ЗАПИСНИК
СА ДЕВЕДЕСЕТПЕТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА
Одржане 20. децембра 2019. 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 95. 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, Душан Радојевић, Анђелка Новаковић, Вељко
Неговановић, Мирослав Вукосављевић, др Милан Лукић, Славко Веселиновић, Михаило Јовић,
Драгомир Шипетић и Велимир Дробњак, а одсутaн је Немања Трнавац.
 да у смислу члана 15. Пословника Градског већа града Чачка, Градско веће има кворум, те
може да ради и пуноважно одлучује;
 да седници Градског већа присуствују:
-

Мирјана Ђоковић, помоћник Градоначелника
Владан Милић, помоћник Градоначелника и председник Стручне комисије за избор
годишњих, односно посебних програма у области спорта
Милорад Јевђовић, заменик председника Скупштине града
Мирослав Петковић, секретар Скупштине града и председник Комисије за пословни простор
Славица Каранац, начелник Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника
и Градског већа
Небојша Бежанић, начелник Градске управе за опште и заједничке послове и председник
Комисије за усаглашавање аката ЈП „Рзав“ Ариље са Законом о јавним предузећима
Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије
Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој
Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам
Соња Николић, представник Градске управе за друштвене делатности
Зорица Сретеновић, представник „Урбанпројект“ а.д. Чачак
Мр Момир Миловановић, директор ЈКП „Дубоко“ Ужице
Зоран Бараћ, директор ЈП „Рзав“ Ариље
Зоран Пантовић, директор ЈКП „Водовод“ Чачак
Др Петар Домановић, директор ЈКП „Комуналац“ Чачак
Драган Николић, директор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
Зоран Благојевић, директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
Данко Ћаловић, директор ЈКП „Чачак“ Чачак
Драган Вукајловић, директор ЈКП „Градац“ Чачак
Миодраг Јаћимовић, директор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци
Војин Јаковљевић, директор ТУ „Туристичка организација Чачка“
Мирко Пешић, в.д. директор „Научно технилошки парк Чачак“ Чачак
Горан Јаворац, представник Центра за социјали рад града Чачка
Радисав Луковић, директор Дома културе Чачак
Бранкица Јелић, директор Градске стамбене агенције Чачак
Милош Стеванић, директор СЦ „Младост“ Чачак
Ана Јаковљевић, директор Установе „Зрачак“ Чачак
Драгана Јовановић, члан Комисије за надзор у реализацији Програма локалног економског
развоја

-

Биљана Ђуровић, председник Жалбене комисије

 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 94. седнице Градског већа, ради усвајања.
Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 94. седнице Градског
већа.
Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће једногласно донело:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ записник са 94. седнице Градског већа града Чачка број 06-187/2019-III од 6.
децембра 2019. године, без примедби.
***
У смислу члана 16. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић предложио
је дневни ред који је достављен уз материјал за седницу, с тим да се исти допуни следећим тачкама:
- УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ,МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК
- ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
(апропријација 235 - ОШ „Татомир Анђелић“ Мрчајевци)
Ове предлоге 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. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА
ЧАЧКА, СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА ЧАЧКА, СЛУЖБЕ ЗА
ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА ЧАЧКА И ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА
ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ГРАДСКИМ УПРАВАМА
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4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
КОРИШЋЕЊУ
ВОДОВОДНИХ
МРЕЖА
И
ОДРЕЂИВАЊУ
ВРШИОЦА
ДЕЛАТНОСТИ СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА
ПРИЈЕВОР УЗ РЕКУ ЗАПАДНУ МОРАВУ
6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ИНДУСТРИЈСКА
ЗОНА – КОЊЕВИЋИ“
7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ
11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ
12. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ
13. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2020.
ГОДИНУ
14. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.
– 31.12.2020. ГОДИНЕ
15. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
САКУПЉАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2020. ГОДИНЕ
16. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
17. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ
18. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ
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19. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ
20. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА
2020. ГОДИНУ
21. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ ЧАЧКУ ЗА 2020.
ГОДИНУ
22. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ
23. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ
24. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ
25. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ
26. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊА, ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, УЛИЦА И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ
27. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА
ЗЕМЉИШТА ЗА 2020. ГОДИНУ

