ЗАПИСНИК
СА ПРВЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА
Одржане 4. септембра 2020. године, у сали Скупштине града Чачка, са почетком у 9,00
часова.
У смислу члана 15. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић, председник
Градског већа отворио је 1. седницу Градског већа и истом председаваo.
Констатовао је:
 да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 13 чланова: Милун Тодоровић,
Владан Милић, Радован Јовановић, Споменка Шипетић, Милорад Јевђовић, прим. др Славица
Драгутиновић, Немања Трнавац, Драгомир Шипетић, др Биљана Кочовић, Владимир Ристовић, др
Милан Лукић, Драган Филиповић и др Милош Папић.
 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:
-

-

Милан Бојовић, помоћник Градоначелника и председник Комисије за доделу средстава
црквама и верским заједницама
Игор Трифуновић, председник Скупштине града
Александар Максимовић, заменик председника Скупштине града
Мирослав Петковић, секретар Скупштине града и председник Комисије за пословни простор
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
Вера Јаковљевић, в.д. начелник Градске управе за урбанизам
Зоран Пантовић, директор ЈКП „Водовод“ Чачак
Сања Симовић, директор „Апотекарске установе Чачак“
Надежда Симовић, председник Комисије за надзор у реализацији програма локалног
економског развоја
да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока седнице,
а након седнице биће им дата изјава о раду и одлучивању на седници.
***

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:
 ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
 ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Ове предлоге Градско веће је једногласно усвојило.
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 РЕШЕЊА О ЗАДУЖЕЊИМА ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗА
ПОЈЕДИНЕ ОБЛАСТИ
2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2019.
ГОДИНУ
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК БРОЈ 4/18 ОД 27. АВГУСТА 2020.
ГОДИНЕ
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
„АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ ЧАЧАК“
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗА
ПЕРИОД 2020 – 2022. ГОДИНА
6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗА 2020. ГОДИНУ
7. РАЗМАТРАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ, РАДИ ПОДНОШЕЊА СКУПШТИНИ,
ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2020. ГОДИНЕ
8. А) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ, ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК
Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ТЕКСТА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ, ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК
9. А) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРЕЈАЊЕ
„ЧАЧАК“ ЧАЧАК
Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ТЕКСТА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“
ЧАЧАК
10. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА
11. ОГЛАШАВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА

ПОЛОЖАЈА
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12. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ИЗГРАДЊОМ НАУЧНО ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА НА КП. БР. 5751/10 КО ЧАЧАК
13. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – ДОМУ ЗДРАВЉА ЧАЧАК
14. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
ЦЕНТРУ ЗА ПРУЖАЊУ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК
15. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ГРАДА ЧАЧКА КП.БР. 2195/2 КО ЈЕЖЕВИЦА, ЛОВАЧКОМ ДРУШТВУ „РАДЕ
ЈОКСИЋ“ ЈЕЖЕВИЦА, РАДИ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКТА
16. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА
ЧАЧКА ДЕЛА КП.БР. 6152/1 КО ЧАЧАК, РАТКУ БАБИЋУ ИЗ ЧАЧКА, РАДИ
ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКТА
17. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА
ЧАЧКА ДЕЛА КП.БР. 197/2 КО ЈЕЖЕВИЦА, ДУШАНКИ ТОМИЋ ИЗ ЈЕЖЕВИЦЕ И
САШИ ТОМИЋ ИЗ ЈЕЖЕВИЦЕ, РАДИ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКТА
18. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И
ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ
ЗАЈЕДНИЦА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА У 2019. ГОДИНИ
19. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 2020. ГОДИНИ
20. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА БРАНИМИР ПЛАЗИНИЋ ПР „ПЛАЗМАТЕХ“ ЧАЧАК
21. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ

И

ПРЕНОСУ

22. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
РЕЗЕРВЕ

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ

23. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
РЕЗЕРВЕ

СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
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РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА:
ПРВА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ЗАДУЖЕЊИМА ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ
ВЕЋА ЗА ПОЈЕДИНЕ ОБЛАСТИ

У оквиру ове тачке дневног реда Милун Тодоровић упознао је чланове Градског већа са
предлогом о задужењима чланова Градског већа за поједине области, који предлог је достављен у
складу са Статутом града Чачка којим је прописано да чланови Градског већа могу бити задужени
за једно или више одређених подручја из делокруга Града и да ту одлуку доноси Градско веће на
предлог градоначелника. Такође је честитао изабраним члановима Градског већа на избору и
пожелео им успех у раду.
По упознавању са предлогом, Градско веће је једногласно донело:
РЕШЕЊЕ
о задужењима чланова Градског већа за поједине области
I
1. РАДОВАН ЈОВАНОВИЋ, задужује се за област привреде, запошљавања и
информатичког друштва
2. СПОМЕНКА ШИПЕТИЋ, задужује се за област финансија, инвестиција и управљања
пројектима
3. МИЛОРАД ЈЕВЂОВИЋ, задужује се за област комуналних делатности,
4. СЛАВИЦА ДРАГУТИНОВИЋ, задужује се за област бриге о породици и спровођења
мера популационе политике
5. НЕМАЊА ТРНАВАЦ, задужује се за област омладине, спорта и туризма
6. ДРАГОМИР ШИПЕТИЋ, задужује се за област социјалне заштите и имовине
7. БИЉАНА КОЧОВИЋ, задужује се за област здравства и здравствене заштите
8. ВЛАДИМИР РИСТОВИЋ, задужује се за област безбедности и ванредне ситуације
9. МИЛАН ЛУКИЋ, задужује се за област пољопривреде и развој села
10. ДРАГАН ФИЛИПОВИЋ, задужује се за област урбанизма, саобраћаја и грађевинарства
11. МИЛОШ ПАПИЋ задужује се за област образовања, науке и културе.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.
ДРУГА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ВОДОВОД“
ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ

У обједињеном уводном излагању по овој и трећој тачки дневног реда, Зоран Пантовић
детаљно је упознао чланове Градског већа са извештајем о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за
2019. годину и истакао да је производња и дистрибуција воде остварена у количини од 12.175.738
м3 (386 л/с), што је 8% више у односу на план, а 7% више у односу на 2018. годину. Сопствена
производња и дистрибуција воде износила је 2.439.049 м3 што је, због суше и веће потребе за
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сопственом производњом, у односу на 2018. годину, више за 32% Даље је истакао да је у
извештајном периоду остварен укупан приход у износу од 515.034.602,00 динара и укупан расход у
износу од 514.346.064,00 динара, као и нето добитак у износу од 1.312.174,00 динара. Обзиром да је
ово предузеће остварило добит, Надзорни одбор је донео одлуку да се остварена добит распореди на
начин да се 50% уплати у буџет Града, а 50% усмери на покриће непокривеног губитка из ранијих
година. Нa крају је указао на старосну структуру запослених радника, нарочито производних
радника.
По завршеном уводном излагању отворен је претресу у коме су учешће узели:
Прим. др Славица Драгутиновић похвалила је извештај овог јавног предузећа и истакла да
су и ранији извештаји овог предузећа били изузетно добри. У вези изградње водоводне мреже
приметила је податак да је у 2019. години изграђено укупно 13.459 метара водоводне мреже што је
више него у 2018. години за око 37%, чиме је настављена тенденција да се Град труди да реши
проблеме са водоснабдевањем тамо где их има и да се сви грађани снабдевају квалитетном водом.
Такође је истакла податак да је изградња фекалне канализације скоро дуплирана у односу на 2018.
годину, што је за сваку похвалу. Сматра да ће се у наредним годинама наставити са изградњом и
реконструкцијом водоводне и канализационе мреже. У извештају о пословању предузећа за 2019.
годину, у делу Преглед потраживања, на страни 58. стоји тачан износ укупних потраживања, па
пита да ли се ту ради и о исправљеним потраживањима. Поставља питање зашто се тешко наплаћују
потраживања предузећа од купаца. Такође је истакла да се обавезе предузећа према добављачима
редовно измирују, што је добро. Прокоментарисала је редовно обављање контроле квалитета воде
код Завода за јавно здравље који је једини овлашћен да даје мишљење у вези са квалитетом и
поставила питање, обзиром да предузеће има своју лабораторију, у ком обиму она ради.
Милан Бојовић истакао је да заиста постоји тренд раста у изградњи водоводне и
канализационе мреже. Даље је истакао да се овим извештајем приказују само активности изведене
од стране ЈКП „Водовод“ Чачак и указује на то да постоје и друге активности на изградњи
водоводне и канализационе мреже где је инвеститор град Чачак, а што се може видети кроз
извештај о реализацији буџета Града. Када је у питању даље ширење водоводне и канализационе
мреже, најавио је да управо започиње изградња система Бељина-Парменац- Паковраће-РиђагеМеђувршје у вредности од 15 милиона динара, да су у току радови на опремању резервоара Р2 у
вредности од 7 милиона динара, да се управо данас завршавају радови на једном крају у Месној
заједници Љубић, да су радови на инфраструктури заиста интензивни те да се управо прикупља
документација за неке наредне пројекте које финансира Влада, преко Канцеларије за управљање
јавним улагањима а у вези са Националним инвестиционим планом за даљи период. Са ЈКП
“Водовод“ Чачак Град има изузетно добру сарадњу и то предузеће пружа логистичку и техничку
подршку када су у питању пројектни задаци и израда предрачуна за инвестиције које Град реализује
и у вези сарадње са месним заједницама где предузеће максимално помаже. Оно што му се није
допало у извештају јесте то да у предузећу нема запослених радника испод 30 година и нада се да ће
се то у наредном периоду променити.
Зоран Пантовић захвалио се на похвалама, у име радника предузећа. Истакао је да је током
2019. године изграђено више водоводне, канализационе мреже и прикључака него 2018. године и то
је тренд сваке године у претходном периоду. На данашњи дан предузеће има 34 и по хиљаде
потрошача, постоји 26 хиљада водомера, 20 подсистема везаних на систем водоснабдевања и 51
резервоар који је у функцији. Током 2019. године прикључен је још један подсистем у МЗ Трнава
где је прикључено око 500 кућа, такође је на систем прикључена Месна заједница Станчићи са
око100 кућа, урађено је 111 прикључака у Месној заједници Доња Трепча и са тиме се наставља
даље. Тиме се остварује Стратегија града Чачка да се сви прикључе на систем водоснабдевања Рзав
и да се упоредо са иградњом акумулације на профилу „Сврачково“ повезују нови подсистеми. 2020.
и 2021. године предвиђено је прикључење Бељине, Придворице, Паковраћа, Вранића итд. тако да
систем постаје све дужи и са све већим бројем прикључака. Даље је истакао да је било најава да ће
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бити укинута мера забране запошљавања у јавном сектору, да до тога није дошло па у предузећу
сада нема младих кадрова што нарочито прави сметњу у вези са физичким радницима. У вези
питања везаних за лабораторију предузећа, у њој је у 2019. години у циљу контроле квалитета воде
урађено 8.890 узорака, а што је таксативно набројало у табели датој у извештају, тако да је
квантитавни број анализа урађених у тој лабораторији био десет пута већи него оних урађених код
Завода за јавно здравље. О квалитету воде коначан суд даје Завод за јавно здравље Чачак и током
2019. године постојао је само један случај одређене мање неисправности узорка. Истакао је да је и
за рад у лабораторији потребно подмладити кадар. Даље је истакао да се опрема предузећа редовно
обнавља и у вези са тим реализација инвестиција била је преко 60%, набављена је опрема која
захтева стручни кадар. У вези са дуговањима, истакао је податак из извештаја о стању дуга
предузећа од око 20 милиона динара који је измирен већ у јануару ове године када је и доспео, тако
да на данашњи дан предузеће нема обавеза јер све обавезе измирује у законском року. Што се тиче
потраживања, она су у вредности од око 500 милиона динара али у оквиру те цифре постоје и
„исправљена“ потраживања у вредности од око 269 милиона а ради се о потраживања старијим од
365 дана која су утужена где је наплата неизвесна и зато се посебно воде. Највећа потраживања су
од предузећа „Слобода апарати“, ПКС, „Хидроградња“ и сл. Иначе, у 2019. години била је никад
већа наплата исправљених потраживања од око 30 милиона динара. Проценат наплате услуга
предузећа у текућој години износи 96%, а таква ситуација се понавља из године у годину што значи
да увек нешто остане ненаплаћено и да се тај дуг гомила што се делимично поправило са увођењем
јавних извршитеља што је добро, али на другој страни те услуге плаћа предузеће а у крајној линији
то буде оптерећење за грађане.
По упознавању са извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно усвојило
Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019. годину и доставило Скупштини на разматрање
и усвајање.
ТРЕЋА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК БРОЈ
4/18 ОД 27. АВГУСТА 2020. ГОДИНЕ

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања датог у оквиру друге тачке
дневног реда, Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на
Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак број 4/18 од 27. августа 2019. године и упутио
Скупштини на разматрање и доношење.
ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА СТАТУТ „АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ ЧАЧАК“
Сања Симовић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознала је чланове Градског
већа са Статутом Апотекарске установе Чачак и истакла да је разлог доношење новог Статута
Установе усклађивање са одредбама Закона о здравственом заштити. Овим статутом уређује се:
делатност, унутрашња организација, управљање, пословање, критеријуми за именовање и
разрешење директора, као и друга питања од значаја за рад и пословање Апотекарске установе
Чачак. Апотекарска установа послује средствима у јавној својини. Права и дужности оснивача
Апотекарске установе, у складу са Законом о здравственој заштити и Планом мреже здравствених
установа, врши град Чачак Назив установе је Апотекарска установа Чачак уместо досадашњег
Апотека Чачак. У даљем излагању детаљно је образложила одредбе новог Статута, чијим ступањем
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на снагу ће престати да важи Статут који је донет 2007. године, осим једне одредбу у Статуту која
ступа на снагу одложено, то јест у априлу 2022. године.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Радован Јовановић истакао је успех здравствених радника у борби против пандемије, а у
оквиру ове тачке посебно истакао залагање Апотеке Чачак у вези са добром снабдевеношћу
лековима и заштитном опремом и којој се на томе посебно захваљује.
Александар Максимовић, пре свега је честитао члановима Градског већа на избору, а што се
тиче одредаба Статута Апотекарске установе Чачак прокоментарисао је одредбу која ће се
примењивати од 2022. године.
Сања Симовић истакла је да се ради о само једној одредби Статута са одложеним ступањем
на правну снагу у року од 36 месеци од дана ступања на правну снагу Закона, а одредба се тиче
обавезне „акредитоване едукације из области здравственог менаџмента“ као услова за именовање
директора Апотекарске установе.
По упознавању са текстом Статута и завршеном претресу, Градско веће је једногласно
утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Статут „Апотекарске установе Чачак“ и
доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ПЕТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ
РАЗВОЈА ЗА ПЕРИОД 2020 – 2022. ГОДИНА

