ЗАПИСНИК
СА СТОТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА
Одржане 13. марта 2020. 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 100. 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, Анђелка Новаковић, Вељко Неговановић,
Мирослав Вукосављевић, Немања Трнавац, Славко Веселиновић, Михаило Јовић, Милан Лукић,
Душан Радојевић, Велимир Дробњак и Драгомир Шипетић.
 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:
-

Мирјана Ђоковић, помоћник Градоначелника
Владан Милић, помоћник Градоначелника
Милан Бојовић, помоћник Градоначелника
Милорад Јевђовић, заменик председника Скупштине града
Мирослав Петковић, секретар Скупштине града
Славица Каранац, начелник Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника
и Градског већа
Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам
Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије
Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој
Небојша Бежанић, начелник градске управе за опште и заједничке послове
Милка Станковић, начелник Градске управе за друштвене делатности
Душко Савковић, начелник Градске управе за локалну пореску администрацију
Драган Вукајловић, директор ЈП „Градац“ Чачак
Ана Јаковљевић, директор Центра запружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак
Делфина Рајић, директор Народног музеја Чачак
Бранкица Јелић, директор „Градске стамбене агенције„ Чачак
Бранимирка Радосавчевић, директор Центра за социјални рад града Чачка
Милена Јовановић, начелник Комуналне милиције
Драгана Јовановић, члан Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског
развоја
Марина Ћирковић, шеф Службе за буџетску инспекцију града Чачка

 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 су им
достављени записници са 98. и 99. седнице Градског већа, ради усвајања.
Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 99. седнице Градског
већа. Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће једногласно донело:

ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ записник са 97. седнице Градског већа града Чачка број 06-13/2019-III од 7.
фебруара 2020. године, без примедби.
***
Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 99. седнице Градског
већа. Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће једногласно донело:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ записник са 97. седнице Градског већа града Чачка број 06-21/2019-III од 13.
фебруара 2020. године, без примедби.
***
У смислу члана 16. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић предложио
је дневни ред који је достављен уз материјал за седницу, с тим да се исти допуни следећим тачкама:
-

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА
ЧАКА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ К.П. БР. 1401/1 КО ЗАБЛАЋЕ И ОБЈЕКТА БРОЈ 1
САГРАЂЕНОГ НА К.П. БР. 1401/1 КО ЗАБЛАЋЕ

-

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

Ове предлоге Градско веће је једногласно усвојио. Питао је да ли има још предлога за
измену или допуну дневног реда Како више није било предлога за измену и допуну дневног реда,
Градско веће је једногласно утврдило следећи:
ДНЕВНИ РЕД:
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ИЗГРАДЊОМ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ЗОНИ АУТО – ПУТА Е 761
ПОЈАТЕ – ПРЕЉИНА (МОРАВСКИ КОРИДОР)
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ „АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ
ЧАЧАК“ ЧАЧАК
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ
ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК
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5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПЛАНА ИНФРАСТРУКТУРНОГ РАЗВОЈА ГРАДА
ЧАЧКА ЗА ПЕРИОД ОД 2020-2022. ГОДИНЕ
6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ЗА
ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2023. ГОДИНЕ
7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ
ЗА ПЕРИОД 2020-2023. ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА
8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА
ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА
ЗА 2020. ГОДИНУ
9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ У 2020. ГОДИНИ
10. РАЗМАТРАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ, РАДИ ПОДНОШЕЊА СКУПШТИНИ,
ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ
11. А) РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2019.
ГОДИНУ
Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК БРОЈ 06-3/2020-II ОД 26. ФЕБРУАРА
2020. ГОДИНЕ
12. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ

УСЛУГА

13. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ
14. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК ЗА 2019.
ГОДИНУ
15. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ „ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ
АГЕНЦИЈЕ“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ
16. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА
ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ
17. УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ ГРАДА
ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ
18. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ
ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА

И
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19. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СУБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА
ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА
20. ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ
21. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УСТАНОВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНЕ СЛУЖБЕНОСТИ
ПРОЛАЗА НА К.П. БР. 4297/1 КО ЧАЧАК КОЈА ЈЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА
ЧАЧКА У КОРИСТ К.П. БР. 4300/4 КО ЧАЧАК КАО ПОВЛАСНЕ ПАРЦЕЛЕ КОЈА
ЈЕ У ПРИВАТНОЈ СВОЈИНИ ДОО ХИДРОГРАДЊА-ПРОМЕТ
22. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
ОВЧАР БАЊА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
23. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ЛЕТОВАЊА ДЕЦЕ
У ОДМАРАЛИШТУ ОВЧАР У УЛЦИЊУ ЗА 2020. ГОДИНУ
24. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ДЕЦИ ПОГИНУЛОГ
РОДИТЕЉА У ОРУЖАНИМ АКЦИЈАМА 1991 – 1999. ГОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ
25. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА „STAX TECHNOLOGIES“ ДОО ЧАЧАК
26. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА
БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ
27. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ГРАДА
ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ
28. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА
ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ
29. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ
АДМИНИСТРАЦИЈУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ
30. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019.
ГОДИНУ
31. 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 2019. ГОДИНИ, ОДОБРЕНИХ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 22. СТАВ 3. ОДЛУКЕ
О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ
ПОТРЕБЕ ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ЧАЧКУ
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32. 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 2019. ГОДИНИ
33. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И ДОДЕЛИ
СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА
ГРАЂАНА У
ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2020. ГОДИНИ
34. РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И
ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 2020. ГОДИНИ
35. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ P.S. FASHION DESING ДОО ЧАЧАК НА
РЕШЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 359-362/19-IV2-01 ОД 9. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ
36. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ БОЈАНА МИХАИЛОВИЋА ПРЕДУЗЕТНИКА,
СЕРВИС ЗА ТАКСИ ПРЕВОЗ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ УСЛУГЕ EURO YU – ŽUTI TAKSI
КРАЉЕВО НА РЕШЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ
359-425/19-IV-2-01 ОД 3. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ
37. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ШИПОВАЦ ДУШАНА ИЗ КРАГУЈЕВЦА НА
НАЛОГ – ПРЕДРАЧУН ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК БРОЈ 8842000 ОД 19.
ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ
38. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ МИЛОЈКА ИЗ ЧАЧКА НА
РЕШЕЊЕ
КОМУНАЛНОГ
ИНСПЕКТОРА
ГРАДСКЕ
УПРАВЕ
ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 355-1697/19-IV-2-05 ОД 25.
ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ
39. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊA О
РЕЗЕРВЕ (апропријација 297)

УПОТРЕБИ

СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ

40. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊA О УПОТРЕБИ
РЕЗЕРВЕ (апропријација 599/1)

СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ

41. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊA О УПОТРЕБИ
РЕЗЕРВЕ (апропријација 678/1 и 678/2)

СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ

42. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ГРАДА ЧАКА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ К.П. БР. 1401/1 КО ЗАБЛАЋЕ И
ОБЈЕКТА БРОЈ 1 САГРАЂЕНОГ НА К.П. БР. 1401/1 КО ЗАБЛАЋЕ
43. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
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РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА:
ПРВА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић. Правни
основ за доношење Одлуке о обављању комуналне делатности димничарске услуге садржан је у
одредбама Закона о комуналним делатностима којим је прописано да скупштина јединице локалне
самоуправе уређује у складу са законом начин и услове обављања комуналних делатности, права и
обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга, начин вршења контроле
коришћења и наплате комуналне услуге, начин вршења надзора над обављањем комуналних
делатности и друго. Истим Законом прописано је да су димничарске услуге комунална делатност и
прописано које послове обухватају димничарске услуге. Законом о прекршајима прописано је да се
прекршаји могу прописивати одлуком скупштине града. У складу са наведеним, Одлуком о
обављању комуналне делатности димничарске услуге прописују се услови и начин обављања
комуналне делатности димничарске услуге на територији града Чачка, права и обавезе вршиоца
комуналне делатности и корисника комуналне услуге, финансирање делатности, начин вршења
надзора над обављањем делатности и друга питања која су од значаја за обављање делатности. На
територији града Чачка, до сада, димничарска делатност није обављана као комунална делатност.
Међутим, републички комунални инспектор је записником од 6.јула 2017. године наложио граду
Чачку да обезбеди обављање ове комуналне делатности у складу са законом, то јест да донесе
одлуку којом ће прописати начин и услове обављања делатности и да одреди вршиоца делатности.
Републички инспектор је и приликом поновљених инспекцијских надзора. поновио овај налог и 31.
јануара 2020. године издао решење којим је наложио граду Чачку да, у року од шест месеци од дана
пријема решења, донесе одлуку којом прописује начин обављања комуналне делатности
димничарске услуге и права и обавезе вршиоца делатности и корисника услуга. На основу
наведеног, Градска управа за урбанизам града Чачка је припремила нацрт одлуке којом се прописује
начин и услови обављања делатности, а којом није одређен вршилац делатности, већ само да ће
делатност обављати јавно предузеће, постојеће или новоосновано, чији је оснивач град Чачак и које
испуњава прописане услове за обављање делатности. Радни текст Одлуке објављен је 31. јануара
2020. године на интернет страници града Чачка, са позивом заинтересованим грађанима да
примедбе, предлоге и сугестије на овај текст могу доставити у року од 15 дана. У наведеном року
није било достављених примедби, предлога или сугестија.
По упознавању са нацртом Одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о
обављању комуналне делатности димничарске услуге, и доставило Скупштини на разматрање и
доношење.
ДРУГА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ЗОНИ
АУТО – ПУТА Е 761 ПОЈАТЕ – ПРЕЉИНА (МОРАВСКИ КОРИДОР)

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић. Правни основ
за доношење Решења садржан је у одредбама Закона о јавној својини, Статута града Чачка и Одлуке
о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка. Доношење овог
решења покренуто је иницијативом градоначелника града Чачка од 6. марта 2020. године. У
иницијативи је наведено да се истом покреће поступак прибављања у јавну својину града Чачка
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комуналне инфраструктуре у зони ауто – пута Е 761, Појате – Прељина, Моравски коридор, да
извођење радова обухвата пројектовање и извођење радова на постојећој - изграђеној комуналној
инфраструктури у катастарским општинама у којима је иста изграђена, као и пројектовање и
извођење радова на планираној комуналној инфраструктури у зони ауто - пута Е -761 Појате Прељина, деоница Мрчајевци – Прељина на катастарским парцелама на територији Града Чачкa и
то у катастарским општинама Мрчајевци, Доња Горевница, Мојсиње, Станчићи, Балуга Љубићска,
Коњевићи, Прељина, Љубић, Ракова, Кукићи, Заблаће, Вапа и Балуга Трнавска а сходно
локацијским условима које је издало Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
15. Августа 2019. године. Изградњу предметне комуналне инфраструктуре финансираће Коридори
Србије као корисници ексропријације, у складу са Комерцијалним уговором за изградњу ауто – пута
Е 761 Појате – Прељина закљученим на основу Закључка Владе од 4. децембра 2019. године. У
складу са Одлуком о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка,
Град ће са Коридорима Србије као корисником експропријације и ЈКП „Водовод“ Чачак као
управљачем комуналне инфраструктуре закључити уговор којим ће се ближе уредити међусобни
односи, и којим ће град Чачак пренети инвеститорска права на Коридоре Србије, након чега ће
Коридори Србије Градској управи за урбанизам града Чачка поднети захтев за издавање
грађевинске дозволе за изградњу комуналне инфраструктуре у зони ауто - пута Е 761.
Градоначелник града Чачка се овим решењем овлашћује да потпише наведени Уговор и сва друга
акта у извршавању наведеног уговора. Поступак доношења решења у складу је са Одлуком о
прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка која порописује да
иницијативу за покретање поступка прибављања у јавну својину Града покреће Градоначелник,
самостално или на предлог надлежних градских управа, јавних предузећа, установа, друштва
капитала чији је оснивач Град, у зависности од непокретности која се прибавља у јавну својину.
Након изградње комуналне инфраструктуре град Чачак се може уписати као носилац права јавне
својине на предметној комуналној инфраструктури у РГЗ - Служби за катастар непокретности.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Милан Бојовић
истакавши да је ово добра вест за град Чачак и резултат је неколико састанака са представницима
Коридора Србије. Захваљује се комуналним предузећима која су доставила потпуне податке, а који
се односе на колизију инфрастуктуре са будућим Моравским коридором. У току су активности на
прикупљању података за путну инфраструктуру, а Коридори Србије ће финансирати и пројектовање
и изградњу и измештање постојеће инфраструктуре.
По упознавању са нацртом Решења и завршеном претресу Градско веће је једногласно
утврдило Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом комуналне инфраструктуре у
зони ауто - пута Е 761 Појате - Прељина (Моравски коридор), и доставило Скупштини на
разматрање и доношење.
ТРЕЋА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ „АПОТЕКАРСКЕ
УСТАНОВЕ ЧАЧАК“ ЧАЧАК