УРЕЂИВАЊА

ГРАЂЕВИНСКОГ

28. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ ЗА 2020. ГОДИНУ
29. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И
ПРОГРАМ РАДА ДОО „НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ЧАЧАК“ ЗА 2020.
ГОДИНУ
30. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ
31. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ
32. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ПЛАН РАДА ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ
ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ
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33. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ
ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ
34. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, МЛАДИХ И
ОДРАСЛИХ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ
35. РАЗМАТРАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ, РАДИ ПОДНОШЕЊА СКУПШТИНИ,
ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК ЗА
ПЕРИОД 01.01. – 30.09.2019. ГОДИНЕ
36. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА МЕРА
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019.
ГОДИНУ
37. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ КП.
БР. 551 КО АТЕНИЦА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОШИРЕЊА СЕОСКОГ ГРОБЉА У
АТЕНИЦИ
38. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА
ЧАЧКА КП.БР. 1500/32 КО ЉУБИЋ, МИЛАНУ МИЛАНОВИЋУ ИЗ ЧАЧКА РАДИ
ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКТА
39. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ДЕЛА
КП. БР. 595/2 КО ЧАЧАК, ИГОРУ ГРБИЋУ И ДР., СВИ ИЗ ЧАЧКА, РАДИ
ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКТА
40. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ КП.БР.
1210/2 И 1210/3 ОБЕ КО ГОРЊА ТРЕПЧА, МЛАДЕНУ ЂУРОВИЋУ ИЗ АТЕНИЦЕ,
РАДИ ГРАДЊЕ ОБЈЕКТА У НИЗУ
41. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ КП.БР.
202/1 И 206/9, ОБЕ КО ЧАЧАК, TIFFANY PRODUCTION ДОО ЧАЧАК, РАДИ
ИЗГРАДЊЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ИЛИ ДОГРАДЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ
42. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ КП.
БР. 5111/7 КО ЧАЧАК, АУТОСЕРВИС АД ЧАЧАК, РАДИ ИЗГРАДЊЕ ПОСЛОВНОГ
ОБЈЕКТА
43. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДАТНОЈ
ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
44. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У ПОСЛОВНОЈ ЗГРАДИ СА
СЕВЕРНОМ ТРИБИНОМ ГРАДСКОГ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА У ЧАЧКУ
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45. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2019.
ГОДИНУ У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ
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46. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ
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47. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ
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ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА „ ПРИНЦИПАЛ ДУО“ ДОО ТРНАВА
50. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА „ТЕТРАГОН“ ДОО ЧАЧАК
51. РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ
ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
52. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
53. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ
РЕЗЕРВЕ (ЈКП „Градско зеленило“ Чачак)

СРЕДСТАВА

СТАЛНЕ

БУЏЕТСКЕ

54. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О
РЕЗЕРВЕ (апропријација 6/1)

УПОТРЕБИ

СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ

55. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О
РЕЗЕРВЕ (апропријација 437)

УПОТРЕБИ

СРЕДСТАВА
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БУЏЕТСКЕ

56. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О
РЕЗЕРВЕ (апропријација 538)

УПОТРЕБИ

СРЕДСТАВА
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57. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ,МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ
СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК
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58. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О
РЕЗЕРВЕ (апропријација 235)

УПОТРЕБИ

СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА:
ПРВА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА
2020. ГОДИНУ

