ЗАПИСНИК
СА СТОСЕДМЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА
Одржане 6. јула 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 107. седницу Градског већа и истом председаваo.
Констатовао је:
 да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 12 чланова: Милун Тодоровић,
Милица Дачић, прим. др Славица Драгутиновић, Анђелка Новаковић, Вељко Неговановић,
Мирослав Вукосављевић, Немања Трнавац, Михаило Јовић, Душан Радојевић, Драгомир Шипетић,
др Милан Лукић и Велимир Дробњак, а одсутан је 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 града Чачка
Игор Трифуновић, председник Скупштине града
Милорад Јевђовић, заменик председника Скупштине града
Славица Каранац, начелник Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника
и Градског већа
Небојша Бежанић, начелник Градске управе за опште и заједничке послове
Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије
Мирјана Џоковић, представник Градске управе за урбанизам
Наташа Илић, представник Градске управе за урбанизам
Драгана Јовановић, члан Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског
развоја



да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока седнице
из за то одређене просторије, а након седнице биће им дата изјава о раду и одлучивању на
седници.
***

Милун Тодоровић, председник Градског већа, обавестио је чланове Градског већа да им је
достављен записник са 106. седнице Градског већа, ради усвајања.
Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 106. седнице Градског
већа. Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће једногласно донело:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ записник са 106. седнице Градског већа града Чачка број 06-83/2020-III од 19.
јуна 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 дневни ред допуни следећим
тачкама:
-

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ КОТЛАРНИЦЕ ЈАВНОМ
КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ЧАЧАК“ ЧАЧАК У ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

-

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ АНЕКСА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈКП
„ЧАЧАК“ ЧАЧАК

-

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ АНЕКСА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈКП
„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК

-

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

-

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У РЕШЕЊУ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ЧАЧКА БРОЈ 06-49/2020-III ОД 24. АПРИЛА 2020. ГОДИНЕ

Овај предлог Градско веће је једногласно прихватило. 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. ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ
2. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА
ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ У 2020. ГОДИНИ
3. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА
4. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ УСТАНОВИ ЗА ФИЗИЧКУ
КУЛТУРУ СЦ „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ
ПРОСТОРА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У ОБЈЕКТУ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
5. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА „ПУСЛИЦА ПРОИЗВОДЊА КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА
МИОДРАГ МИЋОВИЋ ПР“ ЧАЧАК
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6. 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
7. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА И ДОДЕЛИ
СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА
ГРАЂАНА У
ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2020. ГОДИНИ
8. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ КОТЛАРНИЦЕ ЈАВНОМ
КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ЧАЧАК“ ЧАЧАК У ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
9. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ АНЕКСА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА
ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК
10. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ АНЕКСА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК
11. ДОНОШЕЊЕ
РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊА

О

УПОТРЕБИ

СРЕДСТАВА

СТАЛНЕ

БУЏЕТСКЕ

12. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У РЕШЕЊУ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 06-49/2020-III ОД 24. АПРИЛА 2020. ГОДИНЕ

