са закључком:
- да су Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину урађене у
складу предлогом Одлуке о Изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину, по
методологији Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину,
односно трогодишњег програма пословања за период 2019–2021. године јавних предузећа и других
облика организовања који обављају делатност од општег интереса са прописаним Обрасцима
Смерница;
- да су Измене и допуне Програма буџетске помоћи ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину
урађене у складу са Законом о јавним предузећима и предлогом Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину.
По упознавању са изменама и допунама Програма Градско веће је једногласно утврдило
Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак
за 2019. годину, и упутило Скупштини на разматрање и доношење.
ТРИНАЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ОДЛУКЕ
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ
ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2019.
ГОДИНУ

По упознавању са изменама и допунама Програма у оквиру дванаесте тачке дневног реда и
завршеном претресу Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на
измене и допуне Програма буџетске помоћи ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину, и доставило
Скупштини на разматрање и доношење.
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ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ОДЛУКЕ
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2019.
ГОДИНУ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда подне ли су Драган Николић и
Владимир Грујовић. Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2019.
годину односе се на промене у укупно планираном износу и намени средстава из буџета Града.
Укупни планирани приходи и расходи су увећани као и финансијски резултат-нето добит.
Градска управа за локални економски развој доставила је мишљења са закључком:
- да су Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2019. годину
урађене у складу са Законом о раду и предлогом Одлуке о Изменама и допунама Одлуке о буџету
града Чачка за 2019. годину, по методологији Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма
пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019–2021. године
јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса са
прописаним Обрасцима Смерница.
По упознавању са изменама и допунама Програма Градско веће је једногласно утврдило
Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак
за 2019. годину, и упутило Скупштини на разматрање и доношење.
ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ОДЛУКЕ
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ
ЧАЧКУ ЗА 2019. ГОДИНУ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Драган Николић детаљно
упознавши чланове Градског већа са свим изменама и допунама у Програму одржавања јавних
зелених површина у граду Чачку за 2019. годину. Измене и допуне Програма донео је Надзорни
одбор предузећа на седници одржаној 8. новембра 2019. године.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узела прим. др
Славица Драгутиновић која је у у вези Програма одржавања зелених површина истакла да је
изглед града знатно бољи него раније, да су зелене површине уређене, да грађани то примећују, да
је евидентно да је одржавање на добром нивоу и на време па уколико је потребно додати средства за
те намене сматра да је то оправдано. Истакла је и да се приликом избора садница водило рачуна да
стабла нису алергогена.
По упознавању са изменама и допунама Програма и завршеном претресу Градско веће је
једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма
одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2019. годину, и доставило Скупштини на
разматрање и доношење.
ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ОДЛУКЕ
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ

Обједињено уводно излагање у оквиру тачака шеснаест и седамнаест дневног реда поднели
су Драган Вукајловић и Владимир Гојгић. Измене и допуне Програма пословања ЈП „Градац“
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Чачак за 2019. годину односе се на промену у укупно планираном износу и у структури намене
средстава из Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину. На основу потреба и реализације у првих
десет месеци 2019. године, Измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“
Чачак за 2019. годину односе се на промене у укупном износу и у структури предвиђених
субвенција из Буџета града Чачка за 2019. годину.
Градска управа за локални економски развој доставила је мишљења са закључком:
- да су Измене и допуне Програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2019. урађене у складу
са предлогом Одлуке о Изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину, по
методологији Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину,
односно трогодишњег програма пословања за период 2019–2021. године јавних предузећа и других
облика организовања који обављају делатност од општег интереса 05 број 110-10701/2018 од 8.
новембра 2018. године, са прописаним Обрасцима Смерница.
- да су Измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2019.
годину урађене су у складу са Предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града
Чачка за 2019. годину.
По упознавању са изменама и допунама Програма Градско веће је једногласно утврдило
Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈП „Градско
зеленило“ Чачак за 2019. годину, и упутило Скупштини на разматрање и доношење.
СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ОДЛУКЕ
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК
ЗА 2019. ГОДИНУ
По упознавању са изменама и допунама Програма у оквиру шеснаесте тачке дневног реда
Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне
Програма коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2019. годину, и доставило
Скупштини на разматрање и доношење.
ОСАМНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ ЧИШЋЕЊА СНЕГА И ЛЕДА СА ПОВРШИНА
ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Драган Вукајловић истакавши
да је зимско одржавање државних путева 1Б реда и државних путева II А реда на територији града
Чачка у надлежности Јавног предузећа „Путеви Србије“, односно извођача радова који по њиховом
налогу буде ангажован на овим пословима. Одржавање деоница државних путева кроз град описан
је у делу План одржавања града; одржавање коловоза улица. Потом је упознао чланове Градског
већа са Планом одржавања града кроз одржавање коловоза улица - деоница државних путева кроз
подручје града. На територији града Чачка одржаваће се коловози улица према датим
приоритетима, а који су одређени у односу на саобраћајни значај улица и објеката којима се
обезбеђује приступ.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Милун
Тодоровић који је указао на техничку грешку у материјалу.
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По упознавању са Програмом и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело
следеће:
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм чишћења снега и леда са површина јавне намене, који је
донео Надзорни одбор Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско
земљиште и путеве „Градац“ Чачак, на седници одржаној 22. октобра 2019. године, број 0620/2019-II.
***
Даљем току седнице не присуствује Анђелка Новаковић.
ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ОДЛУКЕ
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА
И
ПРОГРАМА РАДА Д.О.О. „НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК
ЧАЧАК“ ЗА 2019. ГОДИНУ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднели су Мирко Пешић и Владимир
Гојгић. Измене и допуне Плана и Програма рада ДОО ''Научно технолошки парк Чачак'' Чачак за
2019. годину односе се на измене и допуне Финансијског плана за 2019. годину јер су Предлогом
измена и допуна Одлуке о о буџету града Чачка за 2019. годину, у оквиру Програма ''Локални
економски развој'' намењена средства за економске послове-истраживање и развој дотације и
трансфере за рад Научно технолошког парка повећана.
Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да су
Измене и допуне Плана и Програм рада ДОО ''Научно технолошки парк Чачак'' Чачак за 2019.
годину урађене су у складу са предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града
Чачка за 2019. годину.
По упознавању са изменама и допунама Плана и програма Градско веће је једногласно
утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Плана и програма пословања
доо „Научно технолошки парк“ Чачак за 2019. годину, и упутило Скупштини на разматрање и
доношење.
ДВАДЕСЕТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ОДЛУКЕ
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА РАДА
ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ
„ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА
ЧАЧКА“ ЗА 2019. ГОДИНУ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднели су Војин Јаковљевић и
Владимир Гојгић. Измене и допуне Програма рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2019.
годину односе се на промене у Финансијском плану за 2019. годину и то промене у укупном износу
и промене у структури планираних прихода и расхода за 2019. годину.
Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да су
Измене и допуне Програм рада ЈУ ''Туристичка организација Чачка'' за 2019. годину урађене у
складу са предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину.
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По упознавању са изменама и допунама Програма Градско веће је једногласно утврдило
Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада ЈУ „Туристичка
организација Чачка“ за 2019. годину, и упутило Скупштини на разматрање и доношење.
ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ОДЛУКЕ
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА РАДА И
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ
КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА 2019.
ГОДИНУ
У уводном излагању по овој тачки дневног реда Ацо Јаковљевић упознао је чланове
Градског већа са Изменама и допунама Програма рада и Финансијског плана СЦ „Младост“ Чачак
за 2019. годину које је донео Управни одбор Установе, на седници одржаној 12. новембра 2019.
године.
По упознавању са изменама и допунама Програма Градско веће је једногласно утврдило
Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада и Финансијског плана
Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ чачак за 2019. годину, и доставило
Скупштини на разматрање и доношење.
***
Даљем току седнице не присуствује Милун Тодоровић. Седницом председава Милица
Дачић.
ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ
НА
СТАТУТ
ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ ЧАЧАК