Зоран Тодосијевић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознао је чланове
Градског већа са нацртом Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину и истакао да је Министар
финансија у јулу 2019. године донео Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за
2020. годину и пројекције за 2021. и 2022. годину, на основу којих параметара је добијено низ
важних података за планирање прихода, зарада, субвенција, ограничења у планирању и др. Даље је
истакао да се пројекција прихода буџета града Чачка за 2020. годину заснива на оствареним
приходима у периоду јануар - новембар 2019. године и економској и фискалној политици у 2019.
години. Одлука о буџету града Чачка пројектована је у износу од 4.762.000.000,00 динара, а
методологијом приказивања приходне и расходне стране приказани су приходи и примања, расходи
и издаци и из осталих извора (сопствена средства индиректних корисника). На основу кретања
прихода у 2019. години очекује се наставак позитивних трендова у кретању наплате током наредне
буџетске године. Битан аспект процеса пројектовања прихода за 2020. годину је оцена квалитета и
одрживост степена наплате, као и узимање у обзир само структурних облика појединих категорија
прихода. Кретање зарада у јавном сектору и пензија од 7-9%, као и повећање минималне зараде
имаће позитиван утицај на ниво прихода буџета. Фактори који су узети у обзир приликом
пројекције прихода у 2020. години су: кретање зарада у јавном сектору директно утичу на кретање
нивоа директних пореза као што су порез на зараде; повећање минималне зараде и кретање
профитабилности неких јавних предузећа опредељује уплату добити јавних предузећа у наредном
периоду; као и измена сета закона који уређују област јавних финансија. Пројекција расхода и
издатака буџета Града Чачка за 2020. годину заснива се на: оствареним расходима и издацима
буџета града у периоду јануар - новембар 2019. године, пренетим наменским средствима из 2019.
године, захтевима и приоритетима буџетских корисника за 2019. годину и уговореним обавезама по
пројектима са ресорним министарствима. У даљем излагању детаљно је образложио приходну и
расходну страну буџета. Напоменуо је да има неколико текстуалних грешака, које ће бити одмах
исправљене.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Драгомир Шипетић истакао је да буџет Града за 2020. годину у области социјалне заштите
предвиђа значајно већа средства у односу на ову годину. У 2019. години средства у овој области
износила су око 270 милиона динара, а у 2020. години из разлога коначног обезбеђења пословног
простора за рад Центра за социјални рад средства су значајно увећана и укупно ће износити 345
милиона динара. Истиче да град Чачак изузетно посвећује пажњу области социјалне заштите па је за
Центар за социјални рад издвојено око100 милиона динара, за Црвени крст око 2 милиона динара са
повећањем средстава за рад Народне кухиње која је сада у веома пристојном стању обзиром да су у
предходном периоду издвојена значајна средства за поправљање услова рада на задовољство
корисника и где остаје само да се реши проблем дистрибуције оброка на одређеним пунктовима
како се храна не би делила из комбија. За школу „1. Новембар“ опредељено је 16 милиона динара,
за Установу „Зрачак“ 49 милиона динара, док су средства за превоз лица старијих од 65 година као
и још 15 катерогија које имају право на бесплатан превоз повећана за 20% тако да сада износе око
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34 милиона динара. Наводи да је у овој години услугу бесплатног превоза искорстило 10.600 лица
старијих од 65 година, а од осталих категорија које су у потпуности искористиле ово право истиче
добровољне даваоце крви, категорију треће и свако наредно дете,деца примаоца социјалне помоћи,
параплегичари, корисници сталне социјалне помоћи, слепа лица и њихови пратиоци, инвалидна
лица, деца корисници Установе „Зрачак“, ученици школе „1. Новембар“, инвалидна лица, ратни и
мирнодопски инвалиди, лица оболела од малигних болести, лица на дијализи итд. Сматра да
пружалац услуге „Аутопревоз“ Чачак врло повољно пружа ову услугу, али се цена услуге мора
повећати обзиром на поскупљење горива и амортизације. Што се тиче услуга које сада по закону
пружају агенције из области социјалне заштите истиче услугу Лични пратилац деце у школском
програму која су ометена у развоју коју користи 60 корисника односно постоји 60 пратилаца и ових
дана је расписана јавна набавка како би услуга била плаћена за децембар ове године и прва три
месеца 2020. године. Што се тиче услуге Помоћ у кући, њу користи око100 породица, док услугу
Персоналне асистенције користи 20 корисника и такође нема листе чекања, а ових дана биће
расписана јавна набавка и за ове две услуге. Чачак је један од ретких градова који нема листу
чекања за ове три услуге коју користе одређене категорије становништва. Пројекат Дома за стара
лица је ставка која се прошлих година само провлачила кроз буџет као ставка, али од ове године у
договору са градоначелником озбиљно ће се приступити овом проблему у циљу коначног решавања
питања Дома за стара лица тако да је за израду пројекта издвојено 4 милиона динара и биће
обезбеђена локација у смислу адаптације неког постојећег објекта или изградња новог. Напомиње
да град Чачак има 28.500 пензионера, а Моравички округ око 50 хиљада пензионера а на жалост још
увек не постоји државни дом за пензионере оа ово сматра једним од приоритета за наредни период.