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА:
ПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ
Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Наташа Илић. Правни основ за
доношење Програма садржан је у одредбама Закона о заштити животне средине, Закона о заштити
ваздуха и Статута града Чачка. Законом о заштити животне средине прописано је да јединица
локалне самоуправе доноси програм мониторинга на својој територији и да се мониторинг врши
систематским праћењем вредности индикатора, односно праћењем негативних утицаја на животну
средину, стања животне средине, мера и активности које се предузимају у циљу смањења
негативних утицаја и подизања нивоа квалитета животне средине. Законом о заштити ваздуха
прописано је да јединица локалне самоуправе, у оквиру своје надлежности утврђене законом,
обезбеђује мониторинг квалитета ваздуха и да се мониторинг квалитета ваздуха у локалној мрежи
обавља према програму који за своју територију доноси надлежни орган јединице локалне
самоуправе, да на програм надлежно министарство даје сагласност, као и да се средства за
реализацију програма контроле квалитета ваздуха у локалној мрежи обезбеђују из буџета аутономне
покрајине и буџета јединице локалне самоуправе. У складу са наведеним одредбама закона, на
Програм је прибављена сагласност Министарства заштите животне средине од 8. јуна 2020. године .
Статутом града Чачка прописано је да је доношење Програма контроле квалитета ваздуха у
надлежности Градског већа. Програм је урађен у складу са Уредбом о утврђивању Програма
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контроле квалитета ваздуха у државној мрежи, Уредбом о условима за мониторинг и захтевима
квалитета ваздуха.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узела прим. др
Славица Драгутиновић која је истакла да је Чачак и до сада вршио мерења на неколико мерних
места, а да је то мерење сада и законска обавеза.
По упознавању са предлогом Програма и завршеном претресу, Градско веће је једногласно
донело Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Чачка за 2020. годину.
Програм је саставни део Записника.
ДРУГА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ
ПОМОЋ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ У 2020. ГОДИНИ
Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Славица Каранац. Градско
веће града Чачка, на основу Статута града Чачка и Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину у
јануару ове године донело је Правилник о критеријумима за остваривање права на финансијску
помоћ за вантелесну оплодњу у 2020. години којим су утврђена шира права у односу на права из
обавезног здравственог осигурања у циљу да се што већи број парова укључи у поступак вантелесне
оплодње.Како је Правилником о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног
здравственог осигурања и о партиципацији за 2020. годину уређено право на неограничени број
поступака биомедицински потпомогнутог оплођења који се финансирају из средстава обавезног
здравственог осигурањa код жене до навршених 43 године живота која у постојећој заједници,
брачној или ванбрачној, нема деце и право на број поступака биомедицински потпомогнутог
оплођења код жене до навршених 43 године живота која у постојећој заједници има једно дете
добијено у поступку биомедицински потпомогнутог оплођења, то се предложеним изменама и
допуни Правилника врши усаглашавање у погледу година живота жене на право на финансијску