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Милка Станковић. Правни
основ за доношење Одлуке садржан је у одредбама Закона о локалној самоуправи, Закона о јавним
службама и Закона о здравственој заштити. Одредбама наведених чланова прописано је да
Скупштина града оснива службе, јавна предузећа, друштва капитала, установе и организације,
утврђене Статутом града, врши надзор над њиховим радом и доноси прописе и друге опште акте.
У складу са наведеним одредбама, Скупштина општине Чачак донела Одлуку о преузимању
оснивачких права над „Апотекарском установом Чачак“ у Чачку, којом је преузела оснивачка права
над Апотекарском установом Чачак и организовала исту као Здравствену установу "Апотека Чачак"
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у Чачку. Законом о здравственој заштити и Уредбом о плану мреже здравствених установа утврђене
су измене које се односе на назив, делатност и органе управљања Установе. Како је одредбама
Закона о здравственој заштити предвиђено да ће здравствене установе ускладити своје опште акте,
организацију и рад са одредбама тог закона у року од 12 месеци од дана његовог ступања на снагу,
неопходно је да се поменута Одлука усагласити са наведеним прописима.
По упознавању са нацртом Одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о
оснивању „Апотекарске установе Чачак“ Чачак и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ
ЦЕНЕ
ПРОГРАМА
ВАСПИТАЊА
И
ОБРАЗОВАЊА
У
ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД
ЧАЧАК
Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Милка Станковић. Правни
основ за доношење ове Oдлуке садржан је у члану 50. Закона о предшколском васпитању и
образовању којим је прописано да одлуку о висини економске цене програма васпитања и
образовања у предшколским установама доноси оснивач. Законом о основама система образовања
и васпитања прописано је да се у буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују средства за
остваривање делатности предшколског васпитања и образовања у висини до 80% од економске цене
по детету. Правилником о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и
образовања у предшколским установама прописани су ближи услови и мерила за утврђивање
економске цене образовања и васпитања по детету . Правилником је прописано да се економска
цена по детету на годишњем нивоу утврђује за календарску годину на основу свих планираних
расхода који чине структуру економске цене, а то су зараде и други расходи за запослене и
трошкови текућег пословања, на основу броја уписане деце који је утврђен годишњим планом рада
установе коригован просечном присутношћу деце. Предшколске установе „Радост“ и “Моје
детињство“ доставиле су податак о броју уписане деце утврђен годишњим планом, коригован
просечном присутношћу деце у претходној години. Месечна економска цена по детету износи
27.151,00 динара. Учешће појединачног корисника у месечној економској цени по детету износи
22% за целодневни облик рада у трајању од 11 сати дневно,односно 5.973.,00 динара месечно.
Учешће корисника у цени припремног предшколског програма пред полазак у школу у трајању од
четири сата у седишту и ван седишта износи 3.801.00 динара. Учешће корисника за реализацију
програма васпитања и образовања у полудневном трајању од 6 часова дневно је 3.258.00 динара.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узела прим. др
Славица Драгутиновић истакавши да град Чачак води рачуна о својим најмлађим суграђанима, а
ово је уједно и једна од мера популационе политике обухваћена Акционим планом. Посебно истиче
да је цена програма васпитања и образовања у предшколским установама већ дуго у висини
економске цене, а Град учествује са 78%, а учешће родитеља повећано толико минимално да је
малтене исто као и раније.
По упознавању са нацртом Одлуке и завршеном претресу Градско веће је једногласно
утврдило Предлог одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у
предшколским установама чији је оснивач град Чачак, и доставило Скупштини на разматрање и
доношење.
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ПЕТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПЛАНА ИНФРАСТРУКТУРНОГ РАЗВОЈА
ГРАДА ЧАЧКА ЗА ПЕРИОД ОД 2020-2022. ГОДИНЕ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Милан Бојовић. координатор
Радне групе за израду Плана инфраструктурног развоја града Чачка. План инфраструктурног развоја
града Чачка за период од 2020-2022. године средњорочни је план израђен за период од три године
који се доноси у циљу планирања приоритетних потреба и интереса града Чачка. Садржи план
финансирања и спровођења капиталних инвестиционих пројеката у периоду од 2020-2022. године са
пројекцијом реализације по годинама, пројектованим годишњим расходима и изворима
финансирања. Како би План инфраструктурног развоја града Чачка за период од 2020-2022. године,
као јавни документ од општег интереса, био усклађен са циљевима развоја локалне заједнице, као
основ за израду коришћена је Стратегија oдрживог развоја града Чачка, која је сачињена на основу
дефинисаног профила заједнице, свеобухватне анализе почетног стања по областима, дефинисаним
кључним проблемима и препорукама за даљи развој. План инфраструктурног развоја града Чачка за
период од 2020-2022. године обухвата и капиталне инвестиције чија је реализација започета, а које
нису завршене. Пројекти који могу бити сврстани у капиталне инвестиције су пројекти изградње и
капиталног одржавања зграда, грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за град,
укључујући услуге пројектног планирања, обезбеђивање земљишта за изградњу као и приоритетни
пројекти који су у функцији су јавног интереса, и којима се увећава имовина града Чачка. За
дефинисање Плана инфраструктурног развоја града Чачка за период од 2020-2022. године, Решењем
Градоначелника града Чачка од 30. децембра 2019. године образованa јe Радна група за израду
Плана инфраструктурног развоја града Чачка. Задатак Радне групе био је да изради трогодишњи
План инфраструктурног развоја града Чачка за период од 2020. године до 2022. године у складу са
упутствима добијеним од НАЛЕД-а и Приручником за цертификацију градова и општина са
повољним пословним окружењем у Југоисточној Европи. Од стране јавних и јавних комуналних
предузећа, Туристичке организације Чачка, НТП Чачак достављени су предлози пројеката за План
капиталних инвестиција са предлогом начина финансирања који су разматрани од стране Радне
групе и Градске управе за локални економски развој. На основу предлога који је усвојила Радна
групе извршено је коначно дефинисање приоритета у складу са финансијским могућностима. План
инфраструктурног развоја града Чачка за период од 2020-2022. године сачињен је тако да садржи
само пројекте који се по висини улагања, ширем значају и стратешким приоритетима за даљи развој
града Чачка могу сврстати у капиталне. План инфраструктурног развоја града Чачка за период од
2020-2022. године представљаће основ за аплицирање у домаћим и страним изворима финансирања
путем предлога пројеката. Нацрт Плана инфраструктурног развоја града Чачка за период од 20202022. године нашао се на јавном увиду у периоду од 19. фебруара до 5. марта 2020. године, на
званичном сајту града Чачка где су позвани сви заинтересовани грађани и стручна јавност да се
упознају са текстом Нацрта Плана инфраструктурног развоја града Чачка за период од 2020-2022.
године, и да дају своје коментаре, сугестије и предлоге. Предлог и сугестију поднела су два лица, а
то је прихваћено.
По упознавању на нацртом Плана Градско веће је једногласно утврдило Предлог плана
инфраструктурног развоја града Чачка за период од 2020-2022. године, и доставило Скупштини на
разматрање и доношење.
ШЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА
МЛАДЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2023. ГОДИНЕ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Душан Радојевић, координатор
Радне групе за израду Локалног акционог плана за младе. Претходни Локални акциони план за
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младе града Чачка усвојен је за временски период од 2014. до 2019. године. Услед истека рока
приступило се изради новог Локалног акционог плана за младе који ће обухватити период од 2020.
до 2023. године. У фебруару 2019. године формирана је радна група за израду ЛАП-а за младе.
Након тога се приступило и истраживању потреба и интересовања младих на локалном нивоу путем
анкетирања. У истраживању је учествовало 330 испитаника узраста од 15 до 29 година. Одржана су
три састанка радне групе у току израде документа.Млади су важан сегмент сваког друштва и
њихове потребе су разнолике. Акциони план има за циљ да побољша положај младих у локалној
заједници. Локалним акционим планом за младе града Чачка за период од 2020. до 2023. године
предвиђена су четири основна стратешка циља и у оквиру њих бројне активности како би се тај
општи циљ остварио. Као стратешки односно приоритетни циљеви изабрани су: запошљавање,
безбедност, здравље, информисање и образовање младих. У овим областима индетификовани су
одређени проблеми и потребе и због тога су планиране бројне мере како би се ти проблеми
ублажили или у крајњој инстанци решили. При изради овог документа коришћена је ГИЗ
методологија скреирана 2009. године и препоручена од стране Министарства омладине и спорта као
модел добре праксе за планирање у области омладинске политике на локалном нивоу. Обухвата
приручник за израду ЛАП-а, Матрицу за израду ЛАП-а и сет обука из стратешког и акционог
планирања. Сви наведени подаци су званични подаци Републичког завода за статистику, подаци
Националне службе за запошљавање као и подаци који су достављени од чланова радне групе у
сврху израде овог документа. Нацрт Локалног акционог плана за за младе за период од 2020. до
2023. године одобрен је од стране Министарства омладине и спорта Републике Србије и оцењен
позитивно, при чему се пиступило даљим корацима како би Нацрт постао званични стратешки
документ. Нацрт Плана нашао се на јавном увиду у периоду од 13. до 28. фебруара 2020. године, на
званичном сајту града Чачка где су позвани сви заинтересовани грађани и стручна јавност да се
упознају са текстом Предлога ЛАП-а, и да дају своје коментаре, сугестије и предлоге. Након истека
предвиђеног рока за јавну расправу констатовано је да предлога и коментара није било.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узела прим. др
Славица Драгутиновић истакавши да је похвално како је Радни тим изнео податке који су
апсолутно тачни до чега се дошло и анкетирањем, да су јасно издвојени приоритети и да то онако
како стоји у Акционом плану заиста и јесу приоритети града Чачка и са наведеним проблемима се у
наредном периоду Град мора суочити, а овим Акционим планом тачно су дефинисани мере, начини
и опредена средства. Предлаже да се мером везаном за популациону политику Град бави у највећој
мери.
По упознавању са нацртом Плана и завршеном претресу Градско веће је једногласно утврдило
Предлог локалног акционог плана за младе за период од 2020. до 2023. године, и доставило
Скупштини на разматрање и доношење.
СЕДМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОПУЛАЦИОНУ
ПОЛИТИКУ ЗА ПЕРИОД 2020-2023. ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЧАЧКА
Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Владимир Гојгић. Локални
акциони план за популациону политику за период 2020-2023. година на територији града Чачка
израђен је на основу Стратегије подстицања рађања. Локални акциони план за популациону
политику за период 2020-2023. година на територији града Чачка припремили су Градска управа за
локални економски развој и Радна група за израду Акционог плана за популациону политику на
територији града Чачка и из овог плана јасно се види да је Град Чачак препознао проблем
недовољног рађања деце у Чачку и овим планом пружа се подршка одрживом демографском развоју
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Чачка, који у глобалу представља један од неопходних услова за целокупан развој Чачка.
Појединачни циљеви који се желе постићи кроз реализацију предложеног Локалног акционог плана
за популациону политику за период 2020-2023. година на територији града Чачка су: ублажавање
економске цене подизања детета, усклађивање рада и родитељства, снижавање психолошке цене
родитељства, очување и унапређење репродуктивног здравља, решавање проблема неплодности,
пут ка здравом материнству, популациона едукација и активирање локалне самоуправе, са детаљно
описаним мерама, активностима и механизмима. У тачки 9. нацрта Акционог плана детаљно су
наведене све мере локалне популационе политике које тренутно спроводи Град Чачак и чија је
примена веома важна за демографски развој Чачка. Како би се омогућила имплементација Акционог
плана за популациону политику за период 2020.-2023. година на територији града Чачка, неопходно
је обезбедити одређена финансијска средства за одређени број мера. Извори на које се ослања овај
Акциони план су буџет Града, буџет ресорног Министарства, донације и други извори. Град Чачак
ће спроводити овај Акциони план у складу са својим реалним финансијским, материјалнотехничким и кадровским могућностима. Нацрт Локалног акционог плана за популациону политику
за период 2020-2023. година на територији града Чачка нашао се на јавном увиду у периоду од 13.
до 28. фебруара 2020. године, на званичном сајту града Чачка где су позвани сви заинтересовани
грађани и стручна јавност да се упознају са текстом Нацрта ЛАП-а, и да дају своје коментаре,
сугестије и предлоге. Своје техничке сугестије дала је у писаној форми дала је члан Радне групе за
израду Акционог плана за популациону политику на територији града Чачка, и дате сугестије су
прихваћене.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Прим. др Славица Драгутиновић осврнула се на циљеве и мере које дефинише Акциони
план за популациону политику, а тичу се усклађивања рада и родитељства и у томе нарочито истиче
мотивисање послодаваца да промовишу и стварају амбијент у коме запослени могу дати свој
максимум на радном месту, а то је нешто што је и привредницима приоритет у виду оних мера које
привредници буду могли да испоштују у финансијском смислу а мере које ће се донети и Град ће
свакако подржати, а усвајање овог документа ствара могућност за решавање свих питања везаних за
популациону политику и рад. Следећа ставка коју је истакла у Плану је „снижење психолошке цене
родитељства“,а посебно меру промовисања очинства и заначаја очинства за лични идентитет
стварањем повољне климе према пчевима, на радном месту и у друштву. Ове и друге активности
које ће се спровести у наредном периоду у што широј мери сматра веома важним. У спровођење
свих мера могу се укључити и други актери где је циљ „активирање локалне самоуправе“ кроз
успостављање ефикасније популационе политике у локалној самоуправи. Под тим актерима
подразумевају се здравствене и социјалне установе, васпитне установе, цркве и верске заједнице,
удружења итд, а основ за све предлоге и активности који ће се спровести је доношење овог Плана, а
Град ће у што већој мери то покрити финансијски и тако започети решавање проблема демографије
Чачка.
Вељко Неговановић приметио је техничку грешку везану за податак о километражи између
Чачка и Београда, коју треба исправити.
По упознавању са нацртом Плана и завршеном претресу Градско веће је једногласно утврдило
Предлог акционог плана за популациону политику за период 2020-2023. година на територији града
Чачка, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
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ОСМА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
ЗА
ПРОГРАМ
МЕРА
ПОДРШКЕ
ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
ЗА ПОДРУЧЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Владимир Гојгић. Законом о
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју предвиђено је да надлежни орган јединице
локалне самоуправе има обавезу да донесе Програм мера подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја уз претходну сагласност Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Србије. Градска управа за локални економски развој предала
је Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије Програм мера
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје
територије града Чачка за 2020. годину на који je надлежно Министарство донело Решење о давању
претходне сагласности на Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2020. годину дана 6. марта 2020.
године. Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја за подручје територије града Чачка за 2020. годину израђен је на утврђеном обрасцу
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, који је припремљен
како би се лакше пратили извори финансирања инвестиција из области пољопривреде и руралног
развоја и како би се лакше могло контролисати евентуално двоструко финансирање истих
инвестиција из јавних средстава, а Програм je такође и у електронској форми, преко инсталиране
платформе, послат Министарству. Из свега наведеног законска je обавеза Града Чачка да донесе
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
подручје територије града Чачка за 2020. годину, на који је претходну сагласност дало надлежно
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео др Милан Лукић
истакавши да је буџетом Града за ову годину за реализацију овог Програма предвиђен износ од 46,6
милиона динара, највише за меру руралног развоја у износу од 37 милиона динара. То је значајно
већи износ у односу на предходну годину., а то значи да су творци буџета сматрали је
пољопривреда важан сектор привреде и да пољопривредним проивођачима треба помоћи у свим
сферама пољопривредне производње, у секторима производње млека, меса, конзумних јаја, воћа,
поврћа цвећа, усева, пчеларства итд, органска производња. Важна мера је помоћ младим
пољопривредним произвођачима, а управљање ризицима истиче као посебну меру. Сватајући
потребу и имајући у виду велике проблеме које су пољопривредни произвођачи имали претходних
година поготово када је у питању појава града на подручју Чачка, Моравичког округа и шире,
значајне мере је већ преузела Влада РС односно Министарство пољопривреде, израдом аутоматских
лансирних станица за заштиту од града, а и повећањем висине подршке за осигурање усева. На 70%
док локална самоуправа на тај износ додаје још 10%, тако да пољопривредни произвођачи на тај
начин финансирају само 20% тог осигурања. Постоји велика одговорност према пољопривредним
произвођачима и ове мере им омогућавају да на здравим основама финансирају осигурање усева.
Доста добра мера, уведена предходне године, је подршка младим произвођачима за куповину
пољопривредног земљишта у износу до 80%. з меру подстицаја органске производње истиче да до
сада није било великог интересовања, а очекивања су да ће се то десили ове и наредних година.
Једна од нових мера је наводњавање на бази соларних панела, што сматра значајном мери нарочито
тамо где не постоје други начини наводњавања, односно нема извора електричне енергије. До
очувања старих и увођења нових мера дошло се „ослушкивањем“ у предходном периоду интереса и
потреба пољопривредних произвођача за суфинансирањем. Нада се да ће ова година бити успешна
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укада је у питању пољопривреда у свим областима и жели да се ови подстицаји у потпуности
искпристе.
По упознавању са нацртом Програма и завршеном претресу Градско веће је једногласно
утврдило Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја за програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја за подручје територије града чачка за 2020. годину, и доставило Скупштини на разматрање и
доношење.
ДЕВЕТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ
КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ
У 2020. ГОДИНИ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Владимир Гојгић. На основу
Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
подручје територије града Чачка за 2020. годину, постоји обавеза доношења Одлуке о условима и
начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2020. години, којом се у потпуности
уређују услови и начин коришћења подстицајних средстава у пољопривреди, у складу са наведеним
Програмом. На крају је истакао је да у члану 13. Одлуке, иза табеле, постоји техничка грешка која ће
одмах бити исправљена.
По упознавању са нацртом Одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о
условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2020. години, и доставило
Скупштини на разматрање и доношење.
ДЕСЕТА

ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ, РАДИ ПОДНОШЕЊА
СКУПШТИНИ, ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО
31.12.2019. ГОДИНЕ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Владимир Гојгић. Правни
основ за израду Извештаја о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 1.
јануара до 31. децембра 2019. године садржан је у Закону о јавним предузећима и Закону о локалној
самоуправи. На основу тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег
програма пословања јавних предузећа, надлежни орган јединице локалне самоуправе сачињава и
доставља министарству информацију о степену усклађености планираних и реализованих
активности. Законом о локалној самоуправи прописано је да Градско веће подноси тромесечни
извештај о раду јавних предузећа Скупштини Града, ради даљег извештавања у складу са Законом о
јавним предузећима којим се уређује правни положај јавних предузећа. Извештај је сачињен на
основу извештајa о реализацији годишњег програма пословања за период од 1. јануара до 31.
децембра 2019. године, у складу са Законом о јавним предузећима, достављених Градској управи за
локални економски развој града Чачка - Групи за праћење пословне политике јавних предузећа, од
девет јавних предузећа чији је оснивач град Чачак: ЈКП за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак,
ЈКП за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак, ЈКП за грејање „Чачак“ Чачак, ЈКП за
водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци, ЈКП за изградњу и одржавање зелених
површина и гробаља „Градско зеленило“ Чачак, ЈП за урбанистичко и просторно планирање,
грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак, ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, ЈП за
водоснабдевање „Рзав“ Ариље и ЈКП Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице.
Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 1. јануара 2019. до 31.
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децембра 2019. године сачињен је према моделу за израду информације о степену усклађености
планираних и реализованих активности достављеним из Министарства привреде. Извештај садржи
12 тематских целина, које кореспондирају обрасцима извештавања утврђеним Правилником о
обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма
пословања јавних предузећа. Свака тематска целина, уз текстуално образложење, садржи и
табеларни приказ вредности по јавним предузећима.
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. - 31.03.2019.
године.
ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА А) РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП „ГРАДАЦ“
ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ
Драган Вукајловић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознао је чланове
Градског већа са Извештајем о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2019. годину, детаљно образлажући
рад овог предузећа у извештајном периоду и нагласио да је предузеће делатност обављало у свему
према усвојеним програмима и то: Програмом пословања, Програмом одржавања, заштите и развоја
општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града Чачка и Програмом
уређивања грађевинског земљишта. Истакао је да је у извештајном периоду ово предузеће
остварило укупан приход у износу од 89.180.091,00 динара и укупан расход у износу од
89.122.531,00 динара, као и нето добит у износу од 507.613,00 динара. Извештај о пословању
предузећа усвојио је Надзорни одбор предузећа на седници одржаној 26. фебруара 2020. године.
По упознавању са Извештајем, Градско веће је једногласно усвојило Извештај о пословању
ЈП „Градац“ Чачак за 2019. годину, и доставило Скупштини на разматрање и усвајање.
Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК БРОЈ 06-3/2020-II ОД 26. ФЕБРУАРА
2020. ГОДИНЕ
Уводно излагање поднео је Драган Вукајловић. Надзорни одбор предузећа, на седници
одржаној 26. фебруара 2020. године, донео је Одлуку о расподели добити која се, у складу са
Законом и другим прописима који уређују расподелу добити и покриће губитака, распоређује на:
нераспоређену добит и буџет оснивача.
По упознавању са нацртом Одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о
давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП „Градац“ Чачак број 06-03/2020-II од 26.
фебруара 2020. године, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
***
Даљем току седнице не присуствује прим. др Славица Драгутиновић.
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ДВАНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ
УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2019.
ГОДИНУ
У уводном излагању по овој тачки дневног реда Ана Јаковљевић упознала је чланове
Градског већа са Извештајем о раду Установе за 2019. годину и истакла да је претежна делатност
Установе смештај, исхрана, здравствена заштита, васпитно-образовни рад и радни третман у оквиру
целодневног збрињавања деце, младих и одраслих са сметњама у развоју у времену од 7 до 18
часова. Детаљно је образложила делове Извештаја попут: организације и услова рада, део који се
односи на запослене, део који се односи на кориснике услуга, стручни рад и извештај о
финансијском пословању у 2019. години. Установа нема сопствене приходе и финансира се
средствима буџета, а дневни боравак за кориснике је бесплатан.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Драгомир Шипетић истакао је да неке услуге социјалне заштите, од 2016. године, сагласно
Закону о социјалној заштити морају пружати лиценциране установе, те да се очекује да те услуге
ускоро може да пружа Центар „Зрачак“. У предходном периоду ово се обављало на различите
законом дозвољене начине, а од 2018. године услуге су вршене искључиво запошљавањем
лиценцираних лица из агенција које су из Београда, Горњег Милановца и Ивањице, тако да је мером
Помоћ у кући сада обухваћено око 100 породица, услугом Персонална асистенција за одрасла
инвалидна лица обухваћено је њих 20, а услугом Лични пратилац детета обухвата 55-торо деце и
нема листе чекања. Преласком ових услуга у Центар „Зрачак“, отприлике у септембру месецу ове
године, биће учињене значајне уштеде у буџету за разлику у цени у односу на приватне агенције, а
што према проценама износи 10-так милиона динара, а том уштедом може се повећати обухват лица
која ће користити услуге. Најважније у свему је да ће се континуитет у пружању услуга наставити.
Немања Трнавац захвалио се руководству Града и градоначелнику на подршци раду
Центра „Зрачак“ и директорки на њеном раду у времену у коме је било доста оспоравања. Нешто
што може да истакне од целокупног рада јесте можда рад Фискултурне сале, бесплатно коришћење
Центра за кориснике, изградњу лифта након доста пролонгирања, набавку возила итд. Истакао је да
се Установа расзвијала, да је у њу доста уложено, да је прерасла у Центар за пружање услуга, али и
да је нажалост било доста оспоравања и да је директорка у предходном периоду то морала да
истрпи. Истакао је да ће се као запослени у Центру изузети из гласања.
По упознавању са Извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно (Немања
Трнавац се изузео од гласања) усвојило Извештај о раду Установе за дневни боравак деце, младих и
одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2019. годину, и упутио Скупштини на
разматрање и усвајање.
ТРИНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК ЗА
2019. ГОДИНУ
У оквиру ове тачке дневног реда, Градско веће је размотрило Извештај о раду Дома културе
Чачак за 2019. годину који је у уводном излагању детаљно образложио Радисав Луковић и указао
на реализоване активности ове Установе у свим сегментима рада и нагласио да су се све активности
одвијале у складу са усвојеним Програмом.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Душан
Радојевић истакавши да је упознатај са Извештајем, али и да лично прати све програме, промоције
и истиче квалитет представа и праћење трендова. Нарочито истиче напредак у области
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дигитализације у раду Установе. На оно што нуди ова Установа као садржаје позитивни су утисци
наших суграђана и то се може закључити и на друштвеним мрежама и истакао да садржаји који су
приказани у престоници веома брзо гостују у Чачку, а дешава се да у Чачку буде премијера. Чачак
то заслужује, а Дом културе је пример како установа културе треба да функционише јер бележи из
године у годину све већи број посетилаца и има изванредну сарадњу са цивилним сектором.
По упознавању са Извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно усвојило
Извештај о раду Дома културе Чачак за 2019. годину, и доставило Скупштини на разматрање и
усвајање.
ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА
ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ
Делфина Рајић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознала је чланове Градског
већа са Извештајем о раду Народног музеја Чачак за 2019. годину детаљно образлажући рад ове
установе у извештајном периоду, истакавши да је и у 2019. години Народни музеј наставио
традицију истрајног рада у делатности прикупљања, чувања, научне обраде и излагања предмета и
покретних културних добара у вези са културном, историјском и уметничком прошлошћу чачанског
краја, а настављена је и пракса припремања и излагања студијских изложби Музеја.
По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно усвојило Извештај о раду
Народног музеја Чачак за 2019. годину, и доставило Скупштини на разматрање и усвајање.
ПЕТНАЕСТА ТАЧКА. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ „ГРАДСКЕ
СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ
У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о раду Градске
стамбене агенције Чачак за 2019. годину који је у уводном излагању образложила Бранкица Јелић
указујући на реализоване активности Агенције у извештајном периоду. Истакла је да су све
активности реализоване у складу са усвојеним Планом и програмом пословања за 2019. годину.
Послови Градске стамбене агенције су: развој и управљање стамбеним пројектима; израда програма
организације и координација изградње, продаје и куповине станова и пословног простора за потребе
Града Чачка; координација свих учесника у одабиру корисника социјалног становања и
успостављање везе са крајњим корисницима, израда и имплементација Градске стамбене стратегије;
развој нових програма финансирања становања, јавно-приватно партнерство, као и развој програма
финансирања социјалног становања; активно учешће у предлагању прописа за извршавање закона и
општих аката Града у сфери стамбене политике; вођење евиденције о становима и пословном
простору на којима је корисник Агенција; вођење евиденције корисника станова и пословног
простора на којима је корисник Агенција, као правни следбеник Фонда за изградњу станова
солидарности општине Чачак; развој пројеката о некретнинама, повезивање финансијских,
техничких и физичких средстава за реализацију пројеката о некретнинама, за каснију продају, за
стамбене и друге зграде и истраживање тржишта и испитивање јавног мнења.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Драгомир Шипетић истакао је да у граду Чачку постоји 40 станова које користе социјално
угрожена лица, од који је 20 пренето на управљање Градској стамбеној агенцији, а 20 станова су при
Центру за социјални рад. Након увида у стање тих станова, у прошлог години у њих је уложено 1,7
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милиона динара за наинтервентније радове како би ти објекти очували унутрашњост, а улагано је и
у кровни покривач. То је имовина Града и у те станове се мора улагати и више.
Мирјана Ђоковић похвалила је рад Стамбене агенције, нарочито везано за прогнана и
избегла лица. У наредном периоду требало би проширити, радити и даље на енергетској
ефикасности зграда коришћењем средстава Фонда за заштиту животне средине. Сарадњом са
енергетским менаџером Града, делатност треба проширити изван уског градског језгра, на читаву
територију Чачка. Град ће увећати средства за то и сачинити План енергетске ефикасности.
Бранкица Јелић истакла је треба решити многе проблеме у вези са становима које користе
социјално угрожена лица, па и правна питања, те да многа лица немају продужене уговоре о
коришћењу станова. Задатак Агенције треба да буде одржавање тих станова. Такође се нада да ће
Агенција ширити делатност на начин о коме је говорила помоћница Градоначелника.
По упознавању са Извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно усвојило
Извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак за 2019. годину, и доставило Скупштини на
разматрање и усвајање.
ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ
Бранимирка Радосавчевић, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда, упознала
је чланове Градског већа са Извештајем о раду Центра за социјални рада града Чачка за 2019.
годину. Предмет Годишњег извештаја о раду је приказ броја и структуре корисника Центра у 2019.
годину, као и преглед остварених права и пружених услуга социјалне заштите у складу са законом и
прописима донетим на основу закона. Годишњи програм рада Центра за социјални рад града Чачка
за 2019. годину урађен је на основу стратешких докумената који су били основ за његову израду,
као и на основу квалитативне и квантитативне анализе података из претходне године. Најавила је
решавање питања пословног простора у коме ће Центар убудуће функционисати.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Драгомир
Шипетић истакавши да да му је задовољство као ресорном задуженом члану веча да је из године у
годину буџет за Центар за социјални рад већи тако да сада износи 345 милиона динара. Из
надлежности града, кроз редовне и ванредне помоћи грађанима овим категоријама помаже да се
преброде материјалну ситуацију те да је са многима имао прилику да разговара кроз институцију
пријема грађана. Такође помаже се у трошковима лечења грађана путем средстава текуће буџетске
резерве. Истакао је да Град не може да се меша у надлежности које Центар обавља као републичке
поверене послове, те да се Град фокусира само на оно из своје надлежности.
По упознавању са Извештајем и завршеном претресу Градско веће је једногласно усвојило
Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2019. годину, и доставило Скупштини на
разматрање и усвајање.
СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА КОМУНАЛНЕ
МИЛИЦИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ
Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Милена Јовановић. Предлог
годишњег плана рада комуналне милиције града Чачка за 2020. годину, припрема начелник
Комуналне милиције на основу одредаба Закона о комуналној милицији и Одлуке о градским
управама. На предлог Годишњег плана мишљење даје начелник Градске управе за инспекцијски
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надзор града Чачка и предлаже Градском већу на усвајање. Сагласност на годишњи план рада
комуналне милиције града Чачка за 2020. годину даје Скупштина града Чачка. Комунална милиција
града Чачка, основана је у складу са Законом о комуналној милицији за обављање законом и другим
прописима и општим актима утврђених комунално-милиционарских и других послова, чијим
обављањем се обезбеђује извршавање послова из надлежности града Чачка у следећим областима:
снабдевања водом; одвођења отпадних и атмосферских вода; јавне чистоће; превоза и депоновања
комуналног и другог отпада; локалних путева и улица; саобраћајних ознака и сигнализације;
паркирања; превоза путника у градском и приградском саобраћају; ауто-такси превоза; постављања
привремених пословних објеката; противпожарне заштите; заштите од буке у животној средини;
предузимање закон о утврђених мера заштите животне средине; контроле радног времена субјеката
надзора; одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних
површина, културних добара; јавне расвете, стамбених и других објеката; очување градских добара
и извршавање других задатака изнадлежности града којима се обезбеђује несметано одвијање
живота у граду. Сагласно Закону о комуналној милицији, комунална милиција пружа помоћ
надлежним органима града, као и овлашћеним организацијама, када по њиховој оцени (органа или
организације) постоје претпоставке да спровођење одлуке неће бити могуће без присуства
комуналних милиционара или употребе овлашћења комуналне милиције (било превентивних или
репресивних). Комунална милиција предузима и хитне мере, заштите од елементарних и других
непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности града у случајевима када те мере не
могу, или нису у могућности правовремено да предузму други надлежни органи града или
овлашћене организације или до њиховог доласка на лице места. У случајевима постојања
опасности изазваних елементарним или другим непогодама, комунална милиција врши и
спасилачке функције, и пружа помоћ другим органима, правним и физичким лицима на отклањању
последица непогода стављајући се истима на распологање у случају потребе.
По упознавању са Планом и завршеном претресу Градско веће је једногласно усвојило
Годишњи план рада Комуналне милиције града Чачка за 2020. годину, у тексту који је саставни део
записника.
Годишњи план рада Комуналне полиције града Чачка за 2020. годину достављен је
Скупштини ради давања сагласности.
ОСАМНАЕСТА

ТАЧКА:

ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О
ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Небојша Бежанић. Правни однос
за доношење ове Одлуке садржан је у Закону о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама којим је утврђена законска обавеза о доношењу акта о организацији и
функционисању цивилне заштите на територији локалне самоуправе. Статутом града чачка
утврђено је да Скупштина образује Штаб за ванредне ситуације, доноси Одлуку о организацији и
функционисању цивилне заштите на територији града Чачка, доноси процену ризика, План
смањења ризика од катастрофа, План заштите и спасавања и екстерни План заштите од великог
удеса. Предложеном Одлуком уређује се организација и функционисање цивилне заштите на
територији града Чачка чија је основна делатност заштита, спасавање и отклањање последица
елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и других већих опасности које могу
угрозити становништво, материјална и културна добра и животну средину у миру и ванредном и
ратном стању, дужности градских органа у заштити и спасавању, изради Процене ризика, изради
локалног Плана заштите од великог удеса, формирање јединица цивилне заштите опште намене,

18

постављање повереника и заменика повереника цивилне заштите, финансирање и друга питања из
области цивилне заштите. Предложеном Одлуком врше се терминолошка усклађивања и допуне у
склчаду са одредбама Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама, у погледуу нових права и обавеза локалне самоуправе у области организације и
функционисања цивилне заштите. Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Чачка,
на седници одржаној 27. фебруара 2020. године утврдило је Предлог одлуке о организацији и
функционисању цивилне заштите на територији града Чачка.
По упознавању са предлогом Одлуке Градско веће је, за Скупштину града једногласно дало:
МИШЉЕЊЕ
Да Скупштина града Чачка донесе Одлуку о организацији и функционисању цивилне
заштите на територији града Чачка који је за Скупштину предложио Градски штаб за ванредне
ситуације на територији града Чачка.
ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СУБЈЕКАТА ОД
ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА
Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Небојша Бежанић. Правни основ
за доношење ове Одлуке садржан је у Закону о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама којим је прописано да јединица локалне самоуправе у оквиру своје
надлежности, у области смањења ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама
одређује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање на предлог надлежног Штаба, а
субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање јединице локалне самоуправе одређује
извршни орган јединице локалне самоуправе. На основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама, јединица локалне самоуправе је овлашћена да на својој
територији предузима мере цивилне заштите у циљу заштите људи, животиња, животне средине и
материјалних и културних добара. Ради извршавања мера цивилне заштите овом Одлуком одређују
се субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање који мере цивилне заштите спроводе по
наредби Штаба за ванредне ситуације. Трошкови стављања у приправност односно ангажовања
субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање уређују се уговором и падају на терет
средстава буџета Града. На одређивање и ангажовање субјеката од посебног значаја за заштиту и
спасавање не примењују се одредбе закона којим се уређују јавне набавке.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Мирослав
Вукосављевић истакавши да ови субјекати од посебног значаја за заштиту и спасавање, њих 26,
чине једну од девет врста субјеката заштите и спасавања. Сви они дужни су и обавезни да своје
резерве ставе на располагање у сврху заштите и спасавања у случају да дође до елементарне
непогоде или неке друге несреће, а по одлуци коју донесе Градски штаб за ванредне ситуације.
По упознавању са предлогом Одлуке и завршеном претресу Градско веће је једногласно
донело:
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ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ СУБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА
Члан 1.
Овом одлуком одређују се субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање за
територију града Чачка коју чине привредна друштва и друга правна лица која обављају послове и
располажу ресурсима од нарочитог значаја за заштиту и спасавање (у даљем тексту: Субјекти од
посебног значаја за заштиту и спасавање).
Члан 2.
Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање спроводе мере цивилне заштите у
циљу заштите и спасавања грађана, материјалних, културних и других добара у случају опасности и
несрећа изазваних елементарним непогодама и другим несрећама у складу са својом делатношћу по
наредби Градског штаб за ванредне ситуације на територији града Чачка.
Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање дужна су да плански прилагоде своје
капацитете и организацију за извршавање мера цивилне заштите.
Члан 3.
Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање у смислу члана 1. ове одлуке су:
Р.Б
.
1.

Назив правног лица

1.

ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК

2.

ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК

3.

ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК

4.

ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ

5.

ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“
ЧАЧАК

6.

ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК

7.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ЧАЧАК

8.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ГРАДА ЧАЧКА

2.