Даље се осврнуо на отварање Клубова за стара лица на чему ће се и даље радити, истакавши да су у
граду отворена три клуба, да су на сеоском подручју отворена такође три клуба и да сада постоји
интерес да се отворе клубови и у МЗ Кључ и МЗ Бељина и да се са овим настави и даље према
интересовању пензионера и уз помоћ Града. Такође је истакао да је за три године мандата у
Градском већу кроз пријем грађана имао контакт са око 300 породица, да ће ових дана обавити
разговор и са породицама за које до сада није постојала информација да су у одређеном
материјалном положају и истакао да је за лечење кроз буџетску резерву исплаћено око 7 милиона
динара.
Анђелка Новаковић истакла је да је у изради нацрта Буџета за 2020. годину у потпуности
испоштован захтев Министарства за финансије односно Упутство за припрему одлуке о буџету
локалане власти за 2020. годину и пројекције за 2021. и 2022. годину. У креирању нацрта буџета
учествовали су сви функционери града, шефови одборничких група, начелници градских управа и
директори јавних предузећа и установа. Учешће у креирању расходне стране буџета узели су и
грађани кроз анкету која је била доступна на сајту Града. Буџет предложен за 2020. годину је
изузето амбициозан и подразумева велики рад и велику одговорност, а један од приоритета је да се
реализују започети пројекти и уђе у реализацију нових. Приходна страна буџета креирана је на
основу података из периода јануар - новембар 2019. године и остварених прихода у том периоду па
је тако кључна ставка у структури прихода приход од пореза на зараду који је предвиђен у износу
од 1.890.000,00 динара, пре свега имајући у виду кретање зарада у јавном сектору, потом чињеницу
да ће у 2020. години доћи до новог запошљавања као и чињеницу да ће од 1. јануара 2020. године
минимална цена рада порасти и износити 172,5 динара по сату за најједноставнији рад. Истиче да је
да је цена рада износила 130 динара када је ово градско руководство радило на изради буџета Града
за 2017. годину, тако да је од тог периода до данас цена рада порасла за 32,7% и та чињеница је
сигурно утицала на овакво креирање прихода буџета од пореза на зараде. Значајна ставка у буџету
је и приход од пореза на имовину који чини око 10% укупних прихода и креиран је на
прошлогодишњем нивоу, потом приход од продаје земљишта, закупа, самосталних делатности,
наменских средстава које градовима и општинама преноси Република Србија итд. Истакла је и
пројекте који ће бити добијени и финансираће се уз помоћ домаћих и међународних фондова. Што
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се тиче расходне стране, она је креирана у складу са приходном страном и од ставки је истакла
реализацију пројеката како које финансира Град и који се финансирају уз помоћ домаћих и страних
фондова. Истиче чињеницу да Град финансира завршетак изградње Улице број 10 коју сматра
изузетно значајном саобраћајницом за Град и суграђане, потом да се финансира завршетак
реконструкције Атлетског стадиона, завршетак реконструкције Градског бедема, партерно уређење
„Градске рупе“, потом је истакла нове пројекте као што је парк у Атеници и партерно уређење
Градске плаже. Град Чачак издваја огромна средства за пројектовање, тако да ће у 2020. години
бити рађен пројекти попут Здравствене станице у Љубићу, фискултурне сале за потребе Основне
школе у Трнави, Дома за старе итд, а што је значајно из разлога што када је припремљена
пројектно-техничка документација може се одмах аплицирати на јавне позиве који расписују
домаћи фондови како би се средства за реализацију пројеката добила. Истакла је да неки пројекти
који су се финансирали из домаћих и страних фондова улазе у завршну фазу реализације тако да ће
у 2020. години бити завршене две фискултурне сале у Доњој Трепчи и Бресници чија укупна
вредност износи око 60 милиона динара и ту је постојала значајна подршка Министарства привреде.
Потом је истакла да се улази у пројекат реконструкције вртића Колибри, уз помоћ Министарства
енергетике, у укупној вредности од 11 милиона динара, а захваљујући Министарству културе
реконструисаће се Народни музеј и укупна вредност тог пројекта износиће 50 милиона динара.
Такође, планирана је реализација пројекта реконструкције Балканске улице у укупној вредности од
32,3 милиона динара уз помоћ Министарства привреде у вредности од 13,5 милиона динара. Што се
међународних фондова тиче, истакла је пројекатEU pro - израда пројектно техничке документације
за зграду Научно-технолошког парка који пројекат улази у завршну фазу, потом пројекти попут
Exchange и Begin, који се коначно завршавају у 2020. години. На крају је закључила да је предлог
буџета за 2020. годину који на данашњој седници утврђује Градско веће изузетно амбициозан и
захтева велику одговорност, али омогућава да град у наредној години буде велико градилиште, а
реализацијом пројеката омогућиће се висок ниво остварења буџета који ће имати за последицу боље
услове живота за суграђане, а Град ће наставити да се развија планираном динамиком економског
раста.
Мирослав Вукосављевић осврнуо се на средства буџета за 2020. годину која се односе на
унапређење безбедности саобраћаја, а то су средства потекла од наплате казни за учињене
саобраћајне прекршаје на територији града Чачка. Буџет у области безбедности саобраћаја има
инвестициону компоненту, али и превентивни карактер посебно када су у питању деца и ученици