помоћ града Чачка за вантелесну оплодњу.Уместо потврде Републичког Фонда за здравствено
осигурање - Филијале за Моравички округ Чачак са седиштем у Чачку да пар испуњава
критеријуме које је прописала Републичка стручна комисија Министарства здравља за лечење
поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења, подносиоци захтева достављаће потврду
изабране здравствене установе да су укључени у поступак вантелесне оплодње из разлога што
лекарска комисија при наведеној Филијали више неће обаваљти послове у вези утврђивања услова
за обављање поступка вантелесне оплодње.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узела прим. др
Славица Драгутиновић која је истакла да је веома значајно да се сам поступак за добијање ових
средстава сада скратио и парови финансијску помоћ остварују значајно брже и на лакши начин и
похвалила начин који су за измену процедуре предвидели пре свега известилац као и Служба која је
обрађивач овог акта и истакла да је Град Чачак у овој години финансирао све захтеве који су
поднети са преко четири милиона средстава уплаћених паровима који су већ у процедури
вантелесне оплодње и на крјау дискусије истакла све погодности које су предвиђене проширеним
правима подносилаца захтева у односу на права из обавезног здравственог осигурања.
По упознавању са предлогом Правилника Градско веће је једногласно донело:
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ПРАВИЛНИК
о изменама и допуни Правилника о критеријумима за остваривање права на финансијску
помоћ за вантелесну оплодњу у 2020. години
Члан 1.
У Правилнику о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну
оплодњу у 2020. години („Сл.лист града Чачка“ бр.1/2020), у члану 1. став 3. речи ,,број покушаја
вантелесне оплодње“ замењују се речима ,,број поступака биомедицински потпомогнутог
оплођења“.
Члан 2.
У члану 3. став 1. алинеја трећа брише се.
Досадашња алинеја четврта која постаје алинеја трећа мења се и гласи:
,,- да пар, уколико је жена старија од 43 године живота, нема деце или има једно дете из
постојеће заједнице (брачне или ванбрачне) и уколико је млађа од 43 године живота има једно дете
из постојеће заједнице;“
После алинеје треће додаје се алинеја четврта која гласи:
,,-да је пар, уколико је жена млађа од 43 године живота, а из постојеће заједнице (брачне или
ванбрачне) има једно дете добијено у поступку биомедицински потпомогнутог оплођења,
искористио утврђени број поступака биомедицински потпомогнутог оплођења за друго дете који се
финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања.“
Члан 3.
У члану 5. став 2. алинеја шеста мења се и гласи:
,, -потврда изабране здравствене установе која спроводи поступак вантелесне оплодње да је
пар укључен у поступак вантелесне оплодње;“
Алинеја седма мења се и гласи:
,,-потврда Републичког фонда за здравствено осигурање - Филијале за Моравички округ
Чачак, уколико је жена млађа од 43 године живота, да је пар искористио утврђени број поступака
биомедицински потпомогнутог оплођења који се финансирају из средстава обавезног здравственог
осигурања за друго дете ако је прво дете добијено у поступку биомедицински потпомогнутог
оплођења;“
Алинеја осма мења се и гласи:
,,-оверена изјава пара да из постојеће заједнице (брачне или ванбрачне) нема деце или има
једно дете добијено природним путем или у поступку биомедицински потпомогнутог оплођења;“
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Чачка“.
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ТРЕЋА

ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ
РЕШЕЊА
ПРАВОБРАНИОЦА

О

ПОСТАВЉЕЊУ

ГРАДСКОГ

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Милуна Тодоровића, Градско
веће је једногласно донело:
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА
1. ПОСТАВЉА СЕ Катарина Новковић, дипл. правник из Чачка, за Градског правобраниоца
града Чачка, на период од пет година, почев од 7. јула 2020. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.
Образложење
Чланом 53. Закона о правобранилаштву прописано је да правобранилачку функцију у
правобранилаштву аутономне покрајине и правобранилаштву јединице локалне самоуправе обавља
једно или више лица која се бирају у складу са Одлуком о образовању правобранилаштва. Одредбе
овог закона које се односе на Државно правобранилаштво сходно се примењују и на
правобранилаштво аутономне покрајине и правобранилаштво јединице локалне самоуправе.
Чланом 16. став 1. и 2. Одлуке о Градском правобранилаштву, прописано је:
„Градског правобраниоца и заменике Градског правобраниоца поставља Градско веће града
Чачка на предлог Градоначелника, на период од 5 година. Исто лице може бити поново постављено
на исти период.
За Градског правобраниоца може бити постављено лице које је држављанин Републике
Србије, које испуњава опште услове за заснивање радног односа у државним органима, које је
завршило правни факултет, положило правосудни испит и има најмање десет година радног
искуства у правној струци после положеног правосудног испита и достојно је правобранилачке
функције.“
Градоначелник града Чачка предложио је да се за Градског правобраниоца града Чачка
постави Катарина Новковић, дипл. правник из Чачка, на период од 5 година, почев од 7. јула 2020.
године, која испуњава услове прописане законом и Одлуком о Градском правобранилаштву, и која
је до сада, професионално и одговорно, обављала функцију Градског правобраниоца.
Како су испуњени законски услови за постављење Градског правобраниоца града Чачка, то
је Градско веће града Чачка донело решење као у диспозитиву.
ЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ УСТАНОВИ ЗА
ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СЦ „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА ИЗДАВАЊЕ У
ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У ОБЈЕКТУ ЗА
СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Мирјане Џоковић, Градско веће
је једногласно донело:
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РЕШЕЊЕ
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Установи за физичку културу Спортском центру „Младост“
Чачак, као носиоцу права коришћења на период до пет година за издавање у закуп четири пословна
простора и то:
пословног простора означеног бројем 10, нето површине 27,28 м2 за обављање
канцеларијско-административних и других помоћних пословних делатности;
пословног простора означеног бројем 11, нето
површине 13,15 м2 за обављање
канцеларијско-административних и других помоћних пословних делатности;
пословног простора означеног бројем 12, нето површине 13,05 м2 за обављање
канцеларијско-административних и других помоћних пословних делатности и
пословног простора означеног бројем 13, нето површине 35,43 м2 за обављање
канцеларијско-административних и других помоћних пословних делатности, који се налазе на
првом спрату у објекту за спорт и физичку културу, означеном бројем 1 у листу непокретности број
3872 К.О. Чачак, спратности П+2, укупне бруто површине у основи 2590 м2, изграђеном на к.п. бр.
6828 К.О. Чачак.
II Установа за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак се обавезује да пре
закључења уговора о закупу непокретности ближе описаних у ставу I. овог решења спроведе
поступак јавног надметања односно прикупљања писмених понуда ради избора најповољнијег
понуђача, применом критеријума висине понуђене закупнине, за намену опредељену овим
решењем.
III Установа за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак је у обавези да при
расписивању огласа о спровођењу поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда за
издавање у закуп непокретности у јавној својини, ближе описаних у ставу I. овог решења испоштује
одредбе Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној својини града Чачка („Сл.
лист града Чачка“, број 3/2014, 9/2015 и 11/2019).
IV Установа за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак је у обавези да
Градској управи за урбанизам града Чачка, Одсеку за имовинско - правне послове, достави податке
о спроведеном поступку давања у закуп непокретности ближе описаних у ставу I. овог решења у
року од 8 дана.
Образложење
Установа за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак, дана 19.05.2020. године
поднела је захтев број 305/2020 Градској управи за урбанизам града Чачка, Одсеку за имовинско правне послове, Служби за имовинске послове за претходну сагласност за издавање у закуп укупно