Шифра и назив
основне делатност
3.
3530 - снабдевање
паром и
климатизација
4211 – изградња
путева и аутопутева
3811 – сакупљање
отпада који није
опасан
3600 - скупљање,
пречишћавање и
дистрибуција воде
8130 - услуге
уређења и
одржавања околине
3600 - скупљање,
пречишћавање и
дистрибуција воде
86.90 остала
здравствена заштита
8899 – остала
непоменута
социјална заштита

Седиште
4.
Чачак, Скадарска бр.1
Чачак, Цара Лазара
бр.51
Чачак, Николе Тесле
бр.42
Чачак, Мрчајевци ББ
Чачак, Симе Сараге
бр.71
Чачак, Краља Петра I
бр.8
Чачак, Веселина
Миликића бр.7
Чачак, Кнеза Милоша
бр.1
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9.

ЦРВЕНИ КРСТ ЧАЧАК

10.

ДОМ ЗДРАВЉА ЧАЧАК

11.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР „ ДР.
ДРАГИШЕ МИШОВИЋ ” ЧАЧАК

12.

„АУТОПРЕВОЗ“ ДОО ЧАЧАК

13.

ДОО „ВЕТВЕЛ С.“ ЧАЧАК

14.

„DELHAIZE”СРБИЈА ДОО МП
ТЕМПО ЦЦ 05 ЧАЧАК

15. ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЧАЧАК

16.

АПОТЕКА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК

17.

АД „ПУТЕВИ“ ЧАЧАК

18.

„RATKO MITROVIĆ“
CONSTRUCTION

19.

АТП „КНЕЖЕВИЋ“ ЧАЧАК

20.

„ГРАДИС“ ДОО ЧАЧАК

21.

„ТАТОВИЋ“ ДОО

22.

„ТРАНСПОРТ“ ДОО

23.

„ШУМАДИЈА ТРАНСПОРТ И
ОДРЖАВАЊЕ'', АД

24.

„РАЗВОЈНО ИНВЕСТИЦИОНИ
СИСТЕМ“ ДОО

без смештаја
8899 – остала не
поменута социјална
заштита без
смештаја
8621 – општа
медицинска пракса
8610 - болница
4931 – градски и
приградски копнени
превоз путника
7500 – ветеринарска
делатност
4711 – трговина на
мало
3513 - дистрибуција
електричне енергије
4773 – трговина на
мало
фармацеутским
производима у
специјализованим
продавницамаапотекама
4211 - изградња
путева и аутопутева
4120 – изградња
стамбених и
нестамбених зграда
0812 експлоатација
шљунка, песка,
глине и каолина
4291 - изградња
хидротехничких
објеката
2361 – производња
производа од бетона
намењена за
грађевинарство
4941 - друмски
превоз терета
4941 - друмски
превоз терета
7220 – истраживање
и развој у
друштвеним и
хуманистичким
наукама

Чачак, Епископа
Никифор Максимовића
бр.10
Чачак, Веселина
Миликића бр.9
Чачак, Др. Драгише
Мишовића бр.205
Чачак, Ломина бр.67
Чачак, Виљуша ББ
Чачак, Железничка
Колонија ББ
Чачак, Кренов пролаз
ББ

Чачак, Градско
шеталиште ББ

Чачак, ул. 600 бр.2
Чачак, Булевар Танаска
Рајића бр.35
Чачак, Курсулина бр.1
Чачак, Топличка бр.33
Чачак, ул.558 ББ

Чачак, Придворица ББ
Чачак, Бул. Танаска
Рајића бр.97
Београд,
Обилићев венац бр.18,
локал 3-14
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25.

„ ВУЈИЋ „ ДОО,

26.

ПР „БРАЋА БЈЕЛИЋ“

4311 – рушење
објеката
0220 – сеча дрвећа

Чачак, Пријевор ББ
Чачак, Јездина бр.25

Члан 4.
Штаб за ванредне ситуације може ставити у приправност или ангажовати субјекте од
посебног значаја у ванредној ситуацији, за спровођење превентивних мера цивилне заштите, као и
за потребе вежби цивилне заштите када ванредна ситуација није проглашена.
Градоначелник са субјектима из члана 3. ове одлуке уговором уређују трошкове стављања у
приправност односно ангажовања субјеката од посебног значаја, који се надокнађују по тржишним
ценама.
Трошкови стављања у приправност односно ангажовања субјеката од посебног значаја за
заштиту и спасавање падају на терет буџета града Чачка.
Члан 5.
На одређивање и ангажовање субјеката од посебног значаја
примењују се одредбе закона којим се уређују јавне набавке.

за заштиту и спасавање не

Члан 6.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању оспособљених
правних лица од значаја за заштиту и спасавање („Службени лист града Чачка“, бр. 13/2014 и
25/2017).
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Чачка“.
ДВАДЕСЕТА

ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ
ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Владимир Гојгић. Стратегија
одрживог развоја града Чачка базира се на четири кључне стратешке одреднице: обезбеђење услова
за стабилан економски развој градског и сеоског подручја, обезбеђење одговарајућих инструмената
у свим аспектима социјалне заштите, очување и јачање људских ресурса и заштита животне
средине са одрживим управљањем природним ресурсима. Стратегија садржи основни оквир развоја
Града Чачка и акциони план са листом кључних активности, носилаца, учесника, рокова, проценом
трошкова и извора финансирања где је то било могуће утврдити. Како би било обезбеђено
спровођење кључних стратешких опредељења дефинисаних Стратегијом одрживог развоја града
Чачка, Градоначелник града Чачка је решењем од 30. Децембра 2019. године образовао Радну група
за израду Плана имплементације и извештаја о извршењу Стратегије одрживог развоја града Чачка.
Задатак Радне групе је да изради План имплементације и извештај о извршењу Стратегије одрживог
развоја града Чачка у складу са упутствима добијеним од НАЛЕД-а, који координира процесом
цертификације градова и општина са повољним пословним окружењем и Приручником за
цертификацију градова и општина са повољним пословним окружењем у Југоисточној Европи. На
основу предлога наведене Радне групе и Градске управе за локални економски развој Града Чачка
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дефинисани су приоритети развоја града у 2020. години који су предвиђени горе наведеном
Стратегијом, у складу са финансијским могућностима града и урађен План имплементације
Стратегије одрживог развоја града Чачка за 2020. годину. Реализација пројеката предвиђених
Планом имплементације Стратегије одрживог развоја града Чачка за 2020. годину допринеће
стварању бољих услова за привлачeња домаћих и страних инвeститора, као и других
заинтeрeсованих субјеката, створиће се бољи услови за пословање локалне пословне зајeдницe, али
и за живот локалног становништва у eкономским, политичким, социјалним, културним и свим
другим сферама.
По упознавању са предлогом Плана, Градско веће грда Чачка донело је План
имплементације Стратегије одрживог развоја града Чачка за 2020. годину.
План је саставни део Записника.
ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УСТАНОВЉЕЊУ ПРИВРЕМЕНЕ
СЛУЖБЕНОСТИ ПРОЛАЗА НА К.П. БР. 4297/1 КО ЧАЧАК
КОЈА ЈЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА У КОРИСТ
К.П. БР. 4300/4 КО ЧАЧАК КАО ПОВЛАСНЕ ПАРЦЕЛЕ КОЈА
ЈЕ У ПРИВАТНОЈ СВОЈИНИ ДОО ХИДРОГРАДЊА-ПРОМЕТ
У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Весне Дмитрић, Градско веће је
једногласно донело следеће:
Р Е Ш Е Њ Е
1. УСТАНОВЉАВА СЕ службеност пролаза без накнаде, преко к.п. бр. 4297/1 К.О. Чачак
која је у јавној својини града Чачка у корист к.п. бр. 4300/4 К.О. Чачак као повласне парцеле која је
у приватној својини ДОО ХИДРОГРАДЊА - ПРОМЕТ.
2. Службеност се састоји од привременог права пролаза за пешаке преко к.п. бр. 4297/1 К.О.
Чачак и то непосредно поред колске капије економског улаза на страни улице Балканска, поред
поплочаног колског прилаза економском улазу 50cm иза врата економског улаза, па даље под
правим углом до фасадне зграде. На југоисточној страни заузеће би ишло од угла зграде
дијагонално на 1,08m од југоисточног угла ограде дечијег вртића. Укупна површина заузећа би
износила 158,5m2.
Привремена службеност пролаза трајала би до момента изградње објекта – зграде за
колективно становање, односно најдуже 24 месеца од доношења овог решења, уз испуњење свих
законом предвиђених мера безбедности суседних објеката и људи, а по престанку службености
пролаза, привремени део заузетог земљишта ће бити враћено у првобитно стање.
3.Обавезује се стицалац права пролаза да у току трајања привремене службености пролаза,
катастарску парцелу број 4297/1 К.О. Чачак користи тако да не угрожава безбедност деце и
запослених у вртићу „Мали капетан“, као и да предузме све потребне мере и све радове изводи у
складу са грађевинским условима и законским прописима на начин да безбедност корисника и
запослених у Предшколској установи „Моје детињство“ Чачак не буде на било који начин
угрожена, као и да не буду угрожени објекти наведене установе.
Стицалац привремене службености пролаза је у обавези да привремено заузети простор
прописно огради, односно да постави заштитне надстрешнице и да по престанку разлога због којих
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је службеност установљена, односно након 24 месеца од усвајања овог решења обезбеди адекватан
дечији мобилијар и друге покретне ствари Предшколској установи „Моје детињство“ Чачак, као и
да наведену парцелу доведе у првобитно стање и врати је у државину Предшколској установи
„Моје детињство“ Чачак.
Образложење
ДОО ХИДРОГРАДЊА – ПРОМЕТ дана 03.03.2020. године, поднело је Градској управи за
урбанизам града Чачка, као надлежном органу управе иницијативу за установљавање права
службености пролаза преко к.п. 4297/1 К.О. Чачак због планиране изградње стамбене зграде за
колективно становање у Чачку у улици Балканска на к.п. бр. 4300/4 К.О. Чачак која је у приватној
својини подносиоца иницијативе.
Подносилац иницијативе у иницијативи наводи да је због начина градње зграде за
колективно становање по грађевинске дозволе број ROP – CAC- 33623 – CPI – 3/2020 од 06.02.2020.
године потребно да користи за извођење радова јужни део катастарске парцеле 4297/1 К.О. Чачак
која је у јавној својини града, и то поред колске капије економског улаза на страни улице Балканска,
поред поплочаног колског прилаза економском улазу 50cm иза врата економског улаза, па даље под
правим углом до фасадне зграде. На југоисточној страни заузеће би ишло од угла зграде
дијагонално на 1,08m од југоисточног угла ограде дечијег вртића. Укупна површина заузећа би
износила 158,5m2.
Привремена службеност пролаза трајала би до момента изградње објекта – зграде за
колективно становање односно најдуже 24 месеца од доношења овог решења уз испуњење свих
законом предвиђених мера безбедности суседних објеката и људи, на начин на који не би била
угрожена безбедност корисника и запослених у предшколској установи.
ДОО ХИДРОГРАДЊА - ПРОМЕТ унапред се у иницијативи обавезало да ће по престанку
потребе за коришћењем дела к.п. бр. 4297/1 К.О. Чачак вратити предметни део парцеле у пређашње
стање, као и да на име коришћења – службености обезбеди адекватан дечији мобилијар и друге
покретне ствари за којима вртић буде имао потребу.
Увидом у извод из листа непокретности број 10154 К.О. Чачак, утврђено је да је к.п. бр.
4300/4 КО Чачак у приватној својини ХИДРОГРАДЊА - ПРОМЕТ ДОО, а увидом у лист
непокретности 9474 К.О. Чачак утврђено је да је к.п. бр. 4297/1 К.О. Чачак у јавној својини града
Чачка.
Увидом у одлуку Управног одбора Предшколске установе „Моје Детињство“ Чачак број
668 од 06.02.2020. године утврђено је да је Предшколска установа „Моје Детињство“ сагласна са
конституисањем службености пролаза, ближе описане у ставу I. диспозитива овог решења, уз
обавезу да ДОО „Хидроградња – промет“ по престанку службености пролаза, привремено заузети
део парцеле врати у пређашње стање, измести хидрант и обезбеди адекватан дечији мобилијар чија
вредност ће бити накнадно утврђена.
Дана 05.12.2019. године Градска управа за урбанизам града Чачка, по службеној дужности
прибавила је локацијске услове број ROP-CAC-33623-LOCH-2/2019. Увидом у издате локацијске
услове утврђено је да је на к.п. бр. 4300/4 КО Чачак могуће градити слободностојеће објекте и
објекте у низу, а да је растојање од бочних граница парцеле у непрекинутом низу 0м, у прекинутом
низу и код слободностојећих објеката ¼ висине објекта ( од кровног венца), а не мање од 2,5 м.
У складу са чланом 67. став 2. Одлуке о грађевинском земљишту, дана 02.03.2020. године
судски вештак за област грађевинарства Тихомир Радовановић, дипл грађ. инж. израдио је налаз и
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мишљење на околност установљења права привремене службености на к.п. бр. 4297/1 К.О. Чачак а
на захтев ДОО „Хидроградње промет“. У налазу се наводи да би се заузеће вршило поред
поплочаног колског прилаза економском улазу 50cm иза врата економског улаза, па даље под
правим углом до фасадне зграде. На југоисточној страни заузеће би ишло од угла зграде
дијагонално на 1,08m од југоисточног угла ограде дечијег вртића. Укупна површина заузећа би
износила 158,5m2. Према мишљењу вештака установљење предметне привремене службености је
неопходно из техничких разлога уз испуњење свих Законом предвиђених мера безбедности
суседних објеката и људи, као и давање гаранција за враћање привремено заузетог земљишта у
пређашње стање.
ДОО ХИДРОГРАДЊА - ПРОМЕТ унапред се обавезало иницијативом као и дописом од
03.03.2020. године да ће предузети све потребне мере и све радове изводити у складу са
грађевинским условима и законским прописима на начин да безбедност корисника и запослених у
Предшколској установи „Моје детињство“ Чачак не буде на било који начин угрожена, као и да не
буду угрожени објекти наведене установе. Такође се наводи да ће простор бити прописано ограђен,
односно да ће бити постављене заштитне надстрешнице, као и да су у обавези да изместе хидрант.
Даље се у допису наводи да ће коришћени део парцеле Хидроградња промет доо Чачак у целости
довести у пређашње стање, и да ће на име коришћења траженог дела парцеле у договору са
руководством Прeдшколске установе „Моје детињство“ Чачак обезбедити адекватан дечији
мобилијар или друге покретне ствари за којима буде постојала потреба.
Списи предмета број 463-592/2020-IV-2-07 достављени су Комисији за грађевинско
земљиште, ради утврђивања да ли су испуњени услови за установљавање службености, као и да ли
је установљавање службености оправдано и целисходно.
Комисија за грађевинско земљиште по разматрању поднете иницијативе и приложених
доказа донела је закључак да су испуњени услови за установљавање службености, као и да је исто,
оправдано и целисходно.
Чланом 6. Закона о основама својинскоправних односа („Сл. лист СФРЈ“ бр. 6/80 и 36/90,
„Сл. лист СРЈ“ 29/96 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 115/2000 и др. закон) прописано је да се на ствари на
којој постоји право својине може засновати право службености, право стварног терета и право
залоге, под условима одређеним законом, чланом 7. истог закона прописано је да се стицање,
заштита и престанак права својине, права службености, права стварног терета и права залоге
уређују законом, а чланом 51. да се стварна службеност заснива правним послом, одлуком државног
органа и одржајем.
Чланом 67. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту прописано је да
Градско веће града Чачка може донети решење о установљавању права стварне службености на
грађевинском земљишту у јавној својини Града, као послужном добру, када је према прописима
којима се уређује изградња, односно другим прописима, уговор о установљавању права
службености предвиђен као услов за издавање грађевинске дозволе за изградњу објекта, односно
решења о одобрењу за извођење радова, као и у другим случајевима када је то, с обзиром на
околности, неопходно. У складу са чланом 67. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту, Градско
веће града Чачка донело је решење као у диспозитиву.
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ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ОВЧАР БАЊА ЗА ИЗДАВАЊЕ У
ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Весне Дмитрић, Градско веће је
једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ месној заједници Овчар Бања, као носиоцу права коришћења за
издавање у закуп пословног простора у згради, означеној бројем 1, уписане у лист непокретности
број 525 К.О. Врнчани, укупне бруто површине основе 34,00 м2, изграђене на к.п. бр. 2320/2 К.О.
Врнчани, на период до пет година за продају на мало у специјализованим продавницама сувенира,
рукотворина и религијских предмета као и израде истих.
II Месна заједница Овчар Бања се обавезује да пре закључења уговора о закупу
непокретности ближе описане 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 Месна заједница Овчар Бања је у обавези да при расписивању огласа о спровођењу
поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у
јавној својини, ближе описане 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 Месна заједница Овчар Бања 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 описане у ставу I. овог решења у року од 8 дана.
Образложење
Месна заједница Овчар Бања, дана 24.02.2020. године поднела је захтев број 361-7/2020-IV2-07 Градској управи за урбанизам града Чачка, Одсеку за имовинско - правне послове, Служби за
имовинске послове за претходну сагласност за издавање у закуп пословног простора у згради
означеној бројем 1 у листу непокретности број 525 К.О. Врнчани, укупне бруто површине основе
34,00 м2, изграђене на к.п. бр. 2320/2 К.О. Врнчани.
У захтеву се наводи да би се предметна непокретност издавала у закуп за продају на мало у
специјализованим продавницама сувенира, рукотворина и религијских предмета као и израде истих.
Увидом у лист непокретности број 525 К.О. Врнчани, утврђено је да се предметни пословни
простор налази у згради означеној бројем 1 у копији плана, изграђеној на к.п. бр. 2320/2 К.О.
Врнчани са уписаним правом коришћења месне заједнице Овчар Бања.
Месна заједница Овчар Бања се обавезује да пре закључења уговора о закупу предметне
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 предметне непокретности 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 предметне непокретности у јавној својини града Чачка,
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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).
Месна заједница Овчар Бања након закључења уговора о закупу у року од осам (8) дана у
обавези је да примерак истог достави Градској управи за урбанизам града Чачка, Служби за
имовинске послове, ради упознавања носиоца права јавне својине са спроведеним поступком
давања у закуп предметне непокретности у јавној својини 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
месне заједнице Овчар Бања 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 предлаже да Градско веће града Чачка донесе решење о давању претходне сагласности месној
заједници Овчар Бања за издавање у закуп предметне непокретности, на период дo 5 година.
***
Даљем току седнице не присуствује Милун Тодоровић Седницом председава Милица
Дачић.
ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ
ЦЕНЕ ЛЕТОВАЊА ДЕЦЕ У ОДМАРАЛИШТУ ОВЧАР У
УЛЦИЊУ ЗА 2020. ГОДИНУ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Милка Станковић. Правни
основ за доношење овог решења садржан је одредбама Одлуке о додатној финансијској подршци
породици са децом, а у вези са Законом о финансијској подршци породици са децом. Одлуком о
додатној финансијској подршци породици са децом утврђено је право на регресирање трошкова,
односно на накнаду укупних трошкова летовања деце, односно ученика основне школе са седиштем
на теритоији града у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу, да економску цену летовања у одмаралишту
„Овчар“ у Улцињу, на предлог предшколске установе која је организатор летовања утврђује
Градско веће. Правилником о условима и начину летовања деце у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу
прописано је да родитељ учествује у економској цени летовања детета, односно ученика у
зависности од висине обезбеђених средстава у буџету, економске цене летовања, броја деце и
узраста и да решењем о утврђивању економске цене летовања Градско веће утврђује висину
учешћа родитеља у економској цени и начин плаћања и да може утврдити и друге критеријуме
којима ће се утврдити право детета на летовање о трошку буџета града, у зависности од планираних
средстава у буџету града на предлог организатора летовања. Предшколска установа „Радост“ Чачак,
као организатор летовања доставила је предлог економске цене летовања деце у одмаралишту
„Овчар“ у Улцињу 2020. године. Правилником о условима и начину летовања деце у одмаралишту
„Овчар“ у Улцињу) прописани су ближи услови и начин летовања деце у одмаралишту „Овчар“ у
Улцињу, право на бесплатно летовање, услови и начин учешћа родитеља у обезбеђивању средстава
за финансирање трошкова летовања, носиоци активности реализације летовања деце и друга питања
у вези летовања деце у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу.
По упознавању са предлогом решења Градско веће је једногласно донело:
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РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ЛЕТОВАЊА ДЕЦЕ У ОДМАРАЛИШТУ „ОВЧАР“
У УЛЦИЊУ ЗА 2020. ГОДИНУ
I
Овим решењем утврђује се економска цена летовања детета предшколског узраста и ученика
основне школе у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу, Република Црна Гора за 2020. годину.
II
Економска цена летовања детета предшколског узраста и ученика основне школе до
завршеног осмог разреда у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу утврђује се у износу од 18.000,00
динара.
III
Учешће родитеља у економској цени летовања за дете предшколског узраста и ученика
основне школе до завршеног четвртог разреда износи 13.500,00 динара и може да се плати у три
месечне једнаке рате и то:
-прва рата у износу 4.500,00 динара доспева најкасније десет дана пре поласка на летовање,
-друга рата у износу од 4.500,00 динара доспева најкасније тридесет дана од уплате прве рате,
-трећа рата у износу од 4.500,00 динара доспева најкасније у року од 60 дана од дана уплате
прве рате.
- IV
За летовање ученика основне школе узраста од петог до осмог разреда цену летовања из
тачке II овог решења у износу од 18.000,00 динара, родитељ може да плати у четири рате и то:
- прва рата у износу од 4.500,00 динара доспева најкасније десет дана пре поласка на
летовање,
-