основних и средњих школа. Када је реч о инвестицијама, сходно плану који је израдио Савет за
безбедност саобраћаја, у 2020. години биће опредељено 6,5 милиона динара за пројекат изградње
полигона за обуку возача у ауто школама, потом за одржавање саобраћајне инфраструктуре
опредељено је 2.140.000 динара, а део средстава у висини од милион динара опредељен је за
техничко опремање Саобраћајне полиције попут средстава за набавку уређаја за откривање
саобраћајних прекршаја. Такође, у складу са предлогом Савета за безбедност саобраћаја опредељено
је 3 милиона за набавку опреме за проширење и одржавање постојећег видео надзора на градским
саобраћајницама, потом 550 хиљада динара намењено је за набавку ротационих светала за тракторе,
а 4,9 милиона намењено је за реализацију садржаја, мера и активности који имају едукативни и
превентивни карактера и који се у целости односе на унапређење безбедности деце и ученика
основних и средњих школа. Обзиром да је ове године набављено и подељено 470 ауто седишта за
прворођену децу и да је та мера наишла на одобравање од стране родитеља, одлучено је да се за ову
меру у наредној години определи 2 милиона динара. Исти случај је и са набавком светлоодбојних
прслука засве ђаке прваке на територији града, чија набавка износи 500 хиљада динара за 1100
прслука што је исти број као и ове године.За превентивно-промотивне активности из области
безбедности саобраћаја које се односе на едукацију између осталог возача мотоцикала опредељено
је 1.090.000 динара. За реализацију акције „Живот за младе возаче“ која се односи на возаче са
пробном возачком дозволом који нису прошли тренажну обуку издвојено је 400 хиљада динара у
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буџету Града, а исто толико ће издвојити Саобраћајна полиција као носилац активности у овој
акцији. Укупан буџет за унапређење безбедности саобраћаја износиће 17.280.000 динара, а средства
ће се трошити у складу са динамиком пристизања средстава у буџет Града. Постоје и друга средства
која се односе на саобраћај, о којима је говорио уводничар, попут средстава за радове на одржавању
вертикалне и хоризонталне светлосне сигнализације, текућег одржавања аутобуских стајалишта,
реконструкцију Балканске улице и др, тако да је укупно за организацију саобраћаја и саобраћајне
инфраструктуре определио 159.430.000 динара.
Др Милан Лукић истакао је да је предлог буџета за наредну годину пројекција политике
руководства до сада која ће се пренети у следећу годину и сматра да тим на челу са
градоначелником треба да буде поносан на све што је урађено у предходном периоду, али и на све
оно што јепредвиђено буџетом за 2020. годину на задовољство суграђана . Буџет за 2020. годину,
као и они до сада, је амбициозан са наглашеном развојном компонентом, инвестициони али и
социјално одговоран, имајући у виду потребе у свим аспектима и структурама становништва.
Велики део буџета односи се на инфраструктурне радове и капиталне инвестиције, али и на културу
и образовање, социјалну политику, младе, привреду и др. Осврнуо се посебно на део буџета који се
односи на пољопривреду и рурални развој чиме је изузетно задовољан обзиром на пројекцију од 58
милиона динара што је око 10% више у односу на реализована средства у овој години, а што говори
о томе колико је ова област битна Граду поред свих других важних области, уз разумевање за
проблеме са којима се сусрећу пољопривредници посебно оне на које може на некин начин да се
утиче попут последица од климатских промена. Када су у питању директна бесповратана
подстицајна средства пољопривредним произвођачима, она износе 43 милиона динара, а
укључујући средства планирана за анализу земљишта то укупно чини 47 милиона динара што је за 5
милиона динара више у односу на 2019. годину. У 2020. годни биће извршена расподела тих
средства и у сарадњи са Министарством пољопривреде биће предложене оне мере које су
најзначајније. Даље је истакао да је за спречавање штете од града предвиђено 8,6 милиона кроз
куповину противградних ракета, накнаде за рад стрелаца и обезбеђивање горива за њихов долазак.
Истакао је да креирање добре пољопривредне политике и пољопривредног развоја у вези са
могућношћу пољопривредника да сагледају искуства других земаља које се тиме баве на нешто
вишем нивоу, па се буџетом као и до сада предвиђа посета домаћим и међународним сајмовима
пољопривреде, кооперативама или произвођаћима ради спознавања примене савремених агро
помотехничких и других мера које се могу применити у сопственој пољопривредној проиозводњи,
са циљем увећања профита у овој производњи. Осим тога, истакао је одржавање централне смотре
која се односи на традиционалну српску шљивовицу која представља јединствену смотру на
подручју Србије која се одржава у нашем граду што граду служи на понос и истиче потенцијале у
производњи шљиве и ракије и стога буџет подржава одржавање ове манифестације. Све у свему,
буџет за пољопривреду за наредну годину је добро пројектован, захваљујући разумевању градског
руковиодства првенствено градоначелника, па је тако тенденција из године у годину да се ова
средства повећавају а то је нарочито истакнуто у предлогу за наредну годину на задовољство оних
који ће та средства да користе. На крају се осврнуо и на веома позитивна дешавања крајем ове
године, која су била у домену повезаности науке и привреде, имајући у виду пре свега средства која
су добијена и намењена су развоју Научно технолошког парка, а што ће значити свима онима који
