
ЗАПИСНИК 

СА СТОДРУГЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

      Одржане 3. априла 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 102. 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, Душан Радојевић и 

Славко Веселиновић, а одсутни су Драгомир Шипетић и Велимир Дробњак. 

 

     да у смислу члана 15. Пословника Градског већа града Чачка, Градско веће има кворум,  те  

може да ради и пуноважно одлучује; 

 

 да седници Градског већа  присуствују: 

 

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

и Градског већа 

- Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој 

- Катарина Новковић, Градски правобранилац 

- Бранкица Јелић, директор Градске стамбене агенције 

- Војин Јаковљевић, директор „Туристичке организације Чачка“ 

- Бранко Ћаловић, директор Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак 

- Тања Аћимовић, в.д. директор Центра за стручно усавршавање Чачак 

- Радојица Гавриловић, председник Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за 

доделу средстава удружењима 

 

*** 

 

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

достављен записник са 101. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 101. седнице Градског 

већа.  

 

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

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  101.  седнице Градског већа града Чачка број 06-45/2020-III од 24. 

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, с тим да се исти допуни следећом тачком: 

 

- ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СУБЈЕКАТА ОД 

ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА 
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Овај предлог Градско веће је једногласно прихватило. 

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. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ПРЕДУСЛОВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

МЕМОРАНДУМА О САРАДЊИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ РЕГИОНАЛНОГ 

СТАМБЕНОГ ПРОГРАМА - СТАМБЕНИ ПРОГРАМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 

2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЧАЧКА“ ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ 

ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

4. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

7. ЗАКЉУЧАК У ВЕЗИ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 

ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА У ВЕЗИ 

ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА У 2019. ГОДИНИ 

 

8. РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  

 

9. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СУБЈЕКАТА ОД 

ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА 

ЧАЧКА 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ  РЕДА 

 

 

ПРВА ТАЧКА:  УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ 

ПРЕДУСЛОВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕМОРАНДУМА О САРАДЊИ 

НА РЕАЛИЗАЦИЈИ РЕГИОНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ПРОГРАМА - 

СТАМБЕНИ ПРОГРАМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

  

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Бранкица Јелић. Одлуком о 

обезбеђивању предуслова за реализацију пројетка „Обезбеђење стамбених решења“ за 

становништво са ниским и средњим примањима финансирањем изградње станова за социјално 
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становање и подршка развоју главних инструмената система социјалног становања у Србији“, из 

2012. године, опредељене су катастарске парцеле за испуњење обавеза преузетих потписивањем 

Прелиминарног споразума о реализацији пројекта кредитним средствима Развојне банке Савета 

Европе. Наведена одлука никада није реализована из разлога што су одлуком Владе средства 

преусмерена за санацију поплава 2014. године. Меморандумом о сарадњи на реализацији 

Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији потписаног између града 

Чачка и Комесаријата за избеглице и миграције РС у марту ове године предвиђено је да се 

донаторсим средствима Фонда Регионалног стамбеног програма преко Банке за развој Савета 

Европе реализује пројекат који ће омогућити окончање поступка интеграције најугроженијих 

избеглица које живе на територији града Чачка кроз изградњу стамбеног објекта за колективно 

становање са 25 стамбених јединица. Град је за потребе изградње стамбеног објекта обавезан да 

комунално опреми грађевинско земљиште и обезбеди све потребне услове за изградњу објекта 

локацијску, грађевинску, употребну и друге дозволе. Град Чачак ће бити носилац права јавне 

својине на предметном стамбеном објекту. Предметна парцела из ове одлуке, као неизграђена, 

предлаже се за обезбеђење предуслова на реализацији Меморандума о сарадњи на реализацији 

Регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији. 

 

 По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели: 

 Милун Тодоровић затражио је појашњење поступка након опредељивања наведене 

катастарске парцеле. 