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Владимир Гојгић који је
истакао да је правни основ за доношење Програма локалног економског развоја за период 2020. –
2022. година садржан у Закону о локалној самоуправи у коме се прописује да Град преко својих
органа у складу са Уставом и законом доноси и реализује програме за подстицање локалног
економског развоја, предузима активности за одржавање постојећих и привлачење нових
инвестиција и унапређује опште услове пословања. Мере предвиђене Програмом локалног
економског развоја за период 2020-2022. година су: Привлачење инвеститора, која се може
реализовати обезбеђивањем земљишта које је инфраструктурно опремљено и пословног простора
који је у јавној својини Града, обезбеђивањем закупа на одређено време и опремањем пословног
простора за различите намене, обезбеђивањем средстава за набавку опреме -машине, алати и остала
опрема неопходних за проширење капацитета или започињање производње и Подстицање
конкурентности која се може реализовати кроз подршку производним иновацијама које имају
могућност директне примене и дефинисане користи у ланцу вредности производа, подршку развоја
коператива, кластера и других облика удруживања са циљем заједничког наступа на трећим
тржиштима или код доминантног купца, добијање међународних сертификата са циљем
омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта, обезбеђивање средстава за
проширење или изградњу нових производних капацитета и помоћ микро предузећима и
стартаповима, који нису у тешкоћама и регистровани су на територији Града Чачка, у циљу јачања
конкурентности њихових производа и стварања боље позиције на тржишту. Комисија за контролу
државне помоћи донела је позитивно решење 6. августа 2020. године на текст Програма локалног
економског развоја за период 2020.-2022. година који је израђен и предат од стране Градске управе
за локални економски развој, а којим се утврђује постојање државне помоћи која се додељује у
складу са овим Програмом и да је наведена државна помоћ усклађена са правилима за доделу
државне помоћи. Програм локалног економског развоја за период 2020.-2022. година припреман је у
сарадњи са Одељењем за контролу државне помоћи Министарства финансија.
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По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Прим. др Славица Драгутиновић похвалила је Службу која је изградила Програм и
пратећу одлуку. Истакла је да су ови програми у претходним годинама били максимално
искоришћени, а да је Градоначелник нарочито помогао у доласку инвестиција и државне помоћи.
Што се тиче мера подршке кроз подстицање запошљавања, ова средства као и она реализована кроз
Акциони план запошљавања су из године у годину све већа што је јако битно за младе људе
нарочито младе брачне парове који се одлучују за потомство.
Владан Милић, пре свега честитао је изабраним члановима Градског већа и такође
похвалио рад Градске управе за локални економски развој посебно рад на пројектима јер се на тај
начин увећава буџет Града и зато је потребно кадровски ојачати службу у Управи која ради на
пројектима.
По упознавању са нацртом Програма и завршеном претресу Градско веће је једногласно
утврдило Предлог програма локалног економског развоја за период 2020-2022. година, и доставило
Скупштини на разматрање и доношење.
ШЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА
ЗА 2020. ГОДИНУ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Владимир Гојгић. На основу
усвојеног Програма локалног економског развоја за период 2020-2022. година, постоји обавеза да се
донесе Одлука о условима и начину реализације програма локалног економског развоја за 2020.
годину, којом се у потпуности уређују услови и начин реализације наведеног Програма и све
потребне формално - правне процедуре за реализацију наведеног Програма. Правни основ за
доношење Одлуке о условима и начину реализације програма локалног економског развоја за 2020.
годину садржан је у одредбама Закона о локалној самоуправи којим је предвиђено да општина,
преко својих органа, у складу са Уставом и законом доноси и реализује програме за подстицање
локалног економског развоја, предузима активности за oдржавање постојећих и привлачење нових
инвестиција и унапређује опште услове пословања у складу са Законом о улагањима.Уредбом за
доделу државне помоћи регулисана је државна помоћ мале вредности. Мере предвиђене усвојеним
Програмом локалног економског развоја за период 2020-2022. година и овом Одлуком о условима и
начину реализације програма локалног економског развоја за 2020. годину су: Привлачење
инвеститора, која се може реализовати обезбеђивањем земљишта које је инфраструктурно
опремљено и пословног простора који је у јавној својини Града, обезбеђивањем закупа на одређено
време и опремањем пословног простора за различите намене, обезбеђивањем средстава за набавку
опреме - машине, алати и остала опрема неопходних за проширење капацитета или започињање
производње и Подстицање конкурентности која се може реализовати кроз подршку производним
иновацијама које имају могућност директне примене и дефинисане користи у ланцу вредности
производа, подршку развоја коператива, кластера и других облика удруживања са циљем
заједничког наступа на трећим тржиштима или код доминантног купца, добијање међународних
сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта,
обезбеђивање средстава за проширење или изградњу нових производних капацитета и помоћ микро
предузећима и стартаповима, који нису у тешкоћама и регистровани су на територији града Чачка, у
циљу јачања конкурентности њихових производа и стварања боље позиције на тржишту.
По упознавању са нацртом Одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о
условима и начину реализације програма локалног економског развоја за 2020. годину и доставило
Скупштини на разматрање и доношење.
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СЕДМА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ
И
УТВРЂИВАЊЕ,
РАДИ
ПОДНОШЕЊА
СКУПШТИНИ, ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2020.
ГОДИНЕ

Владимир Гојгић у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознао је чланове
Градског већа да је правни основ за израду извештаја о раду јавних предузећа чији је оснивач град
Чачак, садржан у члану 64. Закона о јавним предузећима као и изменама и допунама Закона о
локалној самоуправи обзиром да је тим одредбама прописано да Градско веће подноси тромесечни
извештај о раду јавних предузећа Скупштини града, ради даљег извештавања у складу са Законом.
Истакао је да је извештај сачињен на основу извештаја о реализацији годишњег програма пословања
за овај извештајни период које извештаје је Градској управи за локални економски развој доставило
9 јавних предузећа чији је оснивач град Чачак. Посебно је нагласио да извештај садржи 12
тематских целина а свака тематска целина уз текстуално образложење садржи и табеларни приказ
вредности по јавним предузећима. Закључак је да у извештајном периоду није дошло до поремећаја
пословања ових јавних предузећа односно пословање није било угрожено.
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. – 30.03.2019.
године.
ОСМА ТАЧКА:

А) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ
КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК

Небојша Бежанић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, истакао је да је правни
основ за доношење Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Градац“ Чачак
чији је оснивач град Чачак, садржан у Закону о јавним предузећима којим је прописано да одлуку о
спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне
самоуправе доноси орган јединице локалне самоуправе надлежан за именовање директора јавног
предузећа, на предлог надлежног органа јединице локалне самоуправе.Овом одлуком уређује се
спровођење јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за урбанистичко
и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлога одлуке о
спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за урбанистичко и
просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак и доставило Скупштини на
разматрање и доношење.
Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ТЕКСТА
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ
„ГРАДАЦ“ ЧАЧАК
Небојша Бежанић у даљем излагању упознао је чланове Градског већа са текстом Конкурса
за именовање директора ЈКП „Градац“ Чачак и истакао да конкурс садржи: податке о јавном
предузећу, податке о пословима директора, услове за именовање директора јавног предузећа,
стручну оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у изборном поступку и начин њихове
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провере, рок за подношење пријава на јавни конкурс (30 дана од дана објављивања јавног конкурса
у „Службеном гласнику Републике Србије“), шта садржи пријава на конкурс, доказе који се
прилажу уз пријаву на јавни конкурс, адресу на коју се подносе пријаве на јавни конкурс и податке
о лицу за контакт. Оглас ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном
листу града Чачка“ и једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији
Републике Србије (Дневне новине „Ало“), као и на интернет страници града Чачка:
www.cacak.org.rs.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило текст јавног конкурса за
именовање директора Јавног комуналног предузећа за урбанистичко и просторно планирање,
грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак и доставило Скупштини на разматрање и
оглашавање.
ДЕВЕТА ТАЧКА:

А) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ
КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“ ЧАЧАК

Небојша Бежанић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, истакао је да је правни
основ за доношење Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Чачак“Чачак
чији је оснивач град Чачак, садржан у Закону о јавним предузећима којим је прописано да одлуку о
спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне
самоуправе доноси орган јединице локалне самоуправе надлежан за именовање директора јавног
предузећа, на предлог надлежног органа јединице локалне самоуправе.Овом одлуком уређује се
спровођење јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за грејање
„Чачак“ Чачак.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о
спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“
Чачак, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ТЕКСТА
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“ ЧАЧАК
Небојша Бежанић у даљем излагању упознао је чланове Градског већа са текстом Конкурса
за именовање директора ЈКП „Чачак“ Чачак и истакао да конкурс садржи: податке о јавном
предузећу, податке о пословима директора, услове за именовање директора јавног предузећа,
стручну оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у изборном поступку и начин њихове
провере, рок за подношење пријава на јавни конкурс (30 дана од дана објављивања јавног конкурса
у „Службеном гласнику Републике Србије“), шта садржи пријава на конкурс, доказе који се
прилажу уз пријаву на јавни конкурс, адресу на коју се подносе пријаве на јавни конкурс и податке
о лицу за контакт. Оглас ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном
листу града Чачка“ и једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији
Републике Србије (Дневне новине „Ало“), као и на интернет страници града Чачка:
www.cacak.org.rs.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило текст јавног конкурса за
именовање директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак и доставило
Скупштини на разматрање и оглашавање.
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ДЕСЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ
ГРАДА ЧАЧКА

Небојша Бежанић, у обједињеном уводном излагању у оквиру ове и следеће тачке
дневног реда, упознао је чланове Градског већа да је Законом о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано да пре оглашавања јавног конкурса за
попуњавање положаја, Градско веће образује Конкурсну комисију. Истим законом прописано је да
изборни поступак спроводи Конкурсна комисија од три члана. Најмање један члан Комисије мора
имати стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, један члан који је
стручан у области за коју се попуњава положај и службеник који обавља послове из области
управљања људским ресурсима. Задатак предложене Конкурсне комисије је, да у складу са Законом
о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Уредбом о
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе, спроведе изборни поступак за постављење начелника Градске
управе за инспекцијски надзор града Чачка. Такође је упознао чланове Градског већа са текстом
Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе за урбанизам града Чачка.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело:
РЕШЕЊЕ
о образовању Конкурсне комисије за спровођење изборног поступка за попуњавање положаја
начелника Градске управе за урбанизам града Чачка
I Образује се Конкурсна комисија за спровођење изборног поступка за попуњавање положаја
начелника Градске управе за урбанизам града Чачка у (даљем тексту: Конкурсна комисија), у
саставу:
1. Игор Кривокапић, начелник Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка,
2. Зорица Ничић, руководилац Групе за просторно планирање у Градској управи за
урбанизам града Чачка, и
3. Биљана Рајић, шеф Одсека за људске ресурсе и лични статус грађана
Чланови Комисије већином гласова бирају председника Конкурсне комисије.
II Конкурсна комисија одлуке доноси већином гласова, при чему глас председника
Конкурсне комисије има исту снагу као и члана Конкурсне комисије.
Конкурсна комисија води записник о свом раду, који потписује председник Конкурсне
комисије.
Чланови Конкурсне комисије дужни су да чувају податке до којих су дошли током
спровођења поступка.
III Задатак Конкурсне комисије је да у складу са Законом о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Уредбом о спровођењу интерног и јавног конкурса
за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе спроведе
изборни поступак за попуњавање положаја начелника Градске управе за урбанизам града Чачка.
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IV Стручне и административно-техничке послове за потребе Конкурсне комисије обављаће
Градска управа за опште и заједничке послове – Служба за управљање људским ресурсима.
V Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.
ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА:

ОГЛАШАВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
ПОЛОЖАЈА
НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ
УПРАВЕ
ЗА
УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА

По упознавању са текстом Јавног конкурса у оквиру десете тачке дневног реда Градско
веће је једногласно огласило:
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ
ГРАДА ЧАЧКА
I Орган у коме се положај попуњава
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА, ул. Жупана Страцимира бр. 2.
II Положај који се попуњава: Начелник Градске управе за урбанизам града Чачка - положај у I
групи
III Подаци о радном месту из Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка:
Опис послова: организује, координира и контролише обављање послова управе и појединих
запослених, распоређује послове на организационе јединице, односно непосредне извршиоце и
пружа потребну стручну помоћ, стара се о правилној примени закона и других прописа из
надлежности управе, доноси и потписује акта из надлежности управе, одлучује о правима,
обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, подноси Градском већу извештај о
раду управе, врши припремање инструкција и упуства за примену прописа, организује, контролише
и прати извршење послова решава о сукобу надлежности између организационих јединица, стара се
о извршавању радних обавеза запослених у управи, обавља најсложеније послове из делокруга рада
управе, врши и друге послове који су му законом, Статутом и другим актима града стављени у
надлежност и одговара за благовремено, законито и правилно извршавање послова Градском већу.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке, архитектуре, грађевинског
инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,
познавање рада на рачунару и најмање 5 година радног искуства у струци.
IV Стручна оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у изборном поступку и начин
њихове провере: познавање Закона о општем управном поступку, Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закона о планирању и изградњи,
Закона о озакоњењу објеката, Закона о јавној својини, Закона о експропријацији, Закона о
претварању права коришћења у право својине уз накнаду, Закона о заштити животне средине,
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вештина комуникације, организационе способности, вештина руковођења и познавање рада на
рачунару.
Проверу стручне оспособљености, знања и вештина кандидата утврђиваће у усменом разговору
Конкурсна комисија за спровођење изборног поступка за постављење начелника Градске управе за
урбанизам (у даљем тексту: Конкурсна комисија) или стручна лица која ће се ангажовати за потребе
Комисије.
Провера познавања рада на рачунару – уколико кандидат не приложи одговарајући сертификат или
други доказ, вршиће се практичним радом на рачунару.
V Место рада: Чачак, ул. Жупана Страцимира бр. 2
VI Општи услови за положај:
1. да је пунолетан држављанин Републике Србије;
2. да учесник конкурса није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци;
3. да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног
односа.
VII Трајање рада на положају: пет година.
VIII Објављивање јавног конкурса: Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске
управе за урбанизам града Чачка објављује се на интернет презентацији града Чачкa.
Oбавештење о јавном конкурсу, са адресом интернет презентације града Чачка на којој је јавни
конкурс објављен, објављује се у дневним новинама „Ало“.
IX Рок за подношење пријава: рок за подношење пријаве је 15 дана. Рок почиње да тече наредног
дана од дана оглашавања обавештења у дневним новинама „Ало“.
X Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
број телефона, по могућности е-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини
радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на
конкурс и одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању, податке о посебним
областима знања и назначен положај на који се конкурише. Пријава мора бити својеручно
потписана.
XI Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- уверење о држављанству;
- извод из матичне књиге рођених;
- диплома/уверење којом се доказује стечено образовање;
- уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са
положеним правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стручном испиту
достављају уверење о положеном правосудном испиту);
- сертификат или други доказ о познавању рада на рачунару;
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- исправе којима се доказује радно искуство у струци од најмање пет година (потврде, решења и
други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је
стечено радно искуство);
- уверење МУП-a - Полицијске управе, да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци (издатo након објављивања конкурса);
- за учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе, поред наведених доказа, потребно је доставити и доказ
да им раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине
или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.
- образац 1 – изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена.
Одредбом члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број
18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење) прописано је, поред осталог, да орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако
странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима, уверење надлежне полицијске управе да лице није осуђивано на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци.
Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву (Образац 1) којом се
опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција
или да ће то кандидат учинити сам. Образац изјаве (Образац 1) доступан је на интернет
презентацији града Чачка и објављен је уз Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника
Градске управе за урбанизам града Чачка, а учесник конкурса га може преузети и на писарници
Градске управе града Чачка.
XII Адреса на коју се подносе пријаве:
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса кандидати могу доставити лично преко
писарнице Градске управе града Чачка или препорученом пошиљком на адресу Градско веће града
Чачка, ул. Жупана Страцимира бр.2, са назнаком „За Конкурсну комисију – Пријава за јавни
конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе за урбанизам града Чачка.“
XIII Лица задужена за давање обавештења о Јавном конкурсу: Биљана Рајић, шеф Одсека за
људске ресурсе и лични статус грађана, телефон 032/309-002 и Мирјана Дамљановић, шеф Службе
за управљање људским ресурсима, телефон 032/309-005.
XIV Изборни поступак:
Конкурсна комисија ће, о месту, дану и времену када ће се обавити провера знања и вештина,
обавестити учеснике конкурса, чије су пријаве благовремене и потпуне, уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за рад на положају начелника Градске управе за
урбанизам града Чачка, писано, као и путем е-mail адресе или телефонским позивом на бројеве или
адресе које су навели у својим пријавама.
Неблаговремене, непотпуне, недопуштене и неразумљиве пријаве, као и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од стране јавног бележника,
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Конкурсна комисија одбацује закључком против кога се може изјавити жалба Жалбеној комисији у
року од осам дана од дана пријема закључка. Жалба кандидата не задржава извршење закључка.
ДВАНАЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ НАУЧНО ТЕХНОЛОШКОГ
ПАРКА НА КП. БР. 5751/10 КО ЧАЧАК

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневог реда поднела је Вера Јаковљевић. Правни
основ за доношење решења о прибављању у јавну својину града Чачка изградњом Научно
технолошког парка, зграде за научноистраживачку делатност, спратности П+2, бруто површине
4365,45m2 и нето површине 3790,82m2, уз претходно уклањање објеката к.п.бр. 5751/10 КО Чачак
садржан је у одредбама Закона о јавној својини, Статута града Чачка и Одлуке о прибављању,
располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка. Повод за доношење овог решења
је иницијатива Градоначелника града Чачка од 3. марта 2020. године са подацима о локацији,
приближној вредности инвестиције, прибављеним средствима за израду техничке документације и
прилогом нацрта идејног решења зграде научно технолошког парка. Градска управа за урбанизам
града Чачка издала је локацијске услове 30. јула 2020. године за извођење радова на изградњи
Научно технолошког парка, зграде за научноистраживачку делатност, уз претходно уклањање
објеката ознаке 4, 5, 8, 11, 13 и 14 на к.п.бр. 5751/10 КО Чачак, на основу идејног решења израђеног
од стране HOME PLAN DOO BEOGRAD. Разлог за доношење решења о прибављању у јавну
својину изградњом горе описаног објекта је стварање просторно техничких услова за унапређење
привредне, научне и истраживачке делатности кроз развој нових идеја, као и повећање
конкурентности регионалне привреде.
По упознавању са нацртом решења, Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о
прибављању у јавну својину изградњом Научно технолошког парка на кп. бр. 5751/10 КО Чачак, и
доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ТРИНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – ДОМУ ЗДРАВЉА
ЧАЧАК