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Даница Јеверица. Овим
статутом, као основним општим актом установе, уређује се организација Предшколске установе
„Радост“ Чачак, начин рада, управљање и руковођење у Установи, поступање органа Установе ради
обезбеђивања оствaривања права и обавеза детета, права и обавеза родитеља односно другог
законског заступника, заштита и безбедност деце, запослених и мере за спречавање повреда
забрана утврђених законом, начин објављивања општих аката и обавештавања свих
заинтересованих страна о одлукама органа и друга питања, у складу са законом. Установа је
правно лице које обавља делатност васпитања и образовања деце предшколског узраста, односно
послове јавне службе којима се остварују права грађана у складу са Уставом Републике Србије,
Законом, Законом о предшколском васпитању и образовању и овим статутом. Установа развија и
остварује програме васпитања и образовања деце, у складу са основама програма предшколског
васпитања и образовања, предшколским програмом и посебним законом. Указала је на основне
измене у односу на важећи статут.
По упознавању са Статутом Градско веће је једногласно утврдило Предлог Одлуке о давању
сагласности на Статут Предшколске установе „Радост“ Чачак и доставило Скупштини на
разматрање и доношење.
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ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ
ИЗВЕШТАЈА
О
РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА
ЛЕТОВАЊА
ДЕЦЕ
У
ДЕЧИЈЕМ
ОДМАРАЛИШТУ „ОВЧАР“ У УЛЦИЊУ У 2019.
ГОДИНИ