 Бранкица Јелић појаснила је да парцела остаје у власништву Града, односно власништво се 

не преноси Градској стамбеној агенцији Чачак већ Градска стамбена агенција спроведи активности 

за потребе Града обзиром да је Град уговорна страна из Меморандума. Градска стамбена агенција 

Чачак је већ започела активности на пројекту односно његовом идејном решењу, да би током 

наредне седмице преко града Чачка био поднет захтев за издавање грађевинске дозволе. Када се 

изгради објекат, он остаје у власништву Града све док се не пренесе крајњим корисницима на 

коришћење. Меморандум се потписује са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике 

Србије, средства су донаторска за 25 станова намењених прогнаним и расељеним лицима са 

територије Босне и Херцеговине и Хрватске у периоду 1992-1999. година. Првобитно, станови ће 

бити дати у закуп на период од шест месеци, а након тога закупци могу да се определе за наставак 

закупа или за варијанту откупа станова. Цена закупа станова формираће се на основу Закона о 

избеглицама који је изузетно повољан. Касније, уколико дође до откупа, откупна цена ће такође 

бити доста повољна и плаћаће се граду Чачку. Истакла је да приликом закључивања Меморандума 

постоје одређене опште пропозиције. На крају је истакла да наведена парцела неће бити 

искоришћена у потпуности градњом ових станова, али у будућем периоду такође може доћи до 

градње на њој, било средствима неког донатора било средствима обезбеђеним на други начин.  

 

По упознавању са нацртом Одлуке и завршеном претресу Градско веће је једногласно 

утврдило Предлог одлуке о обезбеђивању предуслова за реализацију Меморандума о сарадњи на 

реализацији регионалног стамбеног програма - Стамбени програм у Републици Србији, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ДРУГА ТАЧКА:  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Војин Јаковљевић упознао је чланове 

Градског већа са Извештајем о раду ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2019. годину, детаљно 

образлажући све активности ове установе у извештајном периоду. Осврнуо на активности у области 
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маркетинга и промоције, активности на унапређењу и развоју туризма као и манифестације у 

организацији ове Установе. У даљем излагању образложио је структуру прихода у 2019. години 

према изворима финансирања и извршење тих средстава према Плану и програму ове установе, 

обзиром да се финансирање ове установе врши из буџета града, сопствених прихода и прихода из 

других извора. 

 

 По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели: 

Милун Тодоровић прокоментарисао је податак о броју ноћења у претходној години и 

повећању у односу на 2018. годину, као и структуру туриста који су ноћили на територији Чачка. 

Војин Јаковљевић одговорио је да је број ноћења у Чачку у 2019. години био у нивоу од 

192.651 и то представља повећање у односу на 2018. годину када је тај број био 181.885. Број 

ноћења домаћих гостију у 2019. години био је 146.724, а што се тиче странаца остварено је 45.927 

ноћења. Што се тиче броја гостију у прошлој години ради се о броју од 48.741, од чега је 30.112  

домаћих гостију а 18.629 страних, из ког податка се види повећање у доласцима страних гостију то 

јест 1.100 гостију је било више у 2019. него у 2018. години. Што се тиче броја ноћења у Бањи Горња 

Трепча ради се о 123.639 ноћења или 64,17% свих ноћења у Чачку. Када је у питању Овчар Бања, 

ради се о сличним подацима из године у годину јер та бања нема капацитете за повећање броја 

ноћења, иако се ради о великом потенцијалу обзиром да Бања бележи велики број долазака што се 

може видети из података које је забележио Инфо центар, а ради се 48 хиљада регистрованих 

долазака домаћих туриста у 2019. години који су дошли аутобусима које су паркирали испред Инфо 

центра, а  тај податак говори да у наредном периоду треба развити капацитете ове Бање, а први 

корак би био измена планова урбанистичке регулације овог насељеног места.  

 

По упознавању са Извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно усвојило 

Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2019. годину, и доставило 

Скупштини на разматрање и усвајање. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА:  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА 

ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Бранко Ћаловић,  у уводном излагању по овој тачки дневног реда, детаљно је упознао 

чланове Градског већа са Извештајем о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 

2019. годину и истакао да је Установа све активности обавила у складу са усвојеним програмом.  

Нагласио је да су из буџета Града укупно пренета и утрошена средства у 2019. години износила 

23.658.480,82 динара од планираних 27.761.000,00 динара, тако да је проценат извршења 

планираних средстава 85,22%.  