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Вере Јаковљевић и дискусије
прим. др Славице Драгутиновић која је истакла да се ради о реализацији пројекта из 2018. године
односно о делу пројеката и да је било преко потребно обновити резквизите у вежбаоници за
труднице и истакла велику посећеност и заинтересованост трудница што је одлично јер се тако на
ефективан начин труднице припремају за порођај а што је одлично и са становишта популационе
политике, Градско веће је једногласно донело:
РЕШЕЊЕ
о преносу покретних ствари у јавну својину Републици Србији –
Дому здравља Чачак
I ПРЕНОСЕ СЕ из јавне својине града Чачка Републици Србији -Дому здравља Чачак, без
накнаде, следеће покретне ствари: напредни стимулатор порођаја ERLER ZIMMER R17840, модел
женске карлице из три дела ERLER ZIMMER H210, модел бебе за едукацију родитеља дечак ERLER
ZIMMER BA77, модел бебе за едукацију родитеља девојчица ERLER ZIMMER BA78, пулт за
преповијање беба 70х80х90cm ДОМАЋЕ МД, струњаче 100х200х6cm (шест комада), пилатес лопте
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65cm (три комада), пилатес лопте 75cm (три комада) и јастуци за труднице COMFORT 50х70cm
(шест комада).
II Град Чачак је покретне ствари ближе описане тачком I овог решења, прибавио у јавну
својину на основу Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне
самоуправе у Републици Србији у 2019. години број 401-00-138/81/-2019-01 од 16.04.2019.године,
закљученог са Кабинетом министра без портфеља задуженог за демографију и популациону
политику, а укупна набавна вредност ових покретних ствари је 276.223,20 динара, за шта су
средства обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 2020.годину 81,97% и Одлуком о буџету
града Чачка за 2020.годину 18,03%.
III Република Србија - Дом здравља Чачак има право да покретне ствари ближе описане
тачком I овог решења држи и користи у складу са природом и наменом тих ствари, да их одржава и
унапређује сврху ради које су прибављене.
IV На основу овог решења Градоначелник града Чачка ће закључити уговор о преносу права
јавне својине на покретним стварима ближе описаним тачком I овог решења са директором Дома
здравља Чачак.
V Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.
ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА
КОРИШЋЕЊЕ
ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ЦЕНТРУ ЗА ПРУЖАЊУ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Вере Јаковљевић и дискусије
Немање Трнавца који је истакао да се ради о опреми која је већ набављена и користи се у Центру
„Зрачак“ Чачак и да ће се приликом одлучивања као запослен у Центру изузети из гласања, Градско
веће је једногласно (Немања Трнавац се изузео из гласања) донело:
РЕШЕЊЕ
о давању на коришћење покретних ствари
Центру за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак
I ДАЈУ СЕ на коришћење, без накнаде, Центру за пружање услуга социјалне заштите Зрачак
Чачак, у даљем тексту Зрачак, покретне ствари које су у јавној својини града Чачка, и то: справа за
нордијско скијање JSB087, ручни/ножни бицикл ЈСБ091, дупла шеталица у ваздуху JSB059, справа
за вежбање концентрације BALANCE, справа са федерима за њихање у стајаћем положају QBO2307, клавир са удараљкама HKEО1, љуљашка са два флексибилна седишта и ланцима и љуљашка за
љуљање у инвалидским колицима, на неодређено време.
II Град Чачак је покретне ствари ближе описане тачком I овог решења, прибавио у јавну
својину на основу Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне
самоуправе у Републици Србији у 2019. години број 401-00-138/81/-2019-01 од 16.04.2019.године,
закљученог са Кабинетом министра без портфеља задуженог за демографију и популациону
политику, а укупна набавна вредност ових покретних ствари је 625.800,00 динара, за шта су
средства обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 2020.годину 81,97% и Одлуком о буџету
града Чачка за 2020.годину 18,03%.
III Зрачак има право да покретне ствари ближе описане тачком I овог решења држи и
користи у складу са природом и наменом тих ствари, да их одржава и унапређује сврху ради које су
прибављене.
IV На основу овог решења Градоначелник града Чачка ће закључити уговор о давању на
коришћење покретних ствари ближе описаних тачком I са директором Зрачка.
V Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.
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ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ИЗ
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ГРАДА ЧАЧКА КП.БР. 2195/2 КО
ЈЕЖЕВИЦА, ЛОВАЧКОМ ДРУШТВУ „РАДЕ ЈОКСИЋ“
ЈЕЖЕВИЦА, РАДИ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКТА

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Вере Јаковљевић и дискусије
Александра Максимовића који је истакао да је предметнoj парцелi која је градска пре тридесетак
година изграђен предметни објекат и да се на овај начин врши озакоњење, Градско веће је
једногласно донело:
РЕШЕЊЕ
1. Приступа се отуђењу из јавне својине града Чачка, непосредном погодбом, грађевинског
земљишта, ближе описаног као к.п. бр. 2195/2 КО Јежевица, површине 780 м2, по тржишној цени, а
ради озакоњења бесправно саграђеног објекта, Ловачком друштву „Раде Јоксић“ Јежевица.
2. Поступак отуђења из јавне својине спровешће Комисија за грађевинско земљиште.
3. Градско веће града Чачка, по спроведеном поступку Комисије за грађевинско земљиште,
одлучиће о отуђењу наведене катастарске парцеле непосредном погодбом.
Oбразложење
Ловачко друштво „Раде Јоксић“ Јежевица, поднело је иницијативу за отуђење грађевинског
земљишта из јавне својине града Чачка и прибављање истог у приватну својину, ради озакоњења
бесправног пословног објекта спратности П-Пк саграђеног на к.п. бр. 2195/2 КО Јежевица.
Испитујући уредност и потпуност иницијативе утврђено је да је иста уредна, потпуна и
поднета од стране овлашћеног лица.
Увидом у Урбанистички извештај о могућностима озакоњења објекта на к.п. бр. 2195/2 КО
Јежевица издатог од Градске управе за урбанизам града Чачка дана 27.08.2020. године, утврђено је
да се предметни објекат у елаборату геодетских радова означен бр.1 на к.п. бр. 2195/2 КО Јежевица
не налази у заштитним зонама у складу са одредбама посебних закона и не налази на списку
културних добара или добара која уживају предходну заштиту по одредбама о културним добрима,
да је предметни објекат видљив на сателитском снимку из 2015. године, као и да обзиром на намену
предвиђену постојећим и будућим ( Зона централних функција) грађевинским реоном предметни
објекат бр. 1 испуњава услове за озакоњење по одредбама Закона о озакоњењу објеката.
Извршен је увид у лист непокретности 266 за КО Јежевица, те је утврђено да је к.п. бр.
2195/2 КО Јежевица у јавној својини града Чачка и да је површина наведене парцеле 780 м2.
Увидом у Извештај о затеченом стању утврђено је да је пословни објекат бр. 1 спратности
П+Пк саграђен на к.п. бр. 2195/2 КО Јежевица. Такође је утврђено да је предметни објекат
димензија 16,74 х 19,15м.
На основу свега изнетог оправдано је и целисходно отуђити к.п. бр. 2195/2 КО Јежевица,
подносиоцу иницијативе, ради озакоњења објекта.
Члан. 11. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту предвиђа да Градско веће града Чачка
доноси решење о приступању прибављању и располагању грађевинског земљишта у јавној својини
у случајевима прописаним законом којим је уређена област планирања и изградње објеката
(отуђење грађевинског земљишта ради изградње, озакоњења, исправке граница, формирање
грађевинских парцела и др.) установљавању права стварне службености, деоби грађевинског
земљишта, давању сагласности за изградњу или озакоњење објеката на заједничкој парцели,
коришћењу права прече куповине грађевинског земљишта и давању у закуп грађевинског земљишта
у јавној својини града Чачка, а став 3. истог члана да надлежни орган који одлучује о располагању и
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прибављању грађевинског земљишта доноси решење о располагању и прибављању у јавну својину
града. Чланом 11 став 5. Одлуке о грађевинском земљишту прописује да Градско веће решењем о
приступању располагању и прибављању грађевинског земљишта одређује да ће поступак спровести
Комисија за грађевинско земљиште, а у сложенијим случајевима може именовати комисију за
спровођење поступка коју чине, поред чланова Комисије за грађевинско земљиште и стручњаци из
одговарајућих области.
Са напред наведених разлога донето је решење као у диспозитиву.
ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ИЗ
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА ДЕЛА КП.БР. 6152/1 КО
ЧАЧАК, РАТКУ БАБИЋУ ИЗ ЧАЧКА, РАДИ ОЗАКОЊЕЊА
ОБЈЕКТА