имају мотив и потребу за унапређењем своје производње.
Душан Радојевић захвалио се учесницима у техничкој изради нацрта буџета за 2020. годину
обзиром на велики труд и транспарентност читавог поступка. Осврнуо се период од 2016. године у
ресору везаном за младе и културу и истакао лоше стање које ова градска власт преузела
уинфрастуктури установа културе које су биле запуштене и девастиране и сматра да је однос према
установама културе био лош, а ово се односи и на домове културе на сеоском подручју. У претходне
3 године интензивно се улагало у развој и реконструкцију објеката у области културе, улагано је у
зграде, у запослене, у програме и са тиме ће се наставити у наредној години, а култура представља и
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културу живота и дијалога. Наставиће се са уређењем зграда и објеката културе, нарочити акценат
даље се на уређење фасада и партерно уређење. Оно што је евидентно је то да центар града сада
изгледа много лепше него раније, што служи на понос. За 2020. годину је за установе и програме
културу издвојено 6,5% од укупног буџета што чини 303,7 милиона динара, док смо истовремено
сведоци паралелне реалности у сфери дигиталног маркетинга и друштвених мрежа и злонамерних
тврдњи да се за културу издваја малтене 0% што је апсолутна неистина и да Град препознаје и прати
повећану потребу у овој области. Истакао је рад Градског позоришта као нове установе која већ има
одличне резултате и за коју се у наредној години предвиђа износ од 5,5 милиона динара, између
осталог за набавку опреме, и истиче да све већи број грађана посећује представе, а Градско
позориште често гостује у другим срединама. У наредном периоду Град ће наставити да подржава
младе, кроз наградне екскурзије, стипендије и др. такође је истакао друге аспекте буџета, на пример
улагање у путну инфраструктуру, а то је један од предуслова за останак младих на селу. Улаже се у
веће и мање сеоске средине у којима живи велики број младих људи. Потом је истакао значај
улагања у Научно технолошки парк и значај ове установе посебно у односу на младе. Истакао је и
активне мере политике запошљавања, у наредној години планирано је 30 милиона динара, са
посебним освртом на средства за стручно усавршавање младих које омогућава стручну праксу
свршеним студентима. Потом је истакао упосленост младих у страним компанијама које отварају
производњу у нашем граду. Што се улагања у културне манифестације тиче, у њих се све више и
више улаже, па ће тако у наредној години манифестације попут манифестације Карусел добити
значајна средства и подсетио да ова манифестација 2015. године није добила подршку града.
Осврнуо се и на друге манифестације, попут Дани урбане културе због тога што је то нешто ново у
граду и посећују је претежно млади, а у чијој организацији учествује Спортски центар. Потом ту су
Сабор фрулаша, Купусијада и др. где је подигнут ниво организације оваквих манифестација, њихов
маркетинг и промоција, у чему види и развојну шансу за прилив туриста. Потом ту су
манифестације везане за духовни туризам попут Манифестације Дани Патријарха Павла, Иконопис
у Овчар Бањи и др, а што из године у годину подржава све већи број грађана и за шта се издваја све
више средстава. Потом ту је и Етнофест којим се негује традиција кроз песму и игру. Град ће се
трудити да се организација свега подигне на вишо ниво, и у координацији ових активности ће лично
учествовати, а планови и финансијска подршка Града неће изостати, напротив овоме је апсолутно
дато на значају. Такође истиче средства од 20 милиона која су предложена за удружења која се баве
продукцијом медијског садржаја кроз праћење садржаја који се дешавају у нашем граду.
Велимир Дробњак дели мишљење предходних учесника у дискусији да је буџет Града за
наредну годину амбициозан и одговоран. Буџет за 2020. годину је већи од овогодишњег буџета, а
град је утолико амбициознији, снажнији и јачи, и то је наставак политике из прошле године.
Изражава задовољство урађеним у предходном периоду и сматра да и сви присутни овој седници
треба такође да буду задовољни. Следећа година ће сматра сигурно бити још боља, а то се види из
дела буџета планираног за инвестиције, а имајући у виду и средства која ће определити држава.
Сигуран је да је Чачак град који је у предходном периоду направио изузетне резултате, а да је
предходних дана Чачак био веома присутан у медијима кроз праћење одређених догађаја, односно
капиталних инвестиција. Сматра да сви треба да буду задовољни урађеним, па и они који раније по
том питању нису били оптимисти. Буџетом за наредну годину задовољени су сви сегменти, односно
сви корисници буџета, социјална давања, култура, спорт и др. Истакао је да су сва јавна комунална
предузећа у предходном периоду променила начин рада, да су они сада сервис грађана и да се
грађани о њиховом раду изражавају позитивно, а Град нема никаквих дилема око квалитета услуге
грејања, испоруке воде, чистоће, уређења града и др. Политика Града сада је да се у јавна комунална
предузећа све више улаже и да се предузећа све више осавремењавају кроз набавку механизације, те
је тако за наредну годину предвиђено 40 милиона динара субвенција јавним предузећима. Значајна
средства издвојиће се за водоводну и канализациону мрежу, а средства ће се значајно увећати кроз
Национални инвестициони план Владе Републике Србије који ће се презентовати ових дана.