 

По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узела прим. др 

Славица Драгутиновић која је похвалила разновсност програма који је спровела ова Установа у 

2019. години који су видно проширени и уведене су бројне новине, па је тако у 2019. години 

уложено доста средстава пре свега за реконструкцију простора објекта Галерије „Рисим“ који је 

сада адекватно место за реализацију разних активности. Такође је похвалила постављање скулптуре 

испред реновираног платоа код посластичарнице Пеливан чиме овај простор сада представља један 

од лепших у граду. На крају је похвалила и спровођење едукативних радионица за најмлађе 

суграђане, а похвалу за те активности добила је и од самих учесника тих радионица. 

 

По упознавању са Извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно усвојило 

Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2019. годину, и доставило 

Скупштини на разматрање и усвајање. 
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ЧЕТВРТА ТАЧКА:  ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 Тања Аћимовић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, детаљно је упознала 

чланове Градског већа са Годишњим извештајем о раду Центра за стручно усавршавање Чачак за 

2019. годину и образложила активности које су спроведене током претходне године. Што се тиче 

финанисијског пословања, истакла је да је из буџета града Чачка у 2019. години пренето и 

реализовано 12.075.880,98 динара. Из осталих извора остварени су приходи у износу од 4.288.525,11 

динара. 

 

 По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно усвојило Извештај о раду Центра за 

стручно усавршавање Чачак за 2019. годину, и упутило Скупштини на разматрање и усвајање. 

  

 

ПЕТА ТАЧКА:  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Владимир Грујовић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознао је чланове 

Градског већа са извештајем о раду Градске управе за локални економски развој за 2019. годину 

детаљно образлажући рад ове управе у извештајном периоду који се одвијао кроз следеће 

организационе јединице: Служби за израду и реализацију развојних пројеката, Служби за правне 

послове и развој приватне иницијативе, Служби за приватно предузетништво и послове јавних 

предузећа и Служби за развој пољопривреде. 

 

По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за локални економски развој града Чачка  за 

2019. годину, у тексту који је достављен Градском већу града Чачка.  

 

 

ШЕСТА ТАЧКА:  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ЗА 2019. 

ГОДИНУ 

 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Катарина Новковић детаљно је упознала 

чланове Градског већа са Извештајем о раду Градског правобранилаштва за 2019. годину истакавши 

да је Градско правобранилаштво своју функцију остваривало у складу са Законом о 

правобранилаштву и Одлуком о градском  правобранилаштву. 

          

 По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело:  

 

ЗАКЉУЧАК 

  

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градског правобранилаштва за 2019. годину, у тексту који је 

достављен Градском већу града Чачка.  
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СЕДМА ТАЧКА:  ЗАКЉУЧАК У ВЕЗИ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

УДРУЖЕЊИМА У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА О 

РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2019. 

ГОДИНИ 

 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда, Радојица Гавриловић упознао је чланове 

Градског већа да је Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава 

удружењима размотрила извештаје о реализацији програма од јавног интереса у 2019. години, које 

су удружења грађана доставила Градском већу у складу са Правилником и у вези истих доставила 

одговарајући предлог. 

 

 По упознавању са предлогом, Градско веће је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. УСВАЈА СЕ извештај  о реализовању програма од јавног интереса у 2019. години, које су 

доставила следећа удружења: 

 

 Удружење социјалне задруге домаће радиности „Босиљак“ Чачак 

 Удружење грађана „Географско еколошко друштво“ Чачак 

 Градски ватрогасни савез Чачак 

 Удружење грађана „Период“ Овчар Бања 

 Удружење грађана „Еко дизајн“ Чачак 

 Удружење грађана „Зелена јабука“ Пријевор 

 Центар за развој аудиовизуелних медија „Кинокулт“ Чачак 

 Савез параплегичара и квадриплегичара Србије Београд 

 Удружење „Саветовалиште Патриа“ Чачак 

 Удружење Унија младих Чачак 

 Удружење потомака ратника Србије Чачак 

 Одред извиђача „Војвода Степа“ Чачак 

 Друштво за борбу против шећерне болести „Diabetes mellitus“ Чачак 

 Међуопштинско удружење глувих и наглувих Чачак 

 Удружење параплегичара Чачак 

 Друштво за церебралну парализу Моравичког округа Чачак 

 Удружење дистрофичара Моравичког округа Чачак 

 Међуопштинска организација слепих Чачак 

 Општинска организација  „Ратни ветерани Србије“ Чачак 

 Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама Чачак 

 Удружење ратних војних инвалида и породица погинулих бораца града Чачак 

 Удружење „Уједињени пензионери“ Чачак 

 Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Чачак 

 Удружење „Ксенија – руски језик“ Чачак 

 Центар за лични раст и развој „Огледало“ Чачак 

 Центар за психолошку и дефектолошку помоћ и едукацију „Раскршћа“ Чачак 

 Равногорски покрет општински одбор Чачак 

 Удружење Макетарски клуб Чачак 

 Удружење „Чачанска иницијатива“ Чачак 
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 Удружење „Страцимиров запис“ Чачак 