четири пословна простора који се налазе на првом спрату у објекту за спорт и физичку културу,
означеном бројем 1 у листу непокретности број 3872 К.О. Чачак, спратности П+2, укупне бруто
површине основе 2590 м2, изграђеном на к.п. бр. 6828 К.О. Чачак.
У захтеву се наводи за коју намену би се предметне непокретности – пословни простори
издавали у закуп и то;
пословни простор означен бројем 10, нето површине 27,28 м2 за обављање канцеларијскоадминистративних и других помоћних пословних делатности;
пословни простор означен бројем 11, нето површине 13,15 м2 за обављање канцеларијскоадминистративних и других помоћних пословних делатности;
пословни простор означен бројем 12, нето површине 13,05 м2 за обављање канцеларијскоадминистративних и других помоћних пословних делатности;
пословни простор означен бројем 13, нето површине 35,43 м2 за обављање канцеларијскоадминистративних и других помоћних пословних делатности;
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Увидом у лист непокретности број 3872 К.О. Чачак, утврђено је да се наведене
непокретности - пословни простори налазе у објекту за спорт и физичку културу који има одобрење
за употребу, означеном бројем 1 у листу непокретности, спратности П+2, укупне бруто површине
2590м2, изграђеном на к.п. бр. 6828 К.О. Чачак у јавној својини града Чачка са уписаним правом
коришћења Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак.
Установа за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак се обавезује да пре
закључења уговора о закупу предметних непокретности, спроведе поступак јавног надметања,
односно прикупљања писмених понуда ради избора најповољнијег понуђача, применом
критеријума висине понуђене закупнине за намену опредељену овим решењем, а у складу са
Уредбом о класификацији делатности („Сл. гласник РС“, број 54/2010).
Уколико дође до промене намене опредељене овим решењем за време трајања закупа
неопходна је нова сагласност носиоца права јавне својине у складу са чланом 22. став 3. Закона о
јавној својини.
Приликом расписивања огласа о спровођењу поступка јавног надметања или прикупљања
писмених понуда за давање у закуп предметних непокретности у јавној својини града Чачка,
потребно је испоштовати одредбе Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“, број 3/2014, 9/2015 и 11/2019).
Установа за физичку култру Спортски центар „Младост“ Чачак након закључења уговора о
издавању у закуп предметних непокретности у року од осам (8) дана у обавези је да примерак истих
достави Градској управи за урбанизам града Чачка, Служби за имовинске послове, ради упознавања
носиоца права јавне својине са спроведеним поступком давања у закуп предметних непокретности у
јавној својини града Чачка у складу са чланом 15. Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно
прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, број 16/2018).
Градска управа за урбанизам, Одсек за имовинско - правне послове по разматрању захтева
Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак утврдила је да је исти у складу са
чланом 22. став 6. а у вези става 1., 2. и 3. истог члана Закона о јавној својини, чланoм 84. став 1.
тачка 5. Статута града Чачка и чланом 19. став 1. Одлуке о прибављању, располагању и управљању
стварима у јавној својини града Чачка и предложила да Градско веће града Чачка донесе решење о
давању претходне сагласности Установи за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за
издавање у закуп непокретности ближе описаних у ставу I. изреке овог решења, на период до 5
година.
Имајући у виду напред изнето, Градско веће града Чачка донело је решење као у
диспозитиву.
ПЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ
КОРИСНИКА СРЕДСТАВА „ПУСЛИЦА ПРОИЗВОДЊА КОНДИТОРСКИХ
ПРОИЗВОДА МИОДРАГ МИЋОВИЋ ПР“ 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 „ПУСЛИЦА производња кондиторских производа
Миодраг Мићовић ПР“ Чачак и истакла да су одлуком Градског већа из децембра 2019. године овом
привредном друштву одобрена средства у износу од 1.493.420,88 динара, као мера подстицаја
конкуретности кроз подршку производних иновација које имају могућност директне примене,
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дефинисане користи у ланцу вредности производа и пуштања нове производне линије. Комисија је
на основу детаљног увида у пословну документацију утврдила да је корисник средстава у свему
испунио обавезе по уговору о додели подстицајних средстава „ПУСЛИЦА производња
кондиторских производа Миодраг Мићовић ПР“ те да су се стекли услови да град Чачак изврши
повраћај средстава обезбеђења 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
„ПУСЛИЦА производња кондиторских производа Миодраг Мићовић ПР“ Чачак.
ШЕСТА