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Сматра да се доласком ове власти на чело града у потпуности променио привредни амбијент и
сарадња Града са привредом, за разлику од периода пре тога када привредници готово да нису ни
имали комуникацију, помоћ или сарадњу са Градом. Сада је то сасвим другачије, сарадња са
привредом је на изузетном нивоу,а томе је сигурно допринела чињеница да је градоначелник на
чело Града дошао из сфере привреде. Та сарадња је веома битна, између осталог, јер развојем
привреде долази до повећаног запошљавања и самим тим до повећаног пуњења буџета. Све у свему,
очекује један амбициозан буџет и његово остварење, уз средства из Републике која пристижу у
Чачак, за шта највећу заслугу сигурно има градоначелник.
Прим. др Славица Драгутиновић истакла је да је о нацрту буџета за следећу годину доста
речено, па се осврнула на друштвену одговорност буџета за 2020. годину и посебно средства
намењена примарној здравственој заштити. Потом се осврнула на средства за популациону
политику која су већа и чињеницу да је рођено више деце. У средства за популациону политику
спадају и средства издвојена за незапослене породиље, подстицајна средства за новорођену децу,
средства за чланарину Удружењу Три плус чија делатност је директно усмерена на популациону
политику, потом средства за јавне предшколске установе као и приватне предшколске установе
„Гимназион“ и „Милиланд“ где су предвиђена издвајања за пријем већег броја деце путем давања
субвенције што ће омогућити пријем 670 деце у Мимиленд и за то је издвојено 106 милиона динара
и пријем 270 деце у Гимназион за шта је издвојено 47 милиона динара. Истакла је издвајања за све
основне и средње школе где је приоритет инфраструктурно уређење школа, па тако истиче
реконструкцију кабинета Техничке школе у износу од 500 хиљада динара, потом за школу „1.
Новембар“ Чачак где је предвиђена набавка система за подршку кретање особа са инвалидитетом у
висини од 700 хиљада динара, ОШ „Филип Филиповић“ реконструисаће део крова и итд. Власт се
труди да решава проблеме у што краћем року, што се тиче предходно поменутих сегмената живота
али и у свему осталом и то је свима приметно Истакла је и средства за опремање амбуланте у
летовалишту „Овчар“ у Улцињу у вредности од 500 хиљада динара, што је завршница свега што је
за то одмаралиште до сада учињено. Даље истиче трошкове помоћи у лечењу суграђана, која ће се и
даље плаћати са позиције текуће буџетске резерве. Потом се осврнула на средства којима се
финанисира или суфинансира боравак деце која су музички таленти и на школовању су у Ћуприји,
потом смештај деце са оштећеним слухом у Крагујевцу, потом средства која су опредељена као
подршка одељењу Балетске школе Лујо Давичо у Чачку, а све то су средства која финансијски
олакшавају родитељима ове деце, а што је посредно су значајна као аспект популационе политике и
подстицај рађању. Сматра да достигнуто у предходном периоду није у медијима довољно
заступљено и да се увек потенцира уколико нешто није било добро. Тако је раније увек била тема
негативна стопа раста становништва, а сада када је и држава и Град преузео озбиљне мере на том
плану и када се виде први резултати тога кроз повећан број рођене деце сматра да то није довољно
пропраћено медијски. Исто тако није испраћено оно што је добро кад је у питању примарна
здравствена заштита и средста за инфраструктурно опремање здравствених објеката, односно
капитална улагања, истакавши само улазак у пројекат Здравствене станице у Љубићу о чему се
говори годинама уназад и што је потреба становништва и што ће коначнода се оствари. На крају је
истакла средства која Град издваја за Општу болницу Чачак и пројекат за њено инфраструктурно
уређење, те да се у неком предходном периоду за Болницу није издвајало ништа обзиром да се ради
о установи која се финансира из републичког буџета, да је сада та ситуација сада другачија и да се
то посматра са аспекта да је Чачак део Србије.
Вељко Неговановић оцењује нацрт буџета за 2020. годину, који ће на данашњој седници
утврдити Градско веће и предложити га одборницима Скупштине града на доношење, као изузетно
одговоран, квалитетан као и заснован на реалним финансијским изворима, као и до сада. Сматра да
у његовој реализацији неће бити проблема а да ће кредитно задужење евентуално бити минимално.
Сви сегменти живота су покривени буџетом за наредну годину, о чему су говорили претходници,
како у области рада јавних предузећа, у области привреде, спорта, културе и то не омогућава пуко
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извршење буџета него и веома амбициозне планове за наредну годину. Истиче да је буџет и
социјални и инвестициони и развојни, без вештачког наметања одређене карактеристике буџета и да
су такви сви добри буџети како би се омогућио развој једне средине. Истиче да је инвестициони
буџет за 2019. годину остварен и да се на њега надовезује буџет за 2020. годину којим се започиње
нови инвестивиони циклус уз помоћ Републике а што је пре свега заслуга градоначеника али је и
евидентан квалитет пројеката за који се конкурише. Нада се да ће се са таквом сарадњом са
Републико, наставити и у наредном периоду, да ће наредна година у инвестиционом смислу бити
круна четворогодишње власти овог градског руководства, те да Чачак нема проблем са
ликвидношћу буџета а да се неке друге развијене градске средине на жалост годинама боре са
одржавањем ликвидности и без помоћи државе запале би у велике проблеме, који проблем до сада