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Вере Јаковљевић и дискусије
Милана Бојовића који сматра да је код оваквих решења потребно недвосмислено утврдити да
предметне парцеле нису предвиђене за неку од саобаћајница дефинисаних урбанистичким
плановима, а што овде није случај, Градско веће је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
1. Приступа се отуђењу из јавне својине града Чачка, непосредном погодбом, грађевинског
земљишта ближе описаног као део к.п.бр. 6152/1 КО Чачак укупне површине 617 м2, по тржишној
цени, ради озакоњења, Ратку Бабић из Чачка у реалном уделу површине од 60 м2.
2. Поступак отуђења из јавне својине спровешће Комисија за грађевинско земљиште.
3. Градско веће града Чачка, по спроведеном поступку Комисије за грађевинско земљиште,
одлучиће о отуђењу дела наведене катастарске парцеле непосредном погодбом.
Oбразложење
Ратко Бабић из Чачка, поднеo је иницијативу за отуђење грађевинског земљишта из јавне
својине и прибављање истог у приватну својину, након спроведеног поступка утврђивања
земљишта за редовну употребу објекта. У иницијативи је наведено да је власник објекта означеног
бројем 1 изграђеног на к.п.бр. 6152/1 КО Чачак као и к.п. бр. 6152/1 КО Чачак у реалном делу од
577/617, а да је наведена парцела у јавној својини града Чачка у 60/617 реалних. Предлаже отуђење
из јавне својине реалног удела града, ради озакоњења објекта којег је он држалац.
Испитујући уредност и потпуност иницијативе утврђено је да је иста уредна, потпуна и
поднета од стране овлашћеног лица.
Уз иницијативу је приложено правоснажно решење Градске управе за урбанизам града
Чачка број 463-43/2020-IV-2-07 од 17.06.2020. године којим је утврђено земљиште за редовну
употребу за објекат бр. 1 саграђен на к.п. бр. 6152/1 КО Чачак.
По службеној дужности прибављен је лист непокретности и копија плана за предметну
парцелу.
Увидом у лист непокретности бр. 10647 за КО Чачак утврђено је да је подносилац
иницијативе власник к.п. бр. 6152/1 КО Чачак у реалном уделу од 557/617, а да је иста парцела у
јавној својини града Чачка у реалном уделу од 60/617, односно 60 м2.
Увидом у решење Градске управе за урбанизам града Чачка број 463-43/2020-IV-2-07 од
17.06.2020. године утврђено је да је спроведен поступак за утврђивање земљишта за редовну
употребу објекта и да је формирана једна грађевинска парцела за објекат који се озакоњује.
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На основу напред изнетог оправдано је и целисходно приступити отуђењу дела парцеле који
је у својини града Чачка.
Члан 11. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту предвиђа да Градско веће града Чачка
одлучује о отуђењу и прибављању земљишта у јавној својини у случајевима прописаним законом о
планирању и изградњи (отуђење грађевинског земљишта ради изградње, озакоњења, исправке
граница, формирања грађевинских парцела и др.), а став 3. истог члана да надлежни орган који
одлучује о располагању и прибављању грађевинског земљишта доноси решење о располагању и
прибављању у јавну својину града. Члан 11. став 5. Одлуке о грађевинском земљишту прописује да
надлежни орган решењем о приступању располагању грађевинским земљиштем одређује да ће
поступак спровести Комисија за грађевинско земљиште.
Са напред наведених разлога донето је решење као у диспозитиву.
СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ИЗ
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА ДЕЛА КП.БР. 197/2 КО
ЈЕЖЕВИЦА, ДУШАНКИ ТОМИЋ ИЗ ЈЕЖЕВИЦЕ И САШИ
ТОМИЋ ИЗ ЈЕЖЕВИЦЕ, РАДИ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКТА
У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Вере Јаковљевић и дискусије
Милана Бојовића који је истакао да је у образложењима оваквих аката потребно нарочито истаћи
да оно што је примарни интерес Града ни на који начин није угрожено, Градско веће је једногласно
донело следеће:
РЕШЕЊЕ
1. Приступа се отуђењу из јавне својине града Чачка, непосредном погодбом, грађевинског
земљишта ближе описаног као део к.п.бр. 197/2 КО Јежевица укупне површине 332 м2, по
тржишној цени, ради озакоњења, Душанки Томић из Јежевице и Саши Томић из Јежевице у
реалном уделу површине од 58 м2.
2.Поступак отуђења из јавне својине спровешће Комисија за грађевинско земљиште.
3.Градско веће града Чачка, по спроведеном поступку Комисије за грађевинско земљиште,
одлучиће о отуђењу дела наведене катастарске парцеле непосредном погодбом.
Oбразложење
Душанка Томић и Саша Томић обоје из Јежевице, поднели су иницијативу за отуђење
грађевинског земљишта из јавне својине и прибављање истог у приватну својину, након
спроведеног поступка утврђивања земљишта за редовну употребу објекта. У иницијативи је
наведено да су власници објеката означених бројем 1 и 2 изграђених на к.п.бр. 197/2 КО Јежевица,
као и к.п. бр. 197/2 реалном делу од по 137/332, а да је наведена парцела у јавној својини града
Чачка у делу од 58/332 реалних. Предлажу отуђење из јавне својине реалног удела града, ради
озакоњења објеката којих су они држаоци.
Испитујући уредност и потпуност иницијативе утврђено је да је иста уредна, потпуна и
поднета од стране овлашћеног лица.
Уз иницијативу је приложено правоснажно решење Градске управе за урбанизам града
Чачка број 463-51/2020-IV-2-07 од 06.07.2020. године којим је утврђено земљиште за редовну
употребу за објеката бр. 1 и 2 саграђених на к.п. бр. 197/2 КО Јежевица.
По службеној дужности прибављен је лист непокретности и копија плана за предметну
парцелу.
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Увидом лист непокретности бр. 327 за КО Јежевица утврђено је да су подносиоци
иницијативе сувласници к.п. бр. 197/2 КО Јежвица у реалном уделу од по 137/332, а да је иста
парцела у јавној својини града Чачка у реалном уделу од 58/332, односно 58 м2.
Увидом у решење Градске управе за урбанизам града Чачка број 463-51/2020-IV-2-07 од
06.07.2020. године утврђено је да је спроведен поступак за утврђивање земљишта за редовну
употребу објекта и да је формирана једна грађевинска парцела за објекте који се озакоњују.
На основу напред изнетог оправдано је и целисходно приступити отуђењу дела парцеле који
је у својини града Чачка.
Члан 11. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту предвиђа да Градско веће града Чачка
одлучује о отуђењу и прибављању земљишта у јавној својини у случајевима прописаним законом о
планирању и изградњи (отуђење грађевинског земљишта ради изградње, озакоњења, исправке
граница, формирања грађевинских парцела и др а став 3. истог члана да надлежни орган који
одлучује о располагању и прибављању грађевинског земљишта доноси решење о располагању и
прибављању у јавну својину града. Члан 11. став 5. Одлуке о грађевинском земљишту прописује да
надлежни орган решењем о приступању располагању грађевинским земљиштем одређује да ће
поступак спровести Комисија за грађевинско земљиште.
Са напред наведених разлога донето је решење као у диспозитиву.
ОСАМНАЕСТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ
СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ВЕЗИ
ИЗВЕШТАЈА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА О
РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА У 2019. ГОДИНИ

Обједињено уводно излагање у оквиру ове и следеће две тачке дневног реда поднео је
Милан Бојовић који је чланове Градског већа упознао са предлогом Комисије за доделу средстава
црквама и верским заједницама у вези извештаја цркава и верских заједница о реализовању
програма у 2019. години години, којим се предлаже да се усвоје извештаји о реализовању програма
пет подносилаца програма. Даље је истакао да је Комисија размотрила приспеле пријаве на конкурс
за доделу средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2020. години и
доставила Градском већу предлог расподеле ових средстава и навео разлоге због којих једна пријава
није прихваћена.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следећи:
ЗАКЉУЧАК
1.