 Удружење „Ramonda serbica“ Чачак 

 Коло српских сестара "Надежда Петровић" Чачак 

 Центар за развој и унапређење породичног функционисања „Хоризонти“ Чачак 

 Удружење грађана „Ларис“ Чачак 

 Удружење рома „Будимо људи“ Чачак 

 Удружење за заштиту животиња „Рај за псе“ Чачак 

 Удружење пензионера града Чачка 

 Удружење пензионера „Атеничко врело“ Чачак 

 Организација „Холокауст Рома Србије“ Чачак 

 Друштво љубитеља птица и природе „Сове на опрезу“ Чачак 

 Удружење „Страцимиров запис“ Чачак 

 Удружење хранитеља Моравичког округа «Детелина са четири листа» Чачак 

 Кинолошко удружење „Драган Радовић – Џони“ Чачак 

 Удружење студената Високе школе техничких струковних студија Чачак 

 Центар за подстицање дијалога и толеранције Чачак 

 Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Чачак 

 Коло српских сестара "Надежда Петровић" Чачак 

 Удружење пчелара „Чачак“ Чачак 

 

2.  Да се против удружења:  

 

 Удружење „Рефлектор“ Чачак  

 Мрчајевачко еколошко туристичко удружење Мрчајевци  

 Савез удружења бораца народноослободилачког рата града Чачка  

 

 

која  нису доставила извештај о реализовању програма од јавног интереса у 2019. години, 

предузму неопходне мере у складу са чланом 19. Правилника о критеријумима и поступку доделе 

средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса („Сл. лист града Чачка“ број 

5/2018). 

 

3. Да се против Удружења „Прича“ Чачак које није користило средства у складу са 

Уговором, предузму мере у складу са  чланом 19. став 1.  Правилника о критеријумима и поступку 

доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса („Сл. лист града Чачка“ 

број 5/2018). 

 

ОСМА ТАЧКА:  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Небојша Бежанић. Овим 

решењем се са буџетске позиције Стална буџетска резерва одобравају средства у износу од 2 

милиона динара за измирење обавеза по испостављеним фактурама на име набавке материјала и 

услуга, у циљу предузимања заштитних мера за спречавање ширења Корона вируса.  

 

По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:  
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Милун Тодоровић поставио је потање о којој врсти материјала се ради, а који ће се платити 

средствима обезбеђеним доношењем овог решења и колика је вредност фактура које су до сада 

пристигле. 

Небојша Бежанић је појаснио о којим плаћањима је конкретно реч, те да се углавном ради 

о средствима и опреми намењеним Болници, Дому здравља и Заводу за јавно здравље, а до сада су 

пристигле фактуре у вредности од 1,1 милион динара. 

Прим. др Славица Драгутиновић истакла је да је набавка свих ових средства била 

неопходна за почетну фазу борбе против коронавируса, да су средства обезбеђена у буџету Града и 

похвалила труд градоначелника и његових сарадника да се набаве средства попут заштитних маски, 

осталих заштитних средстава, као и мантила, пиџама и др. Даље је истакла  да се редовно спроводи 

дезинфекција објеката који су приоритетни у ситуацији пандемије и за похвалу је да је Град био у 

могућности да издвоји средства којим је помогао и здравству и свим грађанима, нарочито имајући у 

виду да су први моменти у пандемији врло важни и да се треба брзо прилагодити условима живота 

и рада у новим условима. Такође, средства за здравство добијена  су и из Републичког фонда. Што 

се тиче здравствене ситуације, истакла је да је данас започета пета недеља пандемије у Србији, да је 

велики број стручњака укључен у борбу против коронавируса и оно што мора да се нарочито 

истакне је то да је блажа кривуља обољевања у Србији него у многим другим земљама, да то није 

