ЗАПИСНИК
СА СТОПРВЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА
Одржане 24. 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 101. седницу Градског већа и истом председаваo.
Констатовао је:
 да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 11 чланова: Милун Тодоровић,
Милица Дачић, прим. др Славица Драгутиновић, Анђелка Новаковић, Вељко Неговановић,
Мирослав Вукосављевић, Немања Трнавац, Михаило Јовић, Милан Лукић и Душан Радојевић а
одсутни су Драгомир Шипетић, Велимир Дробњак и Славко Веселиновић.
 да у смислу члана 15. Пословника Градског већа града Чачка, Градско веће има кворум, те
може да ради и пуноважно одлучује;
 да седници Градског већа присуствују:
-

Владан Милић, помоћник Градоначелника
Милан Бојовић, помоћник градоначелника
Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника
Мирослав Петковић, секретар Скупштине града
Славица Каранац, начелник Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника
и Градског већа
Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије

***
Милун Тодоровић, председник Градског већа, обавестио је чланове Градског већа да им је
достављен записник са 100. седнице Градског већа, ради усвајања.
Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 100. седнице Градског
већа.
Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће једногласно донело:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ записник са 100. седнице Градског већа града Чачка број 06-38/2020-III од 13.
марта 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.
Питао је да ли има још предлога за измену или допуну дневног реда. Како није било
предлога за измену и допуну дневног реда, Градско веће је једногласно утврдило следећи:

ДНЕВНИ РЕД:
1. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТКЕ РЕЗЕРВЕ
( апропријације 62 и 64)
РАД ПО ТАЧКИ ДНЕВНОГ РЕДА
ПРВА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ
БУЏЕТКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријације 62 и 64)

СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ

Зоран Тодосијевић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознао је члнаове
Градског већа са затхевом Градске управе за опште и заједничке послове за прерасподелу средстава
за измирење обавеза по пристиглим фактурама које за предмет имају набавку материјала и услуга у
циљу предузимања заштитних мера за спречавање ширења Корона вируса, обзиром да у Одлуци о
буџету града Чачка на апропријацији за дате намене не постоји довољно средстава. Предложио је да
се из средстава текуће буџетске резерве прерасподеле средства у износу од 1.400.000,00 динара на
апропријациу 62 - Специјализоване услуге износ од 400.000,00 динара и на апропријациу 64 Материјал, износ од 1.000.000,00 динара.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Прим. др Славица Драгутиновић у својој дискусији, а везано за набавку медицинског
материјала и медицинских услуга, за шта се овим решењем опредељују средства. Осврнула се и на
целокупно стање што се тиче Корона вируса. Истакла је да су прошле две недеље биле са релативно
малим бројем оболелих и умрлих, пре свега захваљујући Заводу за јавно здравље Чачак и уопште
заводима који је на време реаговао и открили извор заразе, као и да је Град Чачак одмах образовао
Тим за праћење ширења Корона вируса. Посебно је нагласила да је Град благовремено пратио све
мере Владе и реаговао на исти начин. Нагласила је да је што се тиче тежине испољавања обољења
ова и следећа недеља ће бити недеље када ће се симптоми после 5 и 7 дана испољавати у правој
слици. Даље је истакла да се Болница организовала колико је то у могућности и да је успела да
отвори неке инфективне путеве у смислу да се редовни пацијенти одвоје од ових других пацијената
са инфекцијом. Задовољна је брзином којом се реаговало мислећи на улогу свих појединачно почев
од санитарне и здравствене инспекције, опште свих инспекција, МУП-а, Болнице, Дома здравља,
Апотеке. Тим који је образован се уходао и све су урадили што је требало до сада да се уради. а
сада је велики притисак на инспекције и МУП и најбитније да се поштују све мере Владе, како би се
сачувао здравствени систем, да је изолација јако битна и ношење заштитне опреме. Посебно је
истакла да се и Градоначелник укључио у све ово поготово у набавци неопходног материјала.
Милун Тодоровић је подсетио да се улази у трећу недељу борбе против Корона вируса и
да је у Чачку образован Тим за праћење ширења Корона вируса на територији града Чачка, на челу
са др Михаилом Луковићем епидемиологом и инфектологом у чијем саставу су и представници
Завода за јавном здравље, Опште болнице Чачак, Апотекарске установе „Чачак“, РФЗО-а –
Филијала Чачак, члан Градског већа ресорно задужен за област здравства и здравствене заштите,
начелник Градског штаба за ванредне ситуације и командир Полицијске испоставе Чачак. Посебно
је истакао да је на самом почетку набављено 20 хиљада маски јер је то било неопходно и исте су се
нашле у продаји у апотекама. Даље је истакао да се предузимају и поштују све мере Владе РС, да су
урађене велике промене у Болници, нека одељења су ослобођена, да се у амбуланти Љубић врши
тријажа пацијената, да Штаб за волонтерску помоћ 65+ има 11 центара и да волонтери пружају
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помоћ старијима. Нагласио је да је у Моравичком округу 1000 људи у изолацији, да је по
проглашењу ванредног стања ушло 229 особа на територију града Чачка, и да је веома битно
поштовати мере тако да ће бити ухапшени сви они који те мере не поштују, да је обезбеђено 330
кревета у Студентском центру, где би били смештени болесници који нису инфицирани, да се
размишља о ангажовању хале „Младост“ у Атеници и да ће се од наредног дана кренути масовно
тестирање. У даљем излагању се осврнуо и на евентуалну помоћ пензионерима са нижим
примањима али да о томе треба разговарати и детаљно анализирати све елементе за реализацију. На
крају је истакао да би требало на неки начин помоћи око превоза здравствених радника на посао.
По упознавању са предлогом и завршеном претресу, Градско веће је једногласно донело
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 1.400.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацијама 62. и 64., за измирење обавеза по испостављеним фактурама на име набавке
материјала и услуга у циљу предузимања заштитних мера за спречавање ширења Корона
вируса.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на:
-

апропријацију 62, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, Расход по
наменама 4243 – Медицинске услуге, Функционална класификација 130,
Извор
финансирања 01 (издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских
средстава – Градска управа за опште и заједничке послове, Програм 0602, Опште услуге
локалне самоуправе, пројектна активност 014, Управљање у ванредним ситуацијама, износ
од 400.000,00 динара;

-

апропријацију 64, економска класификација 426 – Материјал, Расход по наменама 4267 –
Медицински и лабораторијски материјали, Функционална класификација 130, Извор
финансирања 01 (издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских
средстава – Градска управа за опште и заједничке послове, Програм 0602, Опште услуге
локалне самоуправе, пројектна активност 014, Управљање у ванредним ситуацијама, износ
од 1.000.000,00 динара;
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
***

Милун Тодоровић обавестио је чланове Градског већа да је одлучено по тачки дневног
реда, па је 101. седницу Градског већа закључио у 11 часова и 45 минута.
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