Наташа Манчић поднела је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда и детаљно
образложила достављени извештај. Управни одбор Предшколске установе "Радост" Чачак на
седници одржаној 19. фебруара 2019. године донео је Одлуку да се организује летовање деце у
2019. години и на истој седници је предложио економску цену летовања деце. Градско веће града
Чачка је на седници одржаној 13. марта 2019. године донело решење којим је утврдило висину
економске цене за 2019. годину. Економска цена летовања износи 18 хиљада динара. Родитељи чија
деца нису остварила право на бесплатно летовање, у економској цени учествовали су са 13,5 хиљада
динара а Град Чачак са 4.500,00 динара. Родитељи су цену плаћали у 3 месечне рате од по 4,5
хиљаде динара. Делимичну субвенцију имало је треће дете у породици узраста до четвртог разреда.
Ученици од 5-8 разреда летовање су плаћали по економској цени од 18 хиљада динара у 4 једнаке
месечне рата. На основу Одлуке УО ПУ „Радост“ и ПУ „Моје детињство“ деца запослених су
летовала по цени од 9 хиљада динара. Реализација програма летовања деце одвијала се у складу са
законским прописима Републике Србије и Републике Црне Горе, а у односу на прошлу годину
реализована је једна смена више.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Прим. др Славица Драгутиновић упутила је похвалу за спроведено летовање деце у
Одмаралишту „Овчар“ у овој години и целокупан рад на спровођењу летовања. Сматра да је објекат
летовалишта у знатно бољем стању него раније и након инфраструктурних радова и радова на
спортским објектима уз помоћ локалне самоуправе сада је то једно савремено одмаралиште што је
резултирало увођењем додатне смене. Евидентно је да је рад свих запослених и оних који се
ангажују на изузетном нивоу и нарочито истиче реконструкцију амбуланте која је била у веома
лошем стању. Похвалила је одлуку управних одбора обе предшколске установе да деца запослених
летују по субвенционисаној цени што је такође једна од мера популационе политике.
Милица Дачић питала је за поступак јавне набавке на страни 7. тачка 6. у вези закупа
сунцобрана.
Наташа Манчић истакла је да великом плажом у Улцињу газдује предузеће „Морско
добро“, да на плажи не могу да се носе сопствени сунцобрани већ се мора склопити споразум са
неким од хотела или објеката који су закупили плажу. У вези са тим је расписана јавна набавка на
коју се јавио комплекс хотела „Харизма“ који је већ присутан на плажи са својим плажним
простором и мобилијаром а цена сунцобрана је 5 еура дневно по сунцобрану. Та цена је била
одговарајућа из разлога јер је иста цена била и прошле и претпрошле године, а безбедност деце је
била у првом плану самим тим што је тај део плаже већ познат и коришћен је ранијих година.
По упознавању са Извештајем и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Програма летовања деце у Дечијем одмаралишту
„Овчар“ у Улцињу у 2019. години, који је усвојио Управни одбор Предшколске установе „Радост“
Чачак, на седници одржаној 22.октобра 2019. године, број 2830.
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ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ДОДАТНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ
ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Милка Станковић. Законом о
финансијској подршци породици са децом прописано је да општина односно град могу, ако
обезбеде средства, да утврде и друга права, већи обим права као и повољније услове за њихово
остваривање. Одлуком о додатној финансијској подршци породици са децом предвиђена су права
на подстицај рађања деце. Допунама ове одлуке прописано је право родитеља на честитку за дете
рођено за Дан града. Право на честитку имаће родитељи чија деца имају пребивалиште на
теритирији града Чачка и која су рођена на територији града Чачка. Градоначелник ће решењем
утврдити висину и начин исплате честитке.
По упознавању са нацртом Одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о
допунама одлуке о додатној финансијској подршци породици са децом, и доставило Скупштини на
разматрање и доношење.
ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОГ ПЛАНА ЗАШТИТЕ И
СПАСАВАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА ГРАДА
ЧАЧКА
Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Братислав Зечевић. План
заштите и спасавања представља основни плански документ на основу кога се субјекти и снаге
заштите и спасавања организују и припремају за учествовање у извршавању мера и задатака
заштите и спасавања угроженог становништва, материјалних и културних добара и животне
средине. Циљ израде планова је утврђивање задатака свих субјеката заштите и спасавања, планско и
организовано ангажовање капацитета и усклађивање активности у спровођењу мера и задатака
заштите и спасавања. Планом се планирају оперативне мере, субјекти, снаге и средства за
спровођење заштите и спасавања живота и здравља људи, животиња, материјалних и културних
добара и животне средине од елементарних непогода и других несрећа. План заштите и спасавања
има за циљ упознавање становништва са најосновнијим поступцима који се морају предузети у
циљу спречавања настанка акцидентних ситуација или амортизовање њихових последица на
најбржи и најбезбеднији начин, како би се сачували животи и здравље, као и материјална добра која
запослени користе. Циљеви плана су активности којима се смањује ризик од елементарних непогода
и других несрећа и тиме смањи ризик од штетног деловања на људе, животиње, материјална и
културна добра и животну средину. Учешће локалне самоуправе у управљању ризиком је да кроз
своје принципе побољша ефективности свих компонената система управљања ризиком кроз
планирање заштите од елементарних непогода и других несрећа, предвиди превентивне мере
реаговања и мере и средства за санацију последица. Целокупно становништво је у обавези учешћа у
спречавању и елиминисању ризика и смањивању штете по људе, животиње, материјална и културна
добра и животну средину.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Мирослав
Вукосављевић истакавши да план представља кључни документ у реализацији свих активности и
мера везаних за ангажовање свих субјеката са којима град располаже у циљу заштите и спашавања
имовине лица и животне средине. План је изузетно комплексан и сложен и захваљује се известиоцу
на труду на изради плана и исказаној стручности а о чему говори то да је МУП Србије, Сектор за
ванредне ситуације, дао сагласности на план а Градски штаб за ванредне ситуације предложио
доношење плана.
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По упознавању са Планом и завршеном претресу Градско веће је, за Скупштину града
једногласно дало:
МИШЉЕЊЕ
Да Скупштина града Чачка донесе План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
града Чачка, у тексту који је за Скупштину предложио Градски штаб за ванредне ситуације на
територији града Чачка.
ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИСПРАВЦИ
ГРЕШКЕ У РЕШЕЊУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА
БР. 06-90/2019-I ОД 25. 26 И 27. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ О
РАЗМЕНИ ДЕЛОВА К.П. БР. 3493 И К.П. БР. 5161 ОБЕ
КО ЧАЧАК