случајно и заслуга је и Републике и локалних самоуправа као и резултат улагања у здравство у 

предходном периоду, као и да се одмах показало где постоје и најмањи пропусти кроз број оболелих 

и број жртава у некој средини. Истакла је да се у овом периоду пандемије јављају пацијенти са 

тежом проблематиком односно пацијенти са упалом плућа што захтева болничко лечење. Међутим, 

и даље постоје грађани који не воде рачуна или недовољно воде рачуна о предлозима и 

препорукама коју су прописали државни органи а у циљу смањења интерне трансмисије болести. У 

том циљу, неопходно је носити маске, рукавице и другу расположиву заштитну опрему, смањити 

контакте, свако дружење на отвореном простору у групама, у ком циљу је било неопходно да се 

донесе мера о забрани окупљања више од двоје људи, а од тога колико се поштују мере које су 

прописане зависиће и интензитет и дужина трајања пандемије. Једна од предузетих активности је и 

та да је Град за прихват болесника са блажим симтомима определио и опремио објекат Плаве хале у 

Атеници као и још неке установе у које ће по потреби служити за изолацију болесника који су 

тестом потврђени као позитивни, а што је одлично ради превенције даљег ширења болести. 

Препоручује да се не избегава пријављивање болести, јер је то веома битно ради тестирања 

контаката. Још једном је поновила да се мере морају поштовати све док траје епидемија, да се не 

треба кретати без потребе као и да треба слушати препоруке стручних лица јер је то једини начин 

који је тренутно могућ у борби са вирусом и како се не би непотребно оптерећивало здравство које 

је дужно да лечи болесне људе. 

 

По упознавању са предлогом решења и завршеном претресу 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 17, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Стална буџетска 

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

буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0602-0010 - Стална буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 2.000,000,00 динара, за измирење обавеза по испостављеним фактурама 
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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 65, економска класификација 

484 - Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других 

природних узрока, Функционална класификација 130, Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, Програмска активност 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама, извор 

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

управа за опште и заједничке послове. 

 

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

 

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

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА:  УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОПУНИ 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 одлуке садржан је у одредбама Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама којима се прописује да јединица локалне самоуправе у оквиру 

својих надлежности, у области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама 

одеђује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање на предлог надлежног штаба  и да 

субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање јединице локалне самоуправе одеђује извршни 

орган јединице лолкалне самоуправе.Предложеном Одлуком допуњује се листа већ одређених 

субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање још једним субјектом, узимајући у обзир  

делатност тог привредног друштва, како би у случају управљања ванредним ситуацијама 

делатностима субјеката од посебниг значаја за заштиту и спасавање биле обухваћене све области 

деловања.  

 

 По упознавању са предлогом Одлуке, Градско веће је једногласно донело: 

 

ОДЛУКУ  

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СУБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА  

ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА 

 

Члан 1. 

 

              У Одлуци о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање за територију 

града Чачка бр. 06-38/2020 –III од 13. марта 2020. године,  у члану 3. став 1., у табели после редног 

броја 26. додаје се  редни број 27.  који гласи: 

 

 „27.  ЕКОС ДДД  ДОО   8129 Услуге осталог чишћења, Сурчин, Војвођанска 420б“. 

 

 

 

 



9raH 2.

Osa og:ryxa cryna Ha cHary ocMor AaHa oI .raHa o6jae,'svBarr,a y..C,ryx6euo,ra nflcry rpaAa
I{aqrca".

**{<

Mu;ryu Togoponuh oSaeecruo je uaauone fpagcxor seha Aa je o4:ryreno flo cBI4M raqKaMa

AHeBHor pe4a, na je 102. ce4nuqy lpa,4cror reha:ax;ryruo y 12 qacoBa Iz 30 uurryra.

TPAACKO BEB.E
Epoj: 06-46/2020-lll

3. anpun 202A.rop;wlr,e

IIPEACEAHI4K
|PAACKO| BEhA
Mu,ryn To4oponuh

/\t, u.

3auucrrnrc ca 102. ceAHHqe fpa4cror neha ycrojeuje na 103. cerurxqu fpa4cxor seha Spoj 06-
49 /2020-fi1 ot 23 . anpr{rra 2020. roaune.
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