УСВАЈАЈУ СЕ извештаји цркава и верских заједница о реализовању програма у 2019.
години, које су доставили следећи подносиоци програма:







Српска православна црквена општина Атеница
Српски православни манастир Вазнесење у Овчар Бањи
Српска православна црквена општина Трнава – Храм у Виљуши
Српска православна црквена општина Коњевићи
Српска православна црквена општина Горичани – Храм у Качулицама
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2. Да Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама од подносилаца програма:
 Српска православна црквена општина Мојсиње – Црква у Остри
 Српска православна црквена опптина Љубић
за које није могла утврдити да ли су додељена средства користили у складу са чланом 8. став 1.
Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава Црквама и верским заједницама (
„Сл.лист града Чачка“ бр. 8/2013), затражи допуну извештаја и о томе достави извештај и предлог
Градском већу.
3. Да се против подносиоца програма, Српске православне црквене општине Пријевор, за кога је
Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама утврдила да није користило додељена
средства у складу са чланом 8. став 1. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава
црквама и верским заједницама, предузму неопходне мере предвиђене Уговором о дотацијама из
буџета града и Правилником о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским
заједницама („Службени лист града Чачка“ број 8/2013).
4. Да се против подносиоца програма, Српске православне црквене општине Горња Горевница –
Црква у Милићевцима, који није доставио извештај о реализовању програма у 2019. години,
предузму неопходне мере у складу са Правилником о критеријумима и поступку доделе средстава
Црквама и верским заједницама ( „Сл. лист града Чачка“ бр. 8/2013) и Уговором о додели средстава
из буџета града Чачка.
ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И
ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У
2020. ГОДИНИ

По упознавању са предлогом у оквиру треће тачке дневног реда, Градско веће је једногласно
донело:
ОДЛУКУ
о додели средстава црквама и верским заједницама за реализовање
програма у 2020. години
1. ДОДЕЉУЈУ СЕ средства за реализовање програма у 2020. години следећим црквама и
верским заједницама:
Ред.
Бр.
1.
2.
3.
4.

Назив цркве
Српска православна црквена
општина Прељина
Српски православни
манастир Вујан
Српска православна црквена
опшина Атеница
Српска православна црквена
општина Трнава – Храм у
Виљуши

Износ

Намена

400.000,00

обнова фасаде храма

399.221,00

Замена столарије
( прозори и врата)

400.000,00

Обнова фасаде храма

598.968,00

Бетонско зидарски радови
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5.
6.

Српска православна црквена
општина Заблаће
Српска православна црквена
општина Горичани

600.000,00

Санација храма

600.000,00

Санација крова храма

2. Са црквама и верским заједницама из тачке 1. Одлуке закључиће се уговор којим ће се
уредити међусобна права и обавезе.
3. За израду и реализацију Уговора задужује се Градска управа за финансије.
ДВАДЕСЕТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ
РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА БРАНИМИР ПЛАЗИНИЋ ПР „ПЛАЗМАТЕХ“
ЧАЧАК

Надежда Симовић 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 Бранимир Плазинић ПР „Плазматех“ Чачак и истакла да су
одлуком Градског већа из 2019. године овом предузетнику одобрена средства у износу од
149.485,21 динар, као учешће Града за реализацију пројекта којим се подстиче конкурентност кроз
добијање међународних сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на
инострана тржишта.Комисија је на основу детаљног увида у пословну документацију утврдила да је
корисник средстава Бранимир Плазинић „Плазматех“ Чачак у свему испунио обавезе по уговору о
додели подстицајних средстава те да су се стекли услови да град Чачак изврши повраћај средстава
обезбеђења.
По упознавању са Извештајем и дискусијом прим. др Славице Драгутиновић која је
истакла похвале за сва привредна друштва која користе ова средства као и за ово конкретно, да су
средства наменски и у потпуности искоришћена и да су извештаји Комисије за надзор одлични,
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
Бранимир Плазинић „ПЛАЗМАТЕХ“ Чачак.
ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ И
ПРЕНОСУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ
РЕЗЕРВУ
У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића, Градско
веће је једногласно донело:
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РЕШЕЊЕ
1. Врши се промена апропријације 446 Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 19/2019) тако што се средства планирана на апропријацији 446,
економска класификација 423-Услуге по уговору, расход по наменама 4239 - Остале опште
услуге, функционална класификација 911, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава
буџета града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за друштвене
делатности, Индиректни корисник буџетских средстава – Предшколска установа „Радост“
Чачак, Програм 2001, Предшколско образовање и васпитање, Пројекат 2001-01
Суфинансирање летовања школске и предшколске деце у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу,
у износу од 3.000.000,00 динара, преносе у текућу буџетску резерву, за намене за које је
текућа буџетска резерва опредељена.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 16, економска класификација
499 – Средства резерве-Текућа буџетска резерва, Функционална класификација 130, 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.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића, 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 2.999.300,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацијама 464, 470 и 471, за потребе Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак,
на име извођења занатско-браварских радова на објекту вртића „Колибри“.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на:
-

апропријацију 464, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање,
Расход по наменама 4251 – Текуће одржавање зграда и објеката, Функционална
класификација 911, Извор финансирања 01 (издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за друштвене делатности,
Индиректни корисник буџетских средстава – Предшколска установа „Моје детињство“
Чачак, Програм 2001, Предшколско образовање и васпитање, ПА 0001 Функционисање
и остваривање предшколског васпитања и образовања, износ од 151.100,00 динара;
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-

апропријацију 470, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, Расход
по наменама 5113 – Капитално одржавање зграда и објеката, Функционална
класификација 911, Извор финансирања 01 (издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за друштвене делатности,
Индиректни корисник буџетских средстава – Предшколска установа „Моје детињство“
Чачак, Програм 2001, Предшколско образовање и васпитање, ПА 0001 Функционисање
и остваривање предшколског васпитања и образовања, износ од 2.134.000,00 динара;

-

апропријацију 471, економска класификација 512 – Машине и опрема, Расход по
наменама 5126 – Опрема за образовање, науку, културу и спорт, Функционална
класификација 911, Извор финансирања 01 (издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за друштвене делатности,
Индиректни корисник буџетских средстава – Предшколска установа „Моје детињство“
Чачак, Програм 2001, Предшколско образовање и васпитање, ПА 0001 Функционисање
и остваривање предшколског васпитања и образовања, износ од 714.200,00 динара;

3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ДВАДЕСЕТТРЕЋА 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:
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 591.696,00 динара, за потребе Опште болнице Чачак, на име набавке
регулатора притиска за боцу и овлаживача за кисеоник за лечење ковид пацијената у
Спортској хали ( плава хала) Атеница.
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“.
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