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић и истакла да је
увидом у списе предмета 463-29/19- IV-2-07 утврђено да је у решењу Скупштине града Чачка број
06-90/2019-I од 25., 26. и 27.06.2019. године у тачки I став 2 који гласи „ Отуђује се из јавне својине
града Чачка део к.п. бр. 5691/2 КО Чачак“ учињена грешка у писању код броја катастарске парцеле,
те да треба да стоји „Отуђује се из јавне својине града Чачка део к.п. бр. 5161 КО Чачак“. Како се у
конкретном случају ради о очигледној нетачности односно о грешки у писању то се предложеним
решењем наведена грешка исправља, а на основу чл. 144 Закон о општем управном поступку.
По упознавању са нацртом Решења Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о
исправци грешке у решењу Скупштине града Чачка, број 06-90/2019-I од 25., 26. и 27.06.2019.
године о размени делова к.п. бр. 3493 и к.п. бр. 5161 обе КО Чачак, и доставило Скупштини на
разматрање и доношење.
ДВАДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
РЕШЕЊА
О
ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ
ДЕЛА УЛИЦЕ СВЕТОГ САВЕ У ЧАЧКУ СА
АТМОСФЕРСКОМ КАНАЛИЗАЦИЈОМ И ЈАВНОМ
РАСВЕТОМ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић. Град Чачак,
поднео је 9. маја 2019. године иницијативу за доношење решења о прибављању у јавну својину
изградњом дела Улице Светог Саве дужине 100,43 метра са атмосферском канализацијом и јавном
расветом на к.п. бр. 1437/5 и 1437/3 обе КО Чачак у складу са Планом генералне регулације
„Центар“. Пројектантска вредност инвестиције је 7,5 милиона динара са ПДВ-ом, а средства за
изградњу планирана су у буџету града Чачка за 2019. и 2020. годину. Правни основ за доношење
решења садржан је у Закону о јавној својини и Статуту града Чачка.
По упознавању са нацртом Решења Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о
прибављању у јавну својину изградњом дела улице Светог Саве у Чачку са атмосферском
канализацијом и јавном расветом, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
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ДВАДЕСЕТОСМА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
РЕШЕЊА
О
ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ
И
СИГНАЛНИХ
ИНСТАЛАЦИЈА У ЗГРАДИ КУЛТУРЕ ИЗГРАЂЕНЕ НА
КП.БР. 784/1 КО ЧАЧАК

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић. Град Чачак,
поднео је 7. новембра 2019. године захтев за доношење решења о прибављању у јавну својину
изградњом телекомуникационих и сигналних инсталација - систем дојаве пожара у згради Дома
културе, која је у јавној својини града Чачка. Пројектантска вредност инвестиције је 2,5 милиона
динара са ПДВ-ом и биће финансирана из буџета града Чачка за 2020. годину. Правни основ за
доношење Решења садржан је у Закону о јавној својини, Статуту града Чачка и Одлуци о
прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка.
По упознавању са нацртом Решења Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о
прибављању у јавну својину изградњом телекомуникационих и сигналних инсталација у згради
културе изграђене на кп.бр. 784/1 КО Чачак, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ДВАДЕСЕТДЕВЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА КАО
НОСИОЦУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ЗА ДАВАЊЕ НА
КОРИШЕЋЕЊЕ
ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА
ОЗНАЧЕНОГ БРОЈЕМ 10

У оквиру ове тачке дневног реда а након уводног излагања Весне Дмитрић, Градско веће је
једногласно донело
РЕШЕЊЕ
I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Центру за социјални рад града Чачка, носиоцу права
коришћења да може пословни простор ознаке 10, који се састоји од 23 просторије, укупне нето
површине 239,89 м2, дати на коришћење на период до 5 (пет) година другом носиоцу права
коришћења за обављање делатности државних органа.
Предметни пословни простор налази се на трећем спрату пословне зграде, спратности
П0+П+3, означене бројем 1 у листу непокретности број 8462 К.О. Чачак изграђеној на к.п. бр. 897/1
К.О. Чачак.
II. Центар за социјални рад града Чачка је у обавези да Градској управи за урбанизам града
Чачка, Одсеку за имовинско - правне послове, достави податке о носиоцу права коришћења којем се
предметна непокретност даје на коришћење као и услове под којима се даје на коришћење, односно
све податке о спроведеном поступку давања на коришћење непокретности ближе описане у ставу I.
овог решења у року од 8 дана.
Образложење
Центар за социјални рад града Чачка, дана 22.10.2019. године као носилац права коришћења,
поднео је захтев број 361-14/2019-IV-2-07 Градској управи за урбанизам града Чачка, Одсеку за
имовинско - правне послове за добијање претходне сагласност за давање на коришћење пословног

20

простора ознаке 10 који се налази на трећем спрату пословне зграде, означене бројем 1 у листу
непокретности број 8462 К.О. Чачак, спратности П0+П+3, изграђеној на к.п. бр. 897/1 К.О. Чачак.
У захтеву се наводи да би се део предметног пословног простора, канцеларија број 11 дала
на коришћење Државном правобранилаштву а, канцеларије број 12 и број 13 Министарству
унутрашњих послова, Дирекцији полиције, Управи криминалистичке полиције, Одељењу за борбу
против корупције, Одсек у Краљеву, за обављање делатности државних органа без накнаде.
Увидом у пројектно техничку документацију утврђено је да је предметни пословни простор
укупне нето површине 239,89м2 и да се састоји од 23 просторије, а да је:
-канцеларија број 11 у пројектно техничкој документацији означена бројем 15, нето
површине 17,69м2
-канцеларија број 12 у пројектно техничкој документацији означена бројем 14, нето
површине 12,38м2 и
-канцеларија број 13 у пројектно техничкој документацији означена бројем 13, нето
површине 24,75м2.
Уколико дође до промене намене опредељене овим решењем за време трајања права
коришћења неопходна је нова сагласност носиоца права јавне својине у складу са чланом 22. став 3.
Закона о јавној својини.
Центар за социјални рад града Чачка након закључења уговора о давању на коришћење
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 на коришћење предметних непокретности у јавној
својини града Чачка другом носиоцу права коришћења 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
Центра за социјални рад града Чачка 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 наведено решење.
Имајући у виду напред изнето, Градско веће града Чачка донело је решење као у
диспозитиву.
ТРИДЕСЕТА ТАЧКА:

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

Драгана Јовановић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознала је чланове
Градског већа са Извештајем Комисије за надзор о реализацији пројекта и трошењу подстицајних
средстава од стране корисника средстава „Понс“ доо Чачак и истакла да су одлуком Градског већа
из децембра 2017. године овом привредном друштву одобрена средства у износу од 407.272,06
динара, као мера подстицаја конкуретности кроз добијање Халал сертификата са циљем
омогучавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта. Истакла је да је Комисија на
основу детаљног увида у пословну документацију утврдила да је корисник средстава у свему
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испунио обавезе по уговору о додели подстицајних средстава те да су се стекли услови да град
Чачак изврши повраћај средстава обезбеђења привредном друштву Пекара „Понс“ доо Чачак.
По упознавању са Извештајем, 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
„ПОНС“ доо Чачак.
***
Даљем току седнице присуствује Анђелка Новаковић.
ТРИДЕСЕТПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ
РЕШЕЊА
О
УТВРЂИВАЊУ
ИЗНОСА
ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЧАЧКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020.
ГОДИНУ
Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Душко Савковић. Одредбама
Закона о порезима на имовину прописано је да се вредност непокретности као основице пореза на
имовину пореског обвезника који не воде пословне књиге утврђује применом следећих елемената:
корисна површина и просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности у зони у којој се
налази непокретност. Законом је прописано једа просечну цену одговарајућих непокретности по
зонама на територији јединице локалне самоуправе, утврђује свака јединица локалне самоуправе
актом надлежног органа, на основу цена остварених у промету одговарајућих непокретности по
зонама у периоду од 1. јануара до 30. септембра године која претходи години за коју се утврђује
порез на имовину. Просечна цена у зони у којој није било најмање три промета одговарајућих
непокретности у одговарајућем периоду утврђује се на основу просека просечних цена остварених у
граничним зонама у којим је у том периоду било најмање три промета одговарајућих
непокретности. Граничне зоне из става 6.овог члана су зоне чије се територије граниче са зоном у
којој није било промета,а које припадају истој јединици локалне самоуправе.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели Милан Лукић
који је поставио питање колизије става 1. и 2 . у тачки 2. Решења и Душко Савковић који је
одговорио да уколико неко земљиште фигурира као грађевинско земљиште, мора се примењивати
цена за грађевинско земљиште.
По упознавању са предлогом и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело:
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА
ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ
1. Утврђује се износ просечне цене квадратног метра одговарајућих непокрености по зонама
на територији града Чачка за утврђивање пореза на имовину за 2020. године, и то:

22

Групе непокретности
1. Грађевинско земљиште
2. Пољопривредно земљиште

ПРВА
зона
-

ДРУГА
зона
7.833,27

-

-

Назив зоне
ТРЕЋА
зона
7.833,27

ЧЕТВРТА
зона
1.208,33

ПЕТА
зона
722,09

176,93

176,93

97,65

3. Шумско земљиште

-

-

104,94

104,94

50,48

4. Друго земљиште

-

-

106,16

106,16

58,59

5. Станови

80.361,97

80.064,91

82.537,92

69.119,82

65.464,45

6. Куће за становање
7. Пословне зграде и други
(надземни
и
подземни)
грађевински објект који служе за
обављање делатности
8. Гаражу и гаражна места

66.674,53

66.674,53

44.199,33

34.247,41

26.730,21

-

44.758,44

44.758,44

40.239,88

40.239,88

76.528,39

76.528,39

31.152,03

31.152,03

-

Просечне цене одговарајућих непокретности на основу којих је за 2019. годину утврђена
основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге у
најопремљенијој зони, а која се примењује за врсте непокретности у зонама у којима није остварено
најмање три промета износи:
- за грађевинско земљиште: 1.623,00 динара
- за пољопривредно земљиште: 307,00 динара
- за шумско земљиште: 70,00 динара
- за друго земљиште: 307,00 динара
- за пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекат који служи за обављање
делатности 152.162,82 динара
- гаража: 51.698,95 динара
2. Овим Решењем прописује се да се неизграђено грађевинско земљиште на територији
града Чачка, које се користи искључиво за гајење биљака, односно садног материјала, односно
шума, за сврху утврђивања основнице пореза на имовину разврстава у пољопривредно, односно у
шумско земљиште.
Гајењем биљака, односно садног материјала, односно шума, сматра се гајење
(једногодишњих, двогодишњих, односно вишегодишњих) биљака, односно гајење садног
материјала, односно гајење шума, које је класификовано у области пољопривреде, шумарства и
рибарства, а у складу са прописима којима се уређује класификација делатности.
За неизграђено грађевинско земљиште на територији града Чачка, које се користи
искључиво за гајење биљака, односно садног материјала, односно шума, примењиваће се просечне
цене квадратног метра одговарајуће непокретности по зонама (грађевинско,пољопривредно и
шумско земљиште).
3. Решење објавити у "Службеном листу града Чачка” и на интернет страни града Чачка –
Градска управа за локалну пореску администрацију. (www.cacak.org.rs)
4. Ово решење ступа на снагу даном објављивања у “Службеном листу града Чачка”, а за
потребе утврђивања пореза на имовину примењиваће се од 1. јануара 2020. године.
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ТРИДЕСЕТДРУГА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА
УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2019. ГОДИНИ

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Радојице Гавриловића који је
чланове Градског већа упознао са доделом средстава удружењима за реализовање програма у 2019.
години по основу другог овогодишњег Јавног позива, Градско веће је једногласно донело:
ОДЛУКУ
о додели средстава удружењима за реализовање
програма од јавног интереса у 2019. години
1. ДОДЕЉУЈУ СЕ средства за реализовање програма од јавног интереса у 2019. години
следећим удружењима и то:

1.1. Програми/Пројекти у области заштите животне средине:

редни
број

подносилац пријаве

назив програма/пројекта

област

број
бодова

1.