друга рата у износу од 4.500,00 динара доспева најкасније тридесет дана од дана уплате
прве рате,

-

трећа рата у износу од 4.500,00 динара доспева најкасније у року од 60 дана од дана уплате
прве рате,

-четврта рата у износу од 4.500,00 динара доспева најкасније у року од 90 дана од дана
уплате прве рате.
V
Треће и свако наредно дете по реду рођења предшколског и школског узраста до завршеног
четвртог разреда има право на делимично регресирање и плаћа износ од 8.500,00 дин. у две
месечне рате и то:
-прва рата у износу 4.250,00 динара десет дана пред полазак на летовање,
-друга рата у износу од 4.250,00 динара 30 дана од дана уплате прве рате.
Ако у породици постоји више деце која могу користити право на делимично регресирање,
то право у 2020. години може да користи само једно дете.
Накнада трошкова летовања у дечијем одмаралишту „Овчар“ у Улцињу обезбеђује се у
целини из буџета града за дете предшколског и школског узраста до завршеног четвртог разреда
основне школе и то:
1. Дете чији је родитељ корисник права на новчану социјалну помоћ у складу са законом,
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2. Дете без родитељског старања,
3. Дете са сметњама у развоју под условом да Интерресорна комисија града оцени способност
детета за летовање под условима који се обезбеђују у одмаралишту и да одмаралиште
просторно, опремом и организацијом одговара потребама детета.
Право на летовање о трошку буџета града има свршени ученик осмог разреда основне школе
са седиштем на територији града Чачка, носилац „Вукове дипломе“.
VI
Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“, а примењиваће се за летовање деце
предшколског узраста и ученике основне школе у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу 2020. године.
ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ФИНАНСИЈСКОЈ
ПОДРШЦИ ДЕЦИ ПОГИНУЛОГ РОДИТЕЉА У
ОРУЖАНИМ АКЦИЈАМА 1991 – 1999. ГОДИНЕ У 2020.
ГОДИНИ
Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Милка Станковић. Правни
основ за доношење овог Правилника садржан је у Закону о правима цивилних инвалида рата којим
је прописано да општина, односно град могу својим прописима утврђивати друга права, већи обим
права и повољније услове за остваривање права цивилних инвалида рата, чланова породица
цивилних инвалида рата и чланова породица цивилних жртава рата, од обима права утврђеним
наведеним законом, ако у свом буџету обезбеди средства. Правилником о финансијској подршци
деци погинулог родитеља утврђује се право на финансијску подршку, висина новчане подршке,
услови и начин остварења овог права детету погинулог родитеља у оружаним акцијама 1991-1999
године чије је пребивалиште у тренутку погибије било на територији града Чачка .Одлуком о
буџету Града Чачка одобрена су средства за помоћ деци погинулог родитеља у оружаним акцијама
1991-1999 године за 2020. годину у бруто износу од 120 хиљада динара. Овим Правилником,
обзиром на одобрен износ средстава и број деце, утврђена је финансијска подршка у једнократном
нето износу од 100 хиљада динара по детету. На основу података којим располаже Градске управе
за друштвене делатности - Служба за борачко инвалидску заштиту у 2020. години ово право с
обзиром на прописане услове има једно дете.
По упознавању са предлогом Правилника Градско веће је једногласно донело:
ПРАВИЛНИК
О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ДЕЦИ ПОГИНУЛОГ РОДИТЕЉА
У ОРУЖАНИМ АКЦИЈАМА 1991-1999 ГОДИНЕ
У 2020. ГОДИНИ
Члан 1
Овим правилником утврђује се право на финансијску подршку деци погинулог родитеља,
висина новчане подршке , услови и начин остварења овог права.
Право на финансијску подршку
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Члан 2
Детету погинулог родитеља у оружаним акцијама 1991-1999. године чије је пребивалиште у
тренутку погибије било на територији града Чачка исплаћује се једнократна новчана помоћ .
Новчана помоћ из претходног става додељује се:
- малолетном детету,
- ученику,
- студенту основних академских, интегрисаних , струковних студија, и мастер
академских студија које се финансирају из буџета Републике Србије на факултетима и
високим школама чији је оснивач Република Србија, под условом да у 2020.години није
старији од навршених 26 година живота.
Висина финансијске подршке
Члан 3
Финансијска подршка у 2020. години утврђује су у нето износу од 100.000 динара по детету.
Поступак остваривања права
Члан 4
Новчана помоћ из претходног члана додељује се на основу писменог захтева.
Градска управа за друштвене делатности - унутрашња организациона јединица у чијем је
делокругу рада борачко-инвалидска заштита, може и по службеној дужности покренути поступак за
доделу једнократне новчане помоћи из члана 2 на основу званичне евиденције.
Захтев се подноси Градској управи за друштвене делатности најкасније до 31.12.2020 године.
Уз захтев се прилаже:
- извод из матичне књиге рођених за дете
- извод из матичне књиге умрлих за погинулог родитеља
- потврду о пребивалишту родитеља у време погибије
- потврду школе за ученике,односно факултета за студенте
Члан 5.
О додели новчане помоћи из члана 2. овог правилника одлучује се решењем.
Решење из претходног става доноси Градска управа за друштвене делатности.
Против решења којим је одбијен захтев за новчану помоћ може се уложити жалба Градском
већу града Чачка.
Члан 6.
Овај правилник се доноси на одређено време и важи за буџетску 2020. годину.
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осамог дана од дана објављивања у “Службеном листу града
Чачка“
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ДВАДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ
РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА „STAX TECHNOLOGIES“ 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 „STAX TECHNOLOGIES“ доо Чачак и истакла да су
одлуком Градског већа из децембра 2017. године овом привредном друштву одобрена средства у
износу од 1.768.000,00 динара, као мера подстицаја конкуретности кроз проширење халског
простора намењеног производњу. Комисија је 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 „STAX
TECHNOLOGIES“ доо Чачак.
По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског
развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава
„STAX TECHNOLOGIES“ доо Чачак.
ДВАДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О
РАДУ СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА
ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ
Марина Ћирковић, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда, детаљно је
упознала чланове Градског већа са активностима обухваћеним Извештајем Службе за буџетску
инспекцију о извршеној инспекцији са налазима и мерама током 2019. године. Функција Службе за
буџетску инспекцију града Чачка је инспекцијска контрола примене закона у области материјалнофинансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских
средстава, организација, предузећа, правних лица и других субјекта којима су директно или
индиректно дозначена средства буџета Града за одређену намену. У извештајном периоду Служба
за буџетску инспекцију града Чачка је вршила редовне контроле на основу Годишњег програма који
је донео Градоначелник на предлог Службе. Ванредних контрола у извештајном периоду није било.
Извршење Програма рада зависило је од обима и сложености контроле код контролисаних субјекта.
По упознавању са Извештајем и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело
следећи:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију града Чачка за 2019.
годину, у тексту који је Градоначелник доставио Градском већу града Чачка.
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***
Годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију града Чачка за 2019. годину,
достављен је Скупштини, на основу члана 27. став 3. Одлуке о оснивању Службе за буџетску
инспекцију града Чачка.
ДВАДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА
ФИНАНСИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ
У оквиру ове тачке дневног реда, Градско веће је размотрило Извештај о раду Градске
управе за финансије за 2019. годину који је у уводном излагању детаљно образложио Зоран
Тодосијевић истакавши да су послови ове Управе обављани кроз четири организационе јединице:
Служби трезора, Служби буџета, Служби рачуноводства и Финансијској служби месних заједница.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Драгомир
Шипетић истакавши да је за четири године рада у Градском већу стека утисак да су четири Градске
управе чији се извештаји данас усвајају управо четири најоптерећеније Управе, да је са њима
остварио изузетну сарадњу и им се на савесном раду.
По упознавању са Извештајем и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело
следећи:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за финансије града Чачка за 2019. годину, у
тексту који је достављен Градском већу града Чачка.
ДВАДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА
УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ
Весна Дмитрић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознала је чланове
Градског већа са извештајем о раду Градске управе за урбанизам града Чачка за 2019. годину
детаљно образлажући рад ове Управе кроз рад њених организационих јединица: Одсеку за
урбанизам, саобраћај и животну средину, Одсеку за спровођење обједињене процедуре и Одсеку за
имовинско-правне послове.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Милица Дачић осврнула се рад Управе везан за попис имовине у јавној својини, да се у
извештају види стање пописа који се отиче објеката, па поставља питање шта је са пописом
земљишта у јавном својини града.
Весна Дмитрић истакла је да се са тим пописом кренуло у овој години.
По упознавању са Извештајем и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело
следећи:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за урбанизам града Чачка за 2019. годину, у
тексту који је достављен Градском већу града Чачка.
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ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА
ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ ГРАДА ЧАЧКА
ЗА 2019. ГОДИНУ
У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о раду Градске управе
за локалну пореску администарацију за 2019. годину коју је у уводном излагању детаљно
образложио Душко Савковић истакавши да се рад Управе одвијао кроз две организационе
јединице: Одсеку за пружање пореских услуга и пореску контролу правних лица, предузетника и
физичких лица и Одсеку за наплату, пореско књиговодство и извештавање.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узела Милица Дачић
истакавши да ће се проблем радног простора ове Управе решити обезбеђењем нових канцеларија.
По упознавању са Извештајем и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело
следећи:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за локалну пореску администрацију града
Чачка за 2019. годину, у тексту који је достављен Градском већу града Чачка.
ТРИДЕСЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА
СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ
У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је разматрило извештај о раду Градске управе
за стручне послове Скупштине, Градоначелника Градског већа за 2019. годину који је у уводном
излагању детаљно образложила Славица Каранац. Истакла је да су послови ове Управе вршени у
следећим организационим целинама: Канцеларији за послове Градоначелника, Канцеларији за
послове Градског већа, Канцеларији за стручна радна тела извршних органа, Канцеларији за
протокол и односе са јавношћу, Стручној служби Скупштине града, као самосталној организационој
јединици и Кабинету градоначелника.
По упознавању са Извештајем, Градско веће је једногласно донело:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за стручне послове Скупштине,
Градоначелника и Градског већа града Чачка за 2019. годину, у тексту који је достављен Градском
већу града Чачка.
ТРИДЕСЕТ ПРВА 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
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ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2019. ГОДИНИ, ОДОБРЕНИХ
НА ОСНОВУ ЧЛАНА 22. СТАВ 3. ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ И
ФИНАНСИРАЊУ
ПРОГРАМА
ЗА
ЗАДОВОЉАВАЊЕ
ПОТРЕБЕ ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У
ЧАЧКУ
Владан Милић, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда, упознао је чланове
Градског већа да је Стручна комисија за избор годишњих односно посебних програма у области
спорта, размотрила извештаје о реализацији програма којима се остварује општи интерес у области
спорта на територији града Чачка у 2019. години, одобрених на основу члана 22. став 3. Одлуке о
одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта
у Чачку, а које су подносиоци програма доставили Градском већу на прописаном обрасцу. Након
разматрања достављених извештаја, Комисија је утврдила да су два подносиоца програма користила
додељена средства у складу са Одлуком о одобравању и финансирању програма за задовољавање
потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку, па Комисија предлаже да Градско веће усвоји
достављене извештаје.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следећи:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о реализовању програма којима се остварује општи интерес у
области спорта на територији града Чачка у 2019. години, одобрених на основу члана 22. став 3.
Одлуке о одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у
области спорта у Чачку, који су доставили следећи подносиоци програма:
1. Кошаркашки клуб „Железничарј“ Чачак
2. Одбојкашки клуб „Лотус“ Чачак
ТРИДЕСЕТ ДРУГА 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 2019. ГОДИНИ
Владан Милић, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда, упознао је чланове
Градског већа да је Стручна комисија за избор годишњих односно посебних програма у области
спорта, размотрила извештаје о реализацији програма којима се остварује општи интерес у области
спорта на територији града чачка у 2019. години, а које су подносиоци програма доставили
Градском већу на прописаном обрасцу. Након разматрања достављених извештаја, Комисија је
утврдила да су два подносиоца програма користила додељена средства у складу са Одлуком о
одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта
у Чачку, па Комисија предлаже да Градско веће усвоји достављене извештаје.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следећи:
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ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о реализовању програма којима се остварује општи интерес у
области спорта на територији града Чачка у 2019. години, који су доставили следећи подносиоци
програма:
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Спортско друштво „ФЦ Борац“ Чачак
Фудбалски клуб „Слобода“ Чачак
Фудбалски клуб „Полет“ Љубић
Фудбалски клуб „Пријевор“ Пријевор
Фудбалски клуб „Омладинац“ Заблаће
Фудбалски клуб „Слатина“ Слатина
Фудбалски клуб „Јединство“ Горња Горевница
Фудбалски клуб „Јединство“ Коњевићи
Фудбалски клуб „Рудар“ Бресница
Фудбалски клуб „Спартак“ Трнава
Фудбалски клуб „Морава“ Катрга
Фудбалски клуб „Младост“ Прељина
Фудбалски клуб „Парменац“ Парменац
Омладински фудбалски клуб „Ракова“ Ракова
Фудбалски клуб „Планинац“ Вујетинци
Фудбалски клуб „Будућност“ Станчићи
Фудбалски клуб „Задругар“ Доња Трепча
Фудбалски клуб „Чачак 94“ Чачак
Фудбалски клуб „Младост-радост“ Чачак
Фудбалски клуб „БИП“ Чачак
Фудбалски клуб „Гаучоси“ Чачак
Фудбалски клуб „Киндер“ Чачак
Фудбалски клуб „Малба“ Жаочани
Фудбалски савез града Чачка
Удружење дечјих фудбалских турнира Србије Чачак
Кошаркашки клуб „Младост“ Чачак
Кошаркашки клуб „Железничар“ Чачак
Омладински кошаркашки клуб „Чачак 94“ Чачак
Кошаркашки клуб „Морава“ Заблаће
Женски кошаркашки клуб „Ча баскет“ Чачак
Кошаркашки клуб „Топ зицер“ Чачак
Омладински рукометни клуб „Младост“ Чачак
Женски рукометни клуб „Кошутњак“ Чачак
Рукометни клуб „Вукови“ Чачак
Клуб контактних спортова „Борац“ Чачак
Карате клуб „Слобода“ Чачак
Карате клуб „Младост“ Чачак
Клуб контактних спортова „СМТ“ Чачак
Атлетски клуб „Слобода“ Чачак
Атлетски клуб „Чаак“ Чачак
Бициклистички клуб „Борац“ Чачак
Клуб за коњички спорт „Миленко Никшић“ Чачак
Коњички клуб „Грива“ Чачак
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Тениски клуб „Слобода“ Чачак
Тениски клуб „Теннис поинт“ Чачак
Тениски клуб „ Чачак“ Чачак
Тениски клуб „Колос“ Чачак
Одбојкашки клуб „Слобода С“ Чачак
Одбојкашки клуб „Борац“ Чачак
Одбојкашки клуб „Чачак“ Чачак
Одбојкашки клуб „Лотус“ Чачак
Стонотениски клуб „Борац“ Чачак
Спортски клуб деце и омладине са посебним потребама „Морава“ Чачак
Спортски клуб „Гребићи“ Чачак
Стонотениски клуб инвалида Чачка „Ча“ Чачак
Спортски клуб „Цадист“ Чачак
Спортско удружење глувих и наглувих Чачак
Плесни клуб „Луна“ Чачак
Плесни клуб „Star dance studio“ Чачак
Удружење спортских риболоваца „Морава 1925“ Чачак
Аеро клуб „Овчар Каблар“ Чачак
Параглајдинг клуб „Парасекс“ Чачак
Клуб екстремних спортова „Armadillo“ Чачак
Планинарско друштво „Каблар“ Чачак
Планинарски клуб „ФРА“ Чачак
Ауто мото спортски клуб „WRR“ Чачак
Ауто спортско удружење „Тјунинг стајлинг“ Чачак
Ауто мото спортски клуб Чачак
Мотокрос клуб „Танаско Рајић“ Чачак
Стрељачки клуб „Борац“ Чачак
Стреличарски клуб „Прељина“ Прељина
Кик бокс клуб „Борац“ Чачак
Џудо клуб „Борац“ Чачак
Џудо клуб „Роки“ Чачак
Рвачки клуб „Борац“ Чачак
Боди билдинг клуб „Борац“ Чачак
Боди билдинг клуб „Атлета“ Чачак
Боди билдинг клуб „GYM-i“ Чачак
Пливачки клуб „Чачак“ Чачак
Кајак клуб „Чачак“ Чачак
Куглашки клуб „Чачак“ Чачак
Шаховски клуб „Борац“ Чачак
Спортско шаховско удружење „Трепча“ Горња Трепча
Спортски билијар клуб „Royal“ Чачак
Клуб америчког фудбала „Čačak angel warriors“ Чачак
Савез за школски спорт
Спортско удружење „Више од игре Јуниор“ Чачак
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ТРИДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ
ПРОГРАМА
И
ДОДЕЛИ
СРЕДСТАВА
ЗА
ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У
ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2020. ГОДИНИ