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 са предлогом Стручне комисија за избор годишњих односно посебних програма у
области спорта у вези извештаја о реализацији програма којима се остварује општи интерес у
области спорта на територији града Чачка у 2019. години, достављених Градском већу на
прописаном обрасцу, у складу са Одлуком о одобравању и финансирању програма за задовољавање
потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следећи:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о реализовању програма којима се остварује општи интерес у
области спорта на територији града Чачка у 2019. години, који је доставио подносилац програма
Бадминтон клуб „Чачак“ Чачак.
СЕДМА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ 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.
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По упознавању са предлогом Комисије Градско веће је једногласно донело 2 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.

2.

Организација у
области спорта
Ауто мото
спортски клуб
„WRR“ Чачак
Аутомобилски
спортски клуб
„Херц“ Чачак

Спорт

Износ
(у динарима)

аутомобилизам

140.000,00

аутомобилизам

90.000,00

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

ОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ КОТЛАРНИЦЕ
ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ЧАЧАК“ ЧАЧАК У ОШ „ВУК
КАРАЏИЋ“
Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Мирјана Џоковић. Јавно
комунално предузеће „Чачак“ Чачак поднело је 15. јуна 2020. године, Градској управи за урбанизам
града Чачка, Одсеку за имовинско правне послове захтев да му се пренесе право коришћења на
котларници на лож уље снаге 1.6 MW са два котла снаге 0.8MW у Основној школи „Вук Караџић“,
која се налази у јавној својини града Чачка, до изградње нове гасне котларнице. У захтеву је
наведено да ће Јавно комунално предузеће котларницу користити до изградње нове гасне
котларнице „Факултети - ОШ „Вук Караџић“, капацитета 6MW. На основу овог решења
Градоначелник града Чачка закључиће уговор о давању на коришћење гасне котларнице у Основној
школи „Вук Караџић“, ближе описане у ставу I. овог решења. Закона о јавној својини прописано је
да о прибављању ствари и располагању стварима у јавној својини јединице локалне самоуправе под
условима прописаним законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у складу са
законом и статутом јединице локалне самоуправе. Статутом града Чачка прописано је да Градско
веће одлучује о располагању покретним стварима у јавној својини Града. Одлуком о прибављању,
располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка прописано је да се покретне
ствари у јавној својини Града могу дати на коришћење директним и индиректним корисницима
буџетских средстава Републике Србије и Града, јавним предузећима и установама чији је оснивач
град Чачак, у сврху обављања њихове делатности, ако нису неопходне за обављање послова органа
Града. Ставом 2. овог члана прописано је да одлуку о давању покретних ствари у јавној својини
Града на коришћење доноси Градско веће града Чачка.
По завршеном уводном излагању и дискусији Вељка Неговановића, који је указао на
техничку грешку у образложењу решења, где је наведена котларница на гас уместо на лож уље,
Градско веће је једногласно донело следеће:
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РЕШЕЊЕ
I. ДАЈЕ СЕ Јавном комуналном предузећу „Чачак“ Чачак на коришћење котларница на лож
уље снаге 1.6 MW са два котла снаге 0.8MW у Основној школи „Вук Караџић“, која се налази у
јавној својини града Чачка, до изградње нове гасне котларнице.
II. На основу овог решења Градоначелник града Чачка закључиће уговор са Јавним
комуналним предузећем „Чачак“ Чачак о давању на коришћење котларнице на лож уље у Основној
школи „Вук Караџић“, ближе описане у ставу I. овог решења.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.
ДЕВЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ АНЕКСА КОЛЕКТИВНОГ
УГОВОРА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК
У обједињеном уводном излагању по овој и следећој тачки дневног реда Небојша Бежанић
упознао је чланове Градског већа са анексима колективних уговора ЈКП „Чачак“ Чачак и ЈКП
„Комуналац“ Чачак . По упознавању са предложеним анексима колективних уговора, Градско веће
је једногласно донело:
ОДЛУКУ
ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Анекс IV Колективног уговора ЈКП „Чачак“ Чачак, у тексту који је
саставни део ове одлуке.
ДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ АНЕКСА КОЛЕКТИВНОГ
УГОВОРА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК
По завршеном уводном излагању у оквиру претходне тачке дневног реда, Градско веће кје
једногласно донело:
ОДЛУКУ
ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Анекс I Колективног уговора ЈКП „Комуналац“ Чачак, у тексту који је
саставни део ове одлуке.

ЈЕДАНАЕСТА

ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Небојше Бежанића, Градско
веће је једногласно донело:
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РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 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 300.000,00 динара, 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 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“.
ДВАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У РЕШЕЊУ
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 06-49/2020-III ОД 24.
АПРИЛА 2020. ГОДИНЕ
У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Небојше Бежанића, Градско
веће је једногласно донело:
РЕШЕЊЕ
O ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ
1. У Решењу Градског већа града Чачка, број 06-49/2020-III од 24. априла 2020. године-, у
тачки 1. у табели, исправља се техничка грешка, тако да уместо речи „Никола“ треба да
стоји реч „Дарко“.
2. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
***
Милун Тодоровић обавестио је чланове Градског већа да је одлучено по свим тачкама
дневног реда, па је 107. седницу Градског већа закључио у 10 часова.
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