Друштво љубитеља
птица и природе
„Сове на опрезу“
Чачак

Едукација ученика основних
и средњих школа и студената
о селекцији примарног отпада
и заштити птица и природе

заштита
животне
средине

80

износ
(у динарима)

350.000,00

укупно 350.000,00 динара

1.2. Програми/Пројекти у области друштвене бриге о деци и младима:

редни
број
1.

2.

подносилац пријаве
Удружење
„Страцимиров запис“
Чачак
Удружење хранитеља
Моравичког округа
«Детелина са четири
листа» Чачак

износ
(у динарима)

назив пројекта

област

број бодова

Гусле наше свете

друштвена брига
о деци и
младима

58

80.000,00

Новогодишње и
божићне чаролије

друштвена брига
о деци и
младима

56

50.000,00

укупно 130.000,00 динара
1.3. Програми/Пројекти у области:
- социјалне заштите,
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- борачко-инвалидске заштите,
- заштите лица са инвалидитетом,
- друштвене бриге о деци и младима,
- заштите интерно расељених и избеглица,
- подстицање наталитета,
- помоћи старима,
- здравствене заштите,
- заштите и промовисања људских и мањинских права,
- образовања,
- науке,
- одрживог развоја,
- заштите животиња,
- заштите потрошача,
и борбе против корупције:

редни
број

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

подносилац пријаве
Кинолошко
удружење „Драган
Радовић – Џони“
Чачак
Удружење
студената Високе
школе техничких
струковних студија
Чачак
Удружење „Прича“
Чачак
Центар за
подстицање
дијалога и
толеранције Чачак
Центар за
самостални живот
особа са
инвалидитетом
Чачак
Коло српских
сестара "Надежда
Петровић" Чачак
Удружење пчелара
„Чачак“ Чачак

износ
(у динарима)

назив пројекта

област

број бодова

Дани кинологије у
Чачку 2019

заштита
животиња

82

170.000,00

Еко лабораторија

образовање

75

130.000,00

Едукативни карневал за
децу и младе

образовање

73

500.000,00

Тесла међу Чачанима –
јачање толеранције
кроз науку

образовање

64

200.000,00

Бирам да самостално
живим

заштита лица
са
инвалидитетом

63

50.000,00

Помоћ угроженима –
база података

социјална
заштита

61

50.000,00

Очување здравственог
стања пчела

заштита
животиња

52

100.000,00

укупно 1.200.000,00 динара
2. Са удружењима из тачке 1. Одлуке закључиће се уговор којим ће се уредити међусобна
права и обавезе.
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3. За израду и реализацију Уговора задужују се Градска управа за финансије, Градска управа
за локални економски развој и Градска управа за урбанизам.
4. Ову одлуку објавити на web сајту града Чачка.
ТРИДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ
РЕШЕЊА
ПО
ПРИГОВОРУ
ТОПАЛОВИЋ МЛАДЕНА ИЗ ЧАЧКА НА АКТ
ГРАДСКЕ
УПРАВЕ
ЗА
ЛОКАЛНУ
ПОРЕСКУ
АДМИНИСТРАЦИЈУ ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 4361073/2016-IV-4 ОД 28. СЕПТЕМБРА 2016. ГОДИНЕ