Владан Милић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши
чланове Градског већа са предлогом Стручне комисија за избор годишњих, односно посебних
програма у области спорта којим се предлаже да се у складу са Одлуком о одобравању и
финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку
одобре годишњи програми и доделе средства за задовољавање потреба и интереса грађана у
области спорта у граду Чачку у 2020. години, организацијама у области спорта.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Вељко Неговановић поставио је питање да ли само један или више клубова чини Спортско
друштво.
Владан Милић је одговорио да Спортско друштво чини 6 клубова, а овом приликом
одобрена су средства једном од њих.
Драгомир Шипетић похвалио је ажурност у вези предлога везаних за спорт и нада се да ће
таква ажурност бизи и у вези предлога расподеле средстава за активности удружења.
Славица Каранац истакла је да тренутно тече рок дат удружењима да допуну, да ће по
истеку рока Комисија одмах заседати и да се након тога очекује предлог за Градско веће.
Милица Дачић подсетила да су ове године расписани сви конкурси одмах почетком године,
што је био предлог удружења који је усвојен.
По упознавању са предлогом и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело 47
решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса
грађана у области спорта у граду Чачку у 2020. години, према следећем распореду:

Редни
број

1.

Организација у
области спорта
Спортско
друштво „ФЦ
Борац“ Чачак
(програм ФК
„Борац“ Чачак)

Спорт

фудбал

Износ
(у динарима)

9.000.000,00

2.

Фудбалски клуб
„Слобода“ Чачак

фудбал

1.127.000,00

3.

Фудбалски клуб
„Полет“ Љубић

фудбал

625.000,00

фудбал

567.200,00

4.

Фудбалски клуб
„Пријевор“
Пријевор

Област
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
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Фудбалски клуб
„Омладинац“
Заблаће

фудбал

363.200,00

фудбал

363.200,00

7.

Фудбалски клуб
„Јединство“
Горња
Горевница

фудбал

392.400,00

8.

Фудбалски клуб
„Јединство“
Коњевићи

фудбал

334.000,00

9.

Фудбалски клуб
„Рудар“
Бресница

фудбал

267.200,00

10.

Фудбалски клуб
„Спартак“
Трнава

фудбал

132.000,00

11.

Фудбалски клуб
„Морава“ Катрга

фудбал

243.600,00

12.

Фудбалски клуб
„Младост“
Прељина

фудбал

323.980,00

13.

Фудбалски клуб
„Парменац“
Парменац

фудбал

334.000,00

14.

Омладински
фудбалски клуб
„Ракова“ Ракова

фудбал

214.400,00

15.

Фудбалски клуб
„Будућност“
Станчићи

фудбал

214.400,00

16.

Фудбалски клуб
„Задругар“ Доња
Трепча

фудбал

334.000,00

17.

Фудбалски клуб

фудбал

478.400,00

5.

6.

Фудбалски клуб
„Слатина“
Слатина

учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
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„Чачак 94“
Чачак

18.

Фудбалски клуб
„Младострадост“ Чачак

фудбал

109.200,00

19.

Фудбалски клуб
„БИП“ Чачак

фудбал

434.000,00

фудбал

147.000,00

20.

Фудбалски клуб
„Гаучоси“ Чачак

21.

Фудбалски клуб
„Киндер“ Чачак

фудбал

147.000,00

22.

Фудбалски клуб
''Малба''
Жаочани

фудбал

214.400,00

23.

Фудбалски савез
града Чачка

фудбал

100.000,00

24.

Удружење
дечјих
фудбалских
турнира Србије
Чачак

фудбал

50.000,00

25.

Кошаркашки
клуб
„Железничар“
Чачак

кошарка

2.600.000,00

26.

Женски
кошаркашки
клуб „Ча баскет“
Чачак

кошарка

700.400,00

територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
1) учешће спортских организација
са територије града Чачка у
домаћим и европским клупским
такмичењима 59.200,00 динара;
2) организација спортских
такмичења од посебног значаја за
град Чачак 50.000,00 динара
1) учешће спортских организација
са територије града Чачка у
домаћим и европским клупским
такмичењима 334.000,00динара
2) организација спортских
такмичења од посебног значаја за
град Чачак 100.000,00 динара
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
подстицање и стварање услова за
унапређење спортске рекреације,
односно бављења грађана спортом,
посебно деце, омладине, жена и
особа са инвалидитетом
1) учешће спортских организација
са територије града Чачка у
домаћим и европским клупским
такмичењима 2.450.000,00 динара
2) организација спортских
такмичења од посебног значаја за
град Чачак 150.000,00 динара
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
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27.

Кошаркашки
клуб „Топ
зицер“ Чачак

28.

Кошаркашки
клуб „Младост“
Чачак

29.

Кошаркашки
клуб „Морава“
Заблаће

30.

Омладински
кошаркашки
клуб ''Чачак
94'' Чачак

кошарка

80.000,00

кошарка

1.150.000,00

кошарка

550.000,00

кошарка

874.000,00

31.

Омладински
рукометни клуб
''Младост'' Чачак

рукомет

1.500.000,00

32.

Женски
рукометни клуб
''Кошутњак''
Чачак

рукомет

750.000,00

33.

Одбојкашки
клуб ''Слобода
С'' Чачак

одбојка

271.050,00

34.

Одбојкашки
клуб ''Борац''
Чачак

одбојка

321.160,00

одбојка

180.830,00

одбојка

331.360,00

35.

36.

Одбојкашки
клуб ''Чачак''
Чачак
Одбојкашки
клуб ''Лотус''
Чачак

37.

Клуб контактних
спортова
''Борац'' Чачак

карате

1.000.000,00

38.

Карате клуб
''Слобода'' Чачак

карате

461.400,00

39.

Клуб контактних

карате

30.000,00

организација спортских такмичења
од посебног значаја за град Чачак
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
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спортова ''СМТ''
Чачак

40.

Карате клуб
''Младост'' Чачак

карате

75.000,00

41.

Атлетски клуб
''ЧААК'' Чачак

атлетика

595.400,00

42.

Атлетски клуб
„Слобода“ Чачак

атлетика

454.000,00

43.

Коњички клуб
''Миленко
Никшић''
Чачак

коњички спорт

604.000,00

44.

Коњички клуб
„Грива“ Чачак

45.

Бициклистички
клуб ''Борац''
Чачак

бициклизам

46.

Стонотениски
клуб „Борац“
Чачак

стони тенис

47.

Савез за
школски спорт

коњички спорт

400.000,00

1.104.400,00

502.000,00

школски спорт

1.700.000,00

укупно

територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
подстицање и стварање услова за
унапређење спортске рекреације,
односно бављења грађана спортом,
посебно деце, омладине, жена и
особа са инвалидитетом
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
физичко васпитање деце
предшколског узраста и школски
спорт (унапређење физичког
вежбања, рад школских спортских
секција и друштава, општинска,
градска и међуопштинска школска
спортска такмичења и др.) - чл.
137. ст. 1. тач. 5)
32.750.580,00 динара
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ТРИДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА: РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 2020. ГОДИНИ
У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Милана Бојовића, Градско
веће града Чачка једногласно је расписало:
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 2020. ГОДИНИ
1. Предмет овог конкурса је додела средстава црквама и верским заједницама за
реализовање програма у циљу унапређивања верских слобода и остваривања општег добра и
заједничког интереса.
2. Право на доделу средства имају цркве и верске заједнице за реализацију програма из
области градитељства, образовања, културе и науке.
3. Основни услови за доделу средстава су:
- да подносилац програма има статус правног лица,
- да је седиште подносиоца програма на територији града Чачка,
- да је подносилац програма основан у складу са прописима којим је уређено његово
оснивање,
- да се програм реализује на територији града Чачка.
4. Критеријуми за доделу средстава су:
- карактер и значај програма,
- капацитет за реализацију програма,
- досадашња искуства у реализацији програма,
- број корисника према којима је усмерен програм.
5. Конкурсну документацију цркве и верске заједнице могу преузети на писарници Градске
управе града Чачка на шалтеру број 12 или на сајту www.cacak.org.rs (пријава, смернице и
Правилник).
6. Конкурс је отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања на званичној интернет
страници града Чачка (www.cacak.org.rs.). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
7. Пријаве на конкурс, у затвореној коверти, доставити на адресу: Градско веће Града Чачка
- Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама, ул. Жупана Страцимира број 2, са
назнаком «НЕ ОТВАРАЈ – ПРИЈАВА НА КОНКУРС».
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ТРИДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ P.S. FASHION DESING
ДОО ЧАЧАК НА РЕШЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА
УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 359-362/19-IV-2-01 ОД 9.
ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ
У оквиру ове тачке дневног реда Славица Каранац упознала је чланове Градског већа са
жалбом P.S. FASHION DESING доо Чачак на решење Градске управе за урбанизам града Чачка број
359-362/19-IV-2-01 од 9. децембра 2019. године, као и предлогом решења по жалби.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Вељко
Неговановић поставивши питање постојања зимске баште и Славица Каранац која је истакла да
се решење односи на жалбу Градском већу против решења првостепеног органа, а за питање које је
члан Градског већа поставио задужене су друге службе.
По упознавању са жалбом, предложеним текстом решења и завршеном претресу, Градско
веће је једногласно донело:
РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ жалба P.S.FASHION DESIGN доо Чачак, изјављена на Решење Градске
управе за урбанизам града Чачка број 359-362/19-IV-2-01 од 9. децембра 2019. године, као
неоснована.
Образложење
Градскa управа за урбанизам града Чачка донела је Решење којим се одбацује захтев
P.S.FASHION DESIGN доо Чачак, поднет 20. новембра 2019. године, за издавање решења о
одобрењу постављања зимске баште угоститељског објекта на делу кп.бр. 1593 КО Чачак, испред
пословног простора у улици Немањиној бр. 28 у Чачку, у периоду од 20. новембра 2019. године д
15. фебруара 2020. године.
На донето Решење жалбу је благовремено изјавио P.S.FASHION DESIGN доо Чачак у којој
наводи да је ожалбеним решењем одбачен њихов захтев за издавање решења о одобрењу
постављања зимске баште угоститељског објекта испред пословног простора у улици Немањиној
број 28 у Чачку, поднет 20. новембра 2019. године. Даље наводи да је Градска управа за урбанизам
града Чачка дана 21. новембра 2019. године актом обавестила жалиоца о потреби да уреди поднесак
тако што ће доставити додатне податке и доказе, али да жалилац то Обавештење никад није примио.
Након што жалилац није могао да поступи по обавештењу које није ни добио, првостепени орган је
донео решење којим се захтев за постављање зимске баште одбацује. Предлаже да Градско веће
уважи жалбу и предмет врати на поновно одлучивање, као и да се у поновном поступку уредно
изврши достава Обавештења о потреби за уређењем и допуном захтева.
Увидом у списе предмета утврђено је:
-

-

да је P.S.FASHION DESIGN доо Чачак дана 20. новембра 2019. године поднео захтев за
издавање одобрења за постављање зимске баште испред угоститељског објекта на кп.бр.
1593 КО Чачак;
да је достављен идејни пројекат зимске баште која треба да се постави испред
угоститељског објекта у Немањиној улици, на делу к.п.бр. 1593 и 1610/2 КО Чачак;
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-

-

да је Градска управа за урбанизам града Чачка, актом од 21. новембра 2019. године
обавестила подносиоца захтева о потреби да се уреди поднесак тако што ће доставити:
Идејни пројекат зимске баште угоститељског објекта израђен у складу са Одлуком о
привременим објектима и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину
вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта; доказ да је
подносилац власник или закупац пословног објекта испред кога се поставља зимска
башта и оверену писану сагласност Стамбене заједнице за постављање зимске баште;
да је након подношења жалбе P.S.FASHION DESIGN доо Чачак, Градска управа за
урбанизам града Чачка, актом од 30. децембра 2019. године, поново обавестила
подносиоца захтева да у року од 15 дана уреди захтев тако што ће доставити наведене
податке и доказе.