У оквиру ове тачке дневног реда Славица Каранац упознала је чланове Градског већа са
приговором Топаловић Младена из Чачка на акт Градске управе за локалну пореску администрацију
града Чачка број 436-1073/2016-IV-4 од 28. септембра 2016. године, као и предлогом решења по
приговору.
По упознавању са приговором и предложеним текстом решења, Градско веће је једногласно
донело:
РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ приговор Топаловић Младена из Чачка, поднет на акт Градске управе за
локалну пореску администрацију града Чачка, број 436-1073/2016-IV-4 од 28. септембра 2016.
године, као неоснован.
Образложење
Градска управа за урбанизам града Чачка - Одсек за имовинско правне послове, поступајући
по захтеву Топаловић Младена из Чачка за конверзију кп.бр. 4895/16 укупне површине 0.01,71 ха,
по култури земљиште под делом зграде чија је површина 0.00,02 ха и земљиште уз зграду – објекат
чија је површина 0.01,73 ха КО Чачак и утврђивање права својине на наведеној непокретности,
прибавила је од Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка акт о просечној
цени по метру квадратном, која за предметну парцелу износи 1.052,97 динара. По прибављању акта
од Градске управе за локалну пореску администрацију, Одсек за имовинско правне послове Градске
управе за урбанизам, жалиоцу је доставио налог за изјашњење о начину плаћања утврђене цене
грађевинског земљишта.
Поступајући по налогу за изјашњење о начину плаћања утврђене цене грађевинског
земљишта у поступку конверзије права коришћења у право својине на кп. бр. 4895/16 КО Чачак у
површини од 175 м2, Топаловић Младен, кога заступа Марковић Зорица, адвокат из Чачка, доставио
је изјашњење и изјавио приговор. У приговору наводи да је од стране првостепеног органа
превисоко опредељена цена по квадратном метру у износу од 1.052,97 динара и да та цена не
одговара стварној цени овог земљишта нити ценама утврђеним од стране надлежних органа локалне
самоуправе, те да има основа за смањење како цене по квадратном метру тако и укупног износа
накнаде. Истиче да првостепени орган није имао у виду да се у конкретном случају ради о
изграђеном земљишту које је приведено намени те као такво не подлеже конверзији јер је накнада
за исто земљиште плаћена приликом стицања. Накнада за предметно земљиште је већ исплаћена у
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износу од 150 динара по метру квадратном Решењем СО Чачак - Одељење за финансије број 03 бр.
12512/1 од 1. јуна 1964. године, а према Одлуци бившег НОС-а пошто се земљиште налази у III
зони. На крају истиче да и у случају да је основан предлог надлежног органа подносилац захтева би
требало да плати накнаду само за део земљишта под објектом. Предлаже да се приговор усвоји и
изврши конверзија земљишта без накнаде.
У одговору на приговор Градска управа за урбанизам - Одсек за имовинско правне послове,
истиче да је приговор неоснован из разлога што је цена по метру квадратном одређена Решењем
Градске управе за локалну пореску администрацију, по зонама и важи за све непокретности у тој
зони, те да овај орган не може смањивати цену која је већ унапред утврђена и важи за све кориснике
земљишта који су у поступку конверзије без накнаде. Истиче да је неоснована и примедба
подносиоца приговора да се у конкретном случају ради о земљишту које је приведено намени, т.ј.
изграђеном земљишту, а из листа непокретност се види да се ради о посебној катастарској парцели
број 4895/16, која је настала деобом од додељене парцеле, јер би у том случају био надлежан
катастар, те да је Градска управа за урбанизам надлежна за конверзију уз накнаду. Што се тиче
навода приговора да је накнада за земљиште већ исплаћена исти су неосновани јер странка није
доставила никакав доказ о улагањима у парцелу, које улагање би требао да утврди вештак
грађевинске струке, кога странка ангажује пре подношења захтева за конверзију.
Решењем Градског већа града Чачка, број 463-49/2016-III од 2. децембра 2016. године,
приговор Топаловић Младена из Чачка одбијен је као неоснован.
Против Решења Градског већа града Чачка број 463-49/2016-III од 2. децембра 2016. године,
Топаловић Младен из Чачка поднео је тужбу Управном суду, а Управни суд - Одељење у
Крагујевцу, је уважио тужбу тужиоца Топаловић Младена из Чачка и поништио Решење Градског
већа града Чачка број 463-49/2016-III од 2. децембра 2016. године, Пресудом број I– 7 У 348/17 од
11. септембра 2019. године.
У образложењу Пресуде је констатовано да се у списима предмета налази акт Градске
управе за локалну пореску администрацију од 28.9.2016. године којим је првостепеном органу
достављено решење о утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих
непокретности по зонама на територији града Чачка за утврђивање пореза на имовину за 2016.
годину, од 17.11.2015. године, а да се у списима предмета не налази акт којим је одлучено о захтеву
тужиоца или неком другом праву против кога се као правно средство може изјавити приговор.
Поред тога у списима предмета се налази поднесак тужиоца, означен као приговор којим се не
оспорава акт којим је одлучено о неком праву тужиоца, а који по својој садржини представља
изјашњење у вези цене грађевинског земљишта која је утврђена од стране надлежног органа
локалне самоуправе. Даље се наводи да, како образложење оспореног решења, с обзиром на
утврђене чињенице и стање у списима, не садржи разлоге ни прописе који упућују на одлуку у
диспозитиву, то је тужени орган повредио одредбу члана 199. став 2. Закона о општем управном
поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97 и 33/01 и „Сл. гласник РС“ бр. 30/10).
Поступајући по Пресуди Управног суда - Одељење у Крагујевцу, Градско веће је поново
решавало по приговору Топаловић Младена из Чачка на акт Градске управе за локалну пореску
администрацију града Чачка, број 436-1073/2016-IV-4 од 28. септембра 2016. године и утврдило да
је приговор неоснован а поштујући правно схватање и примедбе Суда, допуњује разлоге и прописе
који упућују на диспозитив одлуке.
Чланом 3. Закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском
земљишту ( „Сл. гласник РС“ бр. 64/2015) прописано је:
„Висину накнаде за конверзију утврђује орган јединице локалне самоуправе надлежан за
имовинско правне односе, у складу са актом о утврђивању просечне цене квадратног метра
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одговарајућих непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину, донетим од стране
јединице локалне самоуправе, на територији на којој се налази грађевинско земљиште за које је
поднет захтев за конверзију и спроведеног поступка у складу са овим законом, по тржишној