У одговору на жалбу првостепени орган истиче да је жалба неоснована из разлога
што је увидом у списе предмета утврђено да је Обавештење Градске управе за урбанизам града
Чачка од 21. новембра 2019. године о потреби да се уреди поднесак и доставе потребни докази
уручено, у просторијама Градске управе за урбанизам, истог дана лицу које је у овом а и у ранијим
поступцима за ово правно лице контактирало са поступајућим службеником Управе, у име и за
рачун подносиоца захтева. Даље истиче да је независно од очигледне чињенице да је обавештење од
21. новембра 2019. године уручено, поводом жалбе која је уследила, Градска управа за урбанизам
допунила испитни поступак, у складу са чланом 165. став 2. Закона о општем управном поступку и
подносиоцу захтева, дана 30. децембра 2019. године, поново доставила Обавештење о потреби да се
уреди поднесак у року од 15 дана од пријема обавештења. Жалилац је ово обавештење примио 3.
јануара 2020. године, потписана је доставница као доказ, али у остављеном року није доставио
тражене податке и доказе. Предлаже да се жалба одбије као неоснована .
Чланом 2. став 1. Одлуке о привременим објектима („Сл. лист града Чачка“ број 6/2019)
прописано је да је башта угоститељског објекта, у смислу ове одлуке „мањи монтажни објекат
привременог карактера“.
Чланом 23. став 3. алинеја 5 исте Одлуке прописано је да се уз захтев за издавање решења о
одобрењу за постављање зимске баште угоститељског објекта доставља: доказ да је подносилац
захтева власник или закупац пословног простора испред кога се поставља зимска башта и идејни
пројекат израђен у складу са прописима о планирању и изградњи и одредбама ове одлуке, са
подацима о дужини и површини постојећег угоститељског објекта.
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, јер је неспорно да
жалилац није доставио сву потребну документацију која је, Одлуком о привременим објектима,
прописана за постављање зимске баште.
Наводи жалбе пре свега навод да жалилац никада није примио акт Градске управе за
урбанизам града Чачка, односно Обавештење од 21. новембра 2019. године су неосновани обзиром
да је предметно Обавештење преузето и потписано у просторијама Градске управе за урбанизам, те
да жалилац нити уз захтев а ни накнадно није доставио све потребне доказе који су таксативно
наведени у обрасцу захтева за издавање одобрења за постављање зимске баште. У прилог томе
говори и чињеница да жалилац није доставио потребне доказе иако је акт односно обавештење од
30. децембра 2019. године уредно примио, а које обавештење је након подношења жалбе, Градска
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управа за урбанизам доставила поступајући у складу са чланом 165. Закона о општем управном
поступку („Сл. гласник РС“ број 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење) којим је прописано да у
циљу удовољавања жалбеном захтеву првостепени орган може да замени ожалбено решење а може
и да допуни поступак ако нађе да је то неопходно.
На основу напред наведеног 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.
ТРИДЕСЕТ

ШЕСТА

СЕДНИЦА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ БОЈАНА
МИХАИЛОВИЋА ПРЕДУЗЕТНИКА, СЕРВИС ЗА
ТАКСИ ПРЕВОЗ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ УСЛУГЕ EURO
YU – ŽUTI TAKSI КРАЉЕВО НА РЕШЕЊЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА
БРОЈ 359-425/19-IV-2-01 ОД 3. ЈАНУАРА 2020.
ГОДИНЕ

У оквиру ове тачке дневног реда Славица Каранац упознала је чланове Градског већа са
жалбом Бојана Михаиловића предузетника, Сервис за такси превоз и друге сличне услуге EURO YU
– ŽUTI TAKSI Краљево на решење Градске управе за урбанизам града Чачка број 359-425/19-IV-201 од 3. јануара 2020. године, као и предлогом решења по жалби.
По упознавању са жалбом и предложеним текстом решења, Градско веће је једногласно
донело:
РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ жалба Бојана Михаиловића предузетника, Сервис за такси превоз и друге
сличне услуге Euro YU – ŽUTI TAKSI Краљево, изјављена на Решење Градске управе за урбанизам
града Чачка број 359-425/19-IV-2-01 од 3. јануара 2020. године, као неоснована.
Образложење
Градскa управа за урбанизам града Чачка донела је Решење којим се одбија захтев Бојана
Михаиловића предузетника, Сервис за такси превоз и друге сличне услуге Euro YU – ŽUTI TAKSI
Краљево, поднет 11. децембра 2019. године, за издавање одобрења за постављање апарата за кокице
на јавној површини Градски трг, доњи плато, у Чачку.
На донето Решење жалбу је благовремено изјавио Бојан Михаиловић предузетник, Сервис за
такси превоз и друге сличне услуге Euro YU – ŽUTI TAKSI Краљево у којој наводи да је у
континуитету током периода 2013-2019. године са одобрењем Градске управе за урбанизам града
Чачка користио јавну површину на Градском тргу испред Тржног центра Вавилон II за постављање
апарата за припрему и продају хране (кокица). Сматра да је неблаговременим доношењем програма
којим се регулише привремено постављање мањих монтажних објеката он неоправдано оштећен и
онемогућен да савесно и законито користи јавну површину за привремено постављање апарата за
кокице и да на овај начин без посла остаје радник који је по овом основу издржавао своју породицу.
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Напомиње да је у сличној ситуацији био и 2016. године када је такође постојао правни вакум у
погледу правног основа за одобравање постављања привремених монтажних објеката. Предлаже да
се жалба усвоји и решење којим се одбија његов захтев преиначи и непосредно одобри привремено
постављање апарата за припрему и продају хране (кокица) на Градском тргу у Чачку (доњи плато)
испред ТЦ Вавилон II на делу кп.бр. 800 КО Чачак на који начин би се изнашао правни основ за
позитивно поступање по захтеву жалиоца.
Увидом у списе предмета утврђено је:
-

-

-

да је Бојан Михаиловић предузетник, Сервис за такси превоз и друге сличне услуге Euro
YU – ŽUTI TAKSI Краљево, 11. децембра 2019. године поднео захтев за издавање
одобрења за постављање апарата за кокице на Градском тргу, доњи плато на кп.бр. 800
КО Чачак;
да је уз захтев доставио Извод АПР-а о регистрованим подацима привредног субјекта;
да је уз захтев доставио копију Решења Градске управе за урбанизам града Чачка од 21.
јуна 2019. године којим се одобрава привремено постављање апарата за припрему и
продају хране (кокице) на Градском тргу, доњи плато за период од 1. јула до 31.
децембра 2019. године;
да је уз захтев понео копију Ситуационог плана Градске управе за урбанизам од 21. јуна
2019. године.

У одговору на жалбу првостепени орган истиче да је жалба неоснована из разлога
што Градска управа за урбанизам града Чачка није овлашћена да непосредно одобри привремено
постављање апарата за припрему и продају хране на Градском тргу у Чачку без претходно донетог
Програма односно није дужна да „изнађе правни основ за позитивно поступање по захтеву“. Истиче
да се према одредбама Одлуке о привременим објектима („Сл. лист града Чачка“ број 6/2019)
локације за постављање апарата за припрему и продају хране на јавним површинама дају на
коришћење у поступку прикупљања понуда јавним оглашавањем, а не непосредно, а уз захтев за
издавање траженог одобрења подносилац захтева је дужан да достави између осталог и решење
Градског већа о додели на коришћење јавне површине за постављање мањег монтажног објекта и
уговор о коришћењу јавне површине закључен са ЈП „Градац“ Чачак. Према томе нико не може
добити решење о одобрењу за постављање привременог објекта на јавној површини, ако се
претходно не донесе програм и ако у поступку прикупљања понуда јавним оглашавањем не добије
на коришћење део јавне површине намењене за постављање такве врсте објекта. Напомиње да је
једини изузетак био период до 31. децембра 2019. године када је у „прелазном периоду“ ова Градска
управа могла да одређује локације за постављање мањих монтажних објеката на јавним
површинама. Предлаже да се жалба одбије као неоснована.
Чланом 146. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. грасник РС“ број 72/2009,
81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС,
98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон) прописано је да се
мањи монтажни објекти постављају и уклањају на основу програма који доноси јединица локалне
самоуправе на период од најдуже десет година.
Чланом 25. Одлуке о привременим објектима („Сл. лист града Чачка“ број 6/2019) прописано
је да се мањи монтажни објекти постављају на основу Програма постављања мањих монтажних
објеката привременог карактера и да Програм доноси Градско веће града Чачка, на предлог
надлежног органа управе, а израђује га ЈП „Градац“ Чачак за период од пет година.
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 јер је неспорно да
се одобрење за постављање мањег монтажног објекта издаје на основу Програма постављања мањих
монтажних објеката привременог карактера, а применом Закона о планирању и изградњи и Одлуке
о привременим објектима. Надлежна Градска управа не може непосредно одобрити привремено
постављање монтажног објекта, који је наведен у захтеву, без претходно донетог Програма и
спроведеног поступка који је прописан Одлуком о привременим објектима.
Наводи жалбе, пре свега наводи који се односе на ранија одобрења за постављање апарата за
припрему и продају хране (кокица), немају утицаја на другачије решење ове управне ствари, јер је
надлежна Градска управа, на основу члана 38. Одлуке о привременим објектима („Сл. лист града
Чачка“ број 6/2019), у прелазном периоду, до доношења Програма и окончања поступка доделе
локација а најдуже до 31. децембра 2019. године, могла да одређује локације за постављање мањих
монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама у поступку издавања решења о
одобрењу постављања ових објеката.
На основу изнетог 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.
ТРИДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ШИПОВАЦ ДУШАНА
ИЗ КРАГУЈЕВЦА НА НАЛОГ – ПРЕДРАЧУН ЈКП
„ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК БРОЈ 8842000 ОД 19.
ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ
У оквиру ове тачке дневног реда Славица Каранац упознала је чланове Градског већа са
жалбом Шиповац Душана из Крагујевца на налог – предрачун ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број
8842000 од 19. децембра 2019. године, као и предлогом решења по жалби.
По упознавању са жалбом и предложеним текстом решења, Градско веће је једногласно
донело:
РЕШЕЊЕ
ОДБАЦУЈЕ СЕ жалба Шиповац Душана из Крагујевца, изјављена на налог-предрачун
„ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 8842000 од 19. децембра 2019. године, као недозвољена.
Образложење
ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, дана 19. децембра 2019. године, издао је налог-предрачун за
плаћање посебне дневне паркинг карте, причвршћен на ветробранско стакло аутомобила
регистарске ознаке KG-096-VV, којим је власнику аутомобила наложено да плати износ дневне
паркинг карте и то 1.200,00 динара и дата могућност да у року од 8 дана плати износ од 600,00
динара када ће се сматрати да је измирена обавеза. Након тога, власник аутомобила је измирио
обавезу у висини од 600,00 динара и предузећу доставио доказ о уплати.
На налог-предрачун који је издао ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак жалбу је изјавио власник
аутомобила Душан Шиповац, адв. из Крагујевца, из разлога повреде правила поступка и неправилне
примене закона, другог прописа или општег акта. У жалби наводи да су повређена правила
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поступка, односно да постоје формални недостаци решења, јер Јавно предузеће није донело решење
у управном поступку на начин како то прописује Закон о општем управном поступку. Уместо тога,
ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак издао је налог за плаћање посебне дневне карте који је дана 19.
децембра 2019. године прибијен на ветробранско стакло аутомобила жалиоца. Сматра да тако
уручено „решење“ не испуњава Законом прописане делове и садржину писаног решења из члана
141. Закона о општем управном поступку којим је прописано да „решење у писаном облику садржи
увод, диспозитив, образложење, упутство о правном средству, потпис овлашћеног службеног лица и
печат органа или други вид потврде аутентичности“, те стога такво „решење“ не може се сматрати
решењем у смислу примене Закона о општем управном поступку и не може бити основ за наметање
било какве обавезе. Даље наводи да је у конкретном случају дошло до неправилне примене Закона о
општем управном поступку, Закона о прекршајима и Закона о облигационим односима. Сматра да је
веома тешко одредити правни основ потраживања од стране ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, а увидом
у Програм пословања и ценовник за 2019. годину утврдио је да није могуће купити дневну карту за
Прву зону паркирања, тзв. Жуту зону, у којој је возило било паркирано. Истиче да не постоји
правни основ за издавање налога за плаћање посебне дневне паркинг карте, јер уколико налог има
карактер казне поставља се питање на основу ког прописа ово јавно предузеће има овлашћење да
одређује висину казне за прекршај. Даље наводи да је Законом о прекршајима одређено да
прекршаји могу могу бити прописани одлуком Скупштине града, али у конкретном случају сматра
да оснивач овог јавног предузећа Скупштина града Чачка на ово јавно предузеће није пренела
овакво овлашћење. Даље наводи да уколико је реч о облигационом односу у којем је жалилац
оставивши своје возило на обележеном месту за паркирање створена новчана обавеза плаћања
заузећа паркинг места по сату а не обавеза плаћања дневне карте, нарочито када таква карта и не
може да се купи. Из свега напред наведеног проистиче да „налог за плаћање посебне дневне карте“
има карактер казне за неизвршене новчане обавезе, а што је у супротности са Законом о
облигационим односима. Тражи да другостепени орган поништи првостепено решење и жалиоцу
надокнади трошак плаћања посебне дневне карте и трошкове које је имао поводом жалбе.
У одговору на жалбу првостепени орган истиче да је ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак предузеће
основано од стране оснивача, града Чачка, да „управља јавним паркиралиштима и одржава услове
за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање
моторних возила, као и уклања и премешта паркирана возила, поставља уређаје којима се спречава
одвожење возила по налогу надлежног органа“ сходно Одлуци о усклађивању оснивачког акта ЈКП
„Паркинг сервис“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“ број 22/2016).
Даље наводи да је сходно Одлуци о обављању комуналне делатности управљања јавним
паркиралиштима („Сл. лист града Чачка" број“14/2018) прописано да је за коришћење јавних
паркиралишта корисник дужан да плати одговарајућу накнаду унапред, а уколико то не уради
дужан је плати посебну дневну паркинг карту на основу налога - предрачуна за плаћање посебне
дневне карте од стране овлашћеног контролора предузећа. Даље наводи да је ценовник ЈКП
„Паркинг сервис“ Чачак донело ово предузеће, а сагласност дао оснивач 30. новембра 2018. године
којим је између осталог прописана цена посебне дневне паркинг карте. Сматра да се жалилац
неосновано позива на одредбе неколико закона и не стоји да налог има карактер прикривене казне
коју наплаћује ово јавно предузеће, јер су у конкретном случају примењени прописи који регулишу
област рада и наплаћивања цене комуналних услуга у складу са Законом о комуналним
делатностима по коме се управљање јавним паркиралиштима сматра комуналном делатношћу.
Првостепени орган сматра да поступак издавања посебне дневне карте није управни акт те да
жалилац нема право на заштиту у управном поступку и предлаже да се жалба одбаци као
недозвољена.
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Чланом 2. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ број 88/2011, 104/2016 и
95/2018) прописано је да су комуналне делатности у смислу овог закона делатности пружања
комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица код којих је
јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета,
обима, доступности и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем и да су комуналне
делатности делатности од општег интереса, између осталих и делатност управљања јавним
паркиралиштима.
Чланом 8. Одлуке о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 14/2018) набројана су таксативно јавна паркиралишта за чије
коришћење се плаћа накнада и разврстана су по зонама.
Чланом 14. исте Одлуке прописано је да за је за „коришћење јавних паркиралишта
наведених у члану 8. ове одлуке, корисник дужан да плати одговарајућу накнаду унапред, за
одређено време коришћења“.
Чланом 19. став 1. исте Одлуке прописано је да је за коришћење услуге јавног паркиралишта
корисник дужан да у возилу поседује важећу паркинг карту или да паркирање плати електронским
путем (путем мобилног телефона), што евидентира Предузеће“, а ставом 2. истог члана прописан је
начин плаћања паркинг места.
Чланом 21. Одлуке прописано је да је корисник који поступи супротно одредбама члана 19.
став. 2. тачке 1-5. и 7. ове Одлуке, дужан да плати посебну дневну паркинг карту, да налог за
плаћање посебне дневне паркинг карте издаје овлашћени контролор Предузећа и уручује га
кориснику, односно причвршћује га на возило на предње ветробранско стакло, да се сматра да је
корисник паркиралишта поступио по примљеном налогу ако је посебну дневну паркинг карту
платио у износу од 50% њене цене у року од осам дана од дана издавања, на начин означен у
налогу.
Ставом 5. члана 21. Одлуке прописано је да ако корисник паркиралишта не поступи у складу
са ставом 4. овог члана, Предузеће ће код надлежног суда покренути поступак за наплату посебне
дневне паркинг карте.
Из цитираних одредби члана 21. Одлуке произилази да налог за плаћање посебне дневне
паркинг карте нема карактер управног акта, већ да представља предрачун, односно опомену за
плаћање накнаде за коришћење паркинг места. У случају да корисник не плати наведени износ
накнаде, Предузеће може извршити наплату само у поступку пред надлежним судом, па спорни
налог - предрачун не представља управни акт у смислу члана 16. став 1. Закона о општем управном
поступку. Због наведеног, жалба изјављена против налога - предрачуна одбачена је, као
недозвољена, на основу члана 167. став 1. Закона о општем управном поступку.
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 ОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ
МИЛОЈКА ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ КОМУНАЛНОГ
ИНСПЕКТОРА
ГРАДСКЕ
УПРАВЕ
ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 3551697/19-IV-2-05 ОД 25. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ
У оквиру ове тачке дневног реда Славица Каранац упознала је чланове Градског већа са
жалбом Јелесијевић Милојка из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за
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инспекцијски надзор града Чачка број 355-1697/19-IV-2-05 од 25. децембра 2019. године, као и
предлогом решења по жалби.
По упознавању са жалбом и предложеним текстом решења, Градско веће је једногласно
донело:
РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ жалба Јелесијевић Милојка из Чачка, изјављена на Решење комуналног
инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-1697/19-IV-6-05 од 25.
децембра 2019. године, као неоснована.
Образложење
Комунални инспектор Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка донео је Решење
којим се забрањује Јелесијевић Милојку из Горње Горевнице испуштање отпадних вода и осоке из
објекта за држање животиња, у своје и суседно двориште.
На донето Решење жалбу је благовремено изјавио Јелесијевић Милојко због погрешне
примене Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду и погрешно утврђеног чињеничног стања.
Наводи да је објекат за држање крава изградио још 1960. године, да у објекту тренутно држи три
краве од чега остварује приходе за издржавање породице. Сматра да је пријава против њега поднета
неосновано и из ината, јер са ранијим власницима суседног домаћинства до сада није имао
проблема а одувек се бави држањем крава. Истиче да је нетачно да се осока и отпадне воде изливају
у канал поред пута и туђе имање јер он строго води рачуна да уредно одржава шталу а не пориче да
нема изграђену септичку јаму за коју би му била потребна велика новчана средства. Даље наводи да
су супруга и он незапослени и да децу издржавају приходима од пољопривреде. Сматра да Одлука
на коју се комунални инспектор у решењу позива не важи за сеоска подручја, те да уколико би
морао да поступи по решењу комуналног инспектора био би принуђен да прода краве и остане без
прихода за издржавање породице. На крају истиче да ће у наредном периоду учинити све да овај
проблем реши, за шта су му потребна новчана средства. Предлаже да Градско веће усвоји жалбу.
У одговору на жалбу првостепени орган истиче да је ожалбено решење донето због
поступања жалиоца супротно одредби члана 55. Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду.
Наводи да је комунални инспектор сачинио записник о инспекцијском прегледу у присуству
жалиоца у коме је констатовано да жалилац избацује ђубре и испушта осоку из објекта за држање
домаћих животиња у своје двориште а непосредно уз суседни стамбени објекат, који записник је
потписан од стране жалиоца без примедби. На крају истиче да је ожалбено решење правилно
донето.
Увидом у списе предмета утврђено је:
-