вредности предметног грађевинског земљишта, у складу са прописом којим се уређује порез на
имовину.
Висина накнаде из става 1. овог члана може се умањити у складу са условима прописаним
овим законом и прописима о контроли државне помоћи.“
У решавању по захтеву подносиоца приговора, Градска управа за урбанизам прибавила је од
Градске управе за локалну пореску администрацију акт о просечној цени по м2 за кп.бр. 4895/16 КО
Чачак, којим је утврђен износ од 1.052,97 динара, а који износ је утврђен на правилан и законит
начин односно у свему према одредбама члана 3. Закона. Решењем о утврђивању износа просечне
цене квадратног метра одговарајуће непокретности по зонама на територији града Чачка за
утврђивање пореза на имовину за 2016. годину, број 38-5/15-IV-4 од 17.11.2015. године, које је
донела Градска управа за локалну пореску администрацију града Чачка, утврђен је износ просечне
цене квадратног метра одговарајуће непокретности по зонама (прва, друга, трећа, четврта и пета
зона) а актом Градске управе за Локалну пореску администрацију број 436-1052/2016-IV-4 од
16.09.2016. године прецизирана је зона у којој се налази кп.бр. 4895/16 КО Чачак и просечна цена по
1м2 у тој зони, у свему према наведеном решењу.
Неосновани су наводи приговора да утврђена цена по квадратном метру не одговара
стварној цени овог земљишта ни ценама утврђеним од стране надлежних органа локалне
самоуправе, јер је просечна цена квадратног метра одговарајућих непокретности, утврђена
Решењем Градске управе за Локалну пореску администрацију по зонама и важи за све
непокретности (грађевинско земљиште) у тој зони.
Наводи приговора да се у конкретном случају ради о изграђеном земљишту и да као такво
не подлеже конверзији јер је накнада плаћена, неосновани су јер је у листу непокретности број 4935
КО Чачак издатом од Службе за катастар непокретности Чачак, ова парцела наведена као посебна
катастарска парцела, која је настала деобом од додељене парцеле, са земљиштем под делом зграде у
површини од 2 м2 и земљиштем уз зграду у површини од 1 ар и 72 м2, који део зграде није у
власништву подносиоца приговора, већ са к.п. бр. 4889/10, у наведеној површини, пада на
предметну парцелу. Овај навод је неоснован и стога што би у случају да је земљиште изграђено и
накнада плаћена, о захтеву за конверзију решавао Републички геодетски завод - Служба за катастар
непокретности Чачак. Из наведених разлога неоснован је и навод приговора да је подносилац
приговора требао да плати накнаду само за део земљишта под објектом. Како се у конкретном
случају ради о неизграђеном земљишту, конверзија се мора извршити уз накнаду, која би се, у
случају да је накнада већ плаћена како странка тврди, могла само умањити, с тим што је уз захтев
било потребно доставити извештај вештака грађевинске струке као доказ, како је прописано чланом
7. став 4. Закона претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту ( „Сл.
гласник РС“ бр. 64/2015), а који доказ странка није доставила.
Поштујући правно схватање и примедбе Суда, а имајући у виду одредбе Закона о
претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту, Градско веће налази:
Да није одлучивало о приговору на акт којим је одлучено о правима и обавезама подносиоца
приговора, већ је одлучивало о приговору на акт Градске управе за локалну пореску администрацију
у складу са чланом 12. Закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском
земљишту .
Наиме, у члану 12. ставу 1, 3, 4, 9, 10 и 11. Закона прописано је:
„Ако надлежни орган утврди да су уз захтев достављени прописани докази, утврђује да ли
постоје услови предвиђени овим законом за умањење тржишне вредности и без одлагања, а
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најкасније у року од три дана, по службеној дужности прибавља од надлежне локалне пореске
администрације акт о тржишној вредности предметног грађевинског земљишта, у складу са чланом
3. став 1. овог закона.
По добијању акта из става 1. овог члана надлежни орган у року од три дана обавештава
подносиоца о висини накнаде и налаже подносиоцу захтева изјашњење о начину плаћања.
Ако су испуњени услови за умањење тржишне вредности, висина накнаде се одређује тако
што се од утврђене тржишне вредности грађевинског земљишта одузима износ умањења.
Уз обавештење из става 3. члана прилаже се и акт локалне пореске администрације.
Подносилац има право приговора на акт локалне администрације у року од 15 дана од дана
достављања.
По приговору решава општинско, односно градско веће јединице локалне самоуправе, на
чијој територији се налази грађевинско земљиште које је предмет конверзије уз накнаду.“
На основу наведених одредаба, акт Градске управе за локалну пореску администрацију, на
који подносилац има право приговора, је акт из поступка, један од елемената потребних за
решавање по захтеву за претварање права коришћења у право својине. Уз акт Градске управе за
локалну пореску администрацију, достављено је Решење Градске управе за локалну пореску
администрацију којим је утврђен износ просечне цене квадратног метра одговарајућих
непокретности по зонама на територији града Чачка за утврђивање пореза на имовину за 2016.
годину и на основу кога је Градска управа за локалну пореску администрацију утврдила тржишну
вредност предметног земљишта. Акт Градске управе за локалну пореску администрацију односи се
на сва лица која имају непокретности у тој зони и тим актом, који је заснован на Решењу о
утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на
територији града Чачка за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину, не утврђује се
појединачно право сваког власника непокретности. Према томе акт Градске управе за локалну
пореску администрацију је схваћен у најширем смислу, као акт којим је надлежна локална пореска
администрација одговорила на захтев надлежног органа за имовинске односе, за достављање
података. Оспорени акт садржи само податке о тржишној вредности непокретности и представља
један од доказа у поступку који се води у циљу остваривања права на конверзију и у том смислу је
правилан и на закону заснован.
Из наведених разлога Градско веће града Чачка је одлучило као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба
али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду - Одељење у Крагујевцу у
року од 30 дана од дана пријема Решења.
***
Милун Тодоровић обавестио је чланове Градског већа да је одлучено по свим тачкама
дневног реда, па је 93. седницу Градског већа закључио у 12,00 часова.
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-174/2019-III
18. новембар 2019. године
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