-

да је Комуналној инспекцији дана 10. децембра 2019. године пријављено
испуштање отпадних вода и осоке из домаћинства Јелесијевић Милојка у канал
поред пута и двориште суседа;
да је приликом инспекцијског прегледа, дана 13. децембра 2019. године, у
домаћинству Јелесијевић Милојка у Горњој Гпревници, утврђено да именовани
избацује ђубре и испушта отпадне воде на слободну површину свог дворишта а
непосредно до суседног стамбеног објекта;
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-

да именовани не поседује бетонирану или водонепропусну јаму за прихват стајског
ђубрета и осоке већ исти депонује на земљани део свог дворишта и да се осока
слободно разлива по истом а у непосредној близини суседног стамбеног објекта.

Чланом 55. став 1. тачка 2. Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду („Сл. лист града
Чачка“ бр. 24/2018), прописано је да је у циљу одржавања хигијене у сеоским насељима, забрањено
изливати или испуштати фекалије, отпадне воде и осоку из објеката за држање животиња у своје
или суседно двориште, јавне канале, реке и потоке, на јавне и некатегорисане путеве и остале
површине јавне намене.
По разматрању жалбе и осталих списа предмета, као и оцене свих доказа Градско веће града
Чачка налази да је жалба неоснована.
Како Јелесијевић Милојко, из свог домаћинства у Горњој Горевници, избацује ђубре и осоку
из објекта за држање животиња, у своје двориште и непосредној близини суседног стамбеног
објекта, што је противно одредбама Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду, то је
првостепени орган правилно поступио када је донео ожалбено решење.
Наводи жалбе да предметна одлука не важи за сеоско подручје су неосновани, јер се члан
55. Одлуке по којој је инспектор поступао управо односи на одржавање хигијене у сеоским
насељима.
Остали наводи 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 ДЕВЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊA О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 297)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића, Градско
веће је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 19/2019) раздео 2. Градско веће, функционална класификација 130,
апропријација 16, 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 600.000,00, динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 297, за потребе Дома културе Чачак, име трошкова учешћа града Чачка на
дечијем музичком такмичењу „Србија у ритму Европе 2020“.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 297, економска класификација
424 – Специјализоване услуге, Расход по наменама 4242 – Услуге образовања, културе и
спорта, Функционална класификација 820, Извор финансирања 01 (издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за друштвене
делатности, Индиректни корисник буџетских средстава Дом културе Чачак, Програм 1201
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Развој културе и информисања, ПА 0002 Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ЧЕТРДЕСЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊA О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 599/1)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића и
дискусије Милана Бојовића који је истакао да се ради о дугогодишњем проблему којим након
овога треба да се бави и Градско правобранилаштво, Градско веће је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
5. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 19/2019) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130,
апропријација 16, 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 705.000,00 динара, за непланиране сврхе за које није утврђена
апропријација и то за потребе Месне заједнице Међувршје за плаћање трошкова по Решењу
Привредног суда у Чачку 1 Ии 8/2020 од 28. јануара 2020. године, и отвара нова
апропријација 599/1 економска класификација 483- Новчане казне и пенали по решењу
судова, Расход по наменама 4831 – Новчане казне и пенали по решењу судова,
Функционална класификација 160, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за финансије,
Индиректни корисник – Месна заједница Међувршје Чачак, Програм 0602. Опште услуге
локалне самоуправе, ПА 0002 Функционисање месних заједница – редовно пословање.
6. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на:
-

апропријацију 595, економска класификација 421- Стали трошкови, Расход по наменама
4211 Трошкови платног промета, Функционална класификација 160, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска
управа за финансије, Индиректни корисник – Месна заједница Међувршје Чачак, Програм
0602. Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0002 Функционисање месних заједница –
редовно пословање, износ од 4.000,00 динара;

-

нову апропријација 599/1 економска класификација 483- Новчане казне и пенали по решењу
судова, Расход по наменама 4831 – Новчане казне и пенали по решењу судова,
Функционална класификација 160, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за финансије,
Индиректни корисник – Месна заједница Међувршје Чачак, Програм 0602. Опште услуге
локалне самоуправе, ПА 0002 Функционисање месних заједница – редовно пословање,
износ од 701.000,00 динара.
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7. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
8. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ЧЕТРДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊA О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 678/1 и 678/2)
У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића, Градско
веће је једногласнп донело следеће:
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 19/2019) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130,
апропријација 16, 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 2.000.000,00 динара, за непланиране сврхе за које није утврђена
апропријација и то за потребе Туристичке организације Чачка на име организације Светског
купа у модерном плесу који се одржава у Чачку и отвара:
- нова апропријација 678/1 економска класификација 422- Трошкови путовања – Расход по
наменама 4222- Трошкови службених путовања у иностранство,
Функционална
класификација 473, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава – Градска управа за финансије, Индиректни корисник
буџетских средстава – ЈУ Туристичка организација Чачка, Програм 1502. Развој туризма,
нови пројекат 1502-30 Манифестација „Светски куп у модерном плесу“, износ од 300.000,00
динара;
- нова апропријација 678/2 економска класификација 423- Услуге по уговору – Расход по
наменама 4239- Остале опште услуге,
Функционална класификација 473, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских
средстава – Градска управа за финансије, Индиректни корисник буџетских средстава – ЈУ
Туристичка организација Чачка, Програм 1502. Развој туризма, нови пројекат 1502-30
Манифестација „Светски куп у модерном плесу“, износ од 1.700.000,00 динара.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на:
- апропријацију 678/1 економска класификација 422- Трошкови путовања – Расход по
наменама 4222- Трошкови службених путовања у иностранство,
Функционална
класификација 473, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава – Градска управа за финансије, Индиректни корисник
буџетских средстава – ЈУ Туристичка организација Чачка, Програм 1502. Развој туризма,
нови пројекат 1502-30 Манифестација „Светски куп у модерном плесу“, износ од 300.000,00
динара;
- апропријацију 678/2 економска класификација 423- Услуге по уговору – Расход по
наменама 4239- Остале опште услуге,
Функционална класификација 473, извор
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финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских
средстава – Градска управа за финансије, Индиректни корисник буџетских средстава – ЈУ
Туристичка организација Чачка, Програм 1502. Развој туризма, нови пројекат 1502-30
Манифестација „Светски куп у модерном плесу“, износ од 1.700.000,00 динара.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ЧЕТРДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА ЧАЧКА НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ К.П. БР. 1401/1 КО ЗАБЛАЋЕ И ОБЈЕКТА БРОЈ
1 САГРАЂЕНОГ НА К.П. БР. 1401/1 КО ЗАБЛАЋЕ
Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић. Градско веће
града Чачка 13. фебруара 2020. године донело је решење којим је приступљено прибављању у јавну
својину града Чачка објекта бр. 1 саграђеног на к.п. бр. 1401/1 КО Заблаће бруто површине 116 м2 и
к.п. бр. 1401/1 КО Заблаће површине 2824 м2 уписаних у лист непокретности 724 за КО Заблаће из
приватне својине Светлане Рабреновић Вишњић из Чачка, путем непосредне погодбе. Светлана
Рабреновић Вишњић из Чачка поднела је Градској управи за урбанизам иницијативу за прибављање
грађевинског земљишта у јавну својину града. Комисија за грађевинско земљиште извршила је
увид у списе предмета. Обзиром да се ради о непокретности која по својим карактеристикама једина
одговара потребама града, а град не може прибављати у јавну својину непокретност по цени вишој
од тржишне вредности, а посебно имајући у виду локацију, односно површину предметне парцеле
која се граничи са парцелама у својини града Чачка, на којима је саграђен објекат сеоског Дома
културе и која не испуњава услове за изградњу другог објекта на парцели то је оправдано и
целисходно прибавити предметну непокретност која се са западне стране граничи са парцелама у
својини града Чачка и која ће заједно са деловима парцела у својини града Чачка формирати
грађевинску парцелу адекватне површине. Комисија једногласно даје предлог да се прибави у јавну
својину града Чачка, непосредном погодбом, објекат бр. 1 саграђен на к.п. бр. 1401/1 КО Заблаће
бруто површине 116 м2 и к.п. бр. 1401/1 КО Заблаће површине 2824 м2 уписаних у лист
непокретности 724 за КО Заблаће из приватне својине Светлане Рабреновић Вишњић из Чачка, за
износ од 38.770,42 Eur-a, по званичном средњем курсу НБС на дан исплате, за потребе изградње
објекта дечијег вртића на к.п. бр. 1401/1, 1402/1 и деловима к.п. бр. 1400/3, 1402/2 све у КО Заблаће.
Надлежна управа је поступила у складу са предлогом Комисије за грађевинско земљиште
садржаном у записнику Комисије од 12. марта 2020. године и сачинила решење као у диспозитиву.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Милан Бојовић
истакавши да је ово била велика потреба Месне заједнице Заблаће и свих околних села. Доношењем
овог решења отвара се могућност за израду комплетне пројектно техничке документације коју
финансира град Чачак преко МЗ Заблаће. Активности на реализацији пројекта већ су започете у
сарадњи са помоћником Градоначелника за друштвене делатности, а кроз Фонд НовакаЂоковића.
По упознавању са нацртом Решења и завршеном претресу Градско веће је једногласно
утврдило Предлог решења о прибављању у јавну својину града Чачка непосредном погодбом к.п.
бр. 1401/1 КО Заблаће и објекта број 1 саграђеног на к.п. бр. 1401/1 КО Заблаће, и доставила
Скупштини на разматрање и доношење.
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ЧЕТРДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ
ТАКСИ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Небојша Бежанић. Правни
основ за доношење Одлуке о боравишној такси садржан је у Закону о финансирању локалне
самоуправе , Закону о угоститељству, Уредби о највишем и најнижем износу боравишне таксе и
Статуту града Чачка. Доношење нове одлуке о боравишној такси произилази из потреба
усаглашавања са новим законским решењима у области туризма и угоститељства. Измена закона
који регулише пословање и приходе од пружања услуга у домаћој радиности и сеоским
туристичким домаћинствима свакако ће утицати на оне који се већ баве или имају у плану да се
баве овом делатношћу. Закон о туризму и Закон о угоститељству предвиђају нова решења која се
односе на опорезивање субјеката који издају приватан смештај, прецизније физичка лица која
пружају услугу смештаја у домаћој радиности, а то укључује издавање соба, апартмана, кућа у
градовима, туристичким дестинацијама и сеоским туристичким домаћинствима. Сви који се баве
или намеравају да се баве овом врстом пружања услуга, морају категоризовати објекте. По
завршетку категоризације добијају Решења, отпочињу пружање туристичких услуга уз обавезу да
изврше пријаву госта, плате порез и боравишну таксу коју су непосредно наплатили приликом
боравка гостију у њиховим смештајним објектима и убудуће им неће бити потребан посредник у
пословању.Очекује се да ће нова законска решења допринети сузбијању нелегалног рада и увести
ред у ову област. Износ пореза ће зависити од категоризације и промета, а услови, критеријуми и
елементи за опорезивање прихода по основу пружања угоститељских услуга су прописани
Правилником о условима, критеријумима и елементима за опорезивање прихода по основу пружања
угоститељских услуга. Oвим Правилником се ближе прописују услови, критеријуми и елементи за
опорезивање прихода по основу угоститељских услуга, које физичко лице, сагласно законима
којима се уређује угоститељство и туризам, оствари од пружања усоститељских услуга у
угоститељском објекту домаће радиности и објекту сеоског туристичког домаћинства. Правилник је
у примени од 1. јула 2019. године. Осим напред наведених донета су нова законска решења која
регулишу начин наплате боравишне таксе пружаоцa услуга од корисника истих, а пре свега услови
и начин утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа
угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству,
као и начин и рокове плаћања боравишне таксе надлежној локалној самоуправи. У том смислу
Влада Републике Србије донела је Уредбу о условима и начину утврђивања висине годишњег
износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима
домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања Уредба је
ступила на снагу 1. јула 2019. године.
По упознавању са нацртом Одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о
боравишној такси, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
***
Милица Дачић обавестила је чланове Градског већа да је одлучено по свим тачкама
дневног реда, па је 100. седницу Градског већа закључила у 12 часова и 15 минута.
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-38/2020-III
13. март 2020. године
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