у Чачку никада није постојао и нада се да ће тако остати у наредном периоду.
Михаило Јовић истакао је да је већ све речено на рачун нацрта буџета за наредну годину и
истакао да је претходни период, а нарочито се то видело у претходним данима, био успешан за
привреду и циљеве које су привредници поставили пред градску власт, да је створен бољи
привредни амбијент а нарочито за останак и повратак младих, те да је остало још циљева да се
испуни, али да је доста постигнуто изградњом Индустријске зоне, почетком рада аеродрома
„Морава“ и добијањем Научно технолошког парка у правом смислу, јер је то било најтеже
испунити. Побољшање свеобухватног амбијента у граду је нешто на чему ће се активно радити у
2020. години, притом највише имајући у виду израду пројекта затвореног базена и почетак његове
изградње. Истакао је да су претходне три и по године ове власти задовољавајуће, али треба истим
темпом наставити у наредном периоду.
Милица Дачић истиче да је буџет за наредну годину одговоран, амбициозан, развојни и да је
урађен тимски. Током дискусије пуно се говорило о разним пројектима, па ће сада истаћи само неке
од њих попут пројеката у области имовине у јавној својини о чему се у претходном периоду није
водило рачуна, а ова градска власт је учинила највише у овој области како би се знало са чиме се
располаже и према тој имовини односилоодговорно. Истиче улазак у пројекат Exchange који се тиче
прикупљања података о јавној својини који је донација Eвропскe унијe којим поводом је амбасадор
ЕУ у Србији Сем Фабрици посетио Чачак. Тим послом бавиће се пре свега Градска управа за
урбанизам града Чачка. Истакла је потом издатке буџета за обавезе настале по основу реституције,
за шта је и планирано кредитно задужење у висини од 47 милиона динара, а да се друге кредитне
обавезе из предходног периода у висини од 57 милиона динара уредно измирују. У буџету за 2020.
годину повећана су средства за установе Градско позориште, Градску библиотетку и др, доста ће се
улагати у објекте културе и посебна пажња се обраћа на реконструкцију објеката културе у јавној
својини. Што се социјалног дела буџета тиче, средства су повећана, потом повећана су средстава за
вантелесну оплодњу, потом за субвенције за плаћање комуналних услуга породицама са троје и
више деце где истиче малу обавештеност оних који на то имају право. Повећан је и износ средстава
за најбоље ученике средњих школа, вуковце, за наградну екскурзију. Истиче и пројекте попут
Здравствене станице у Љубићу, затвореног базена и истиче да је унапређења сарадња са бројним
државним предузећима попут Катастра и Дирекције за имовину, што је пре свега заслуга
градоначелника и истиче пример Научно технолошког парка где је држава за потребе града
прибавила одређену имовину и подсетила да је раније неколико пута било обрнуто и да је то увек
било предмет критике. За јануар 2020. године најавила је један пројекат уз помоћ Швајцарске владе
у коме ће осим НТП Чачак учествовали и НТП Београд и НТП Ниш, након истог дешавања у
Београду и Нишу и где се ради се о подршци техно парковима и извозу обзиром да Влада РС
покушава да утиче на то и уз помоћ техно паркоава. Истакла је да је доношењем закона и законским
изменама омогућен подстицај компанијама које повећавају број запослених укључујући и
запошљавање младих који тек улазе на тржиште рада чиме се постиче правна сигурност пореског
правног третмана тих лица, тако да компаније које буду повећавале број запослених и буду
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запошљавале лица која нису била у радном односу током 2019. године биће ослобођене плаћања
70% пореза на зараде и доприносе за ПИО током 2020. године.
Милун Тодоровић истакао је да се на изради буџета за 2020. годину радило од јула месеца
ове године, од усвајања Уредбе Владе о изради буџета за 2020. годину, да се паралелно радило и на
ребалансу буџета за 2019. годину, те да су приликом израде новог буџета сагледани сви његови
аспекти као што се то и до сада ранило, да буџет обухвати све обавезе према буџетским
корисницима, да су неки пројекти започети током ове године а неки се планирају за 2020. годину.
Приходи и расходи буџета су реални, а буџет расте из реалних извора, водећи рачуна о стубовима
који су постављени доласком на власт а то су привреда, економија, пољопривреда, социјална и
здравствена заштита, култура, образовање, спорт и наравно инфраструктура која се из године у
годију развија уз велику подршку Владе Републике Србије, али и из других извора. Оно што је
важно је да у свему постоји визија али и реалност да се све предвиђено оствари и истиче
реализацију око 30 пројекта уз помоћ Републике из различитих области, а то је начина да се град
Чачак развија. Напомиње да капитални државни пројекти попут изградње пута Милош Велики,
наставак радова ка Пожези, и почетак изградње Моравско коридора, отварање ваздушне луке у
Лађевцима су нешто што доприноси развоју Града. Напомиње и да је Чачак ове године усвојило
девет регулационих планова, међу којима је и план Центар, а тим плановима створила се могућност
градње булевара и саобраћајница у граду, изградња паркова, веће активирање стамбене градње и
обнова девастираних зона попут старе Индустријске зоне у Церу и Техносу, формирање нове
Индустријске зоне у Прељини и да се обједињење Индустријске зоне у Коњевићима на 11 хектара
површине за домаће привреднике. Предстоји да се следеће године реализују сви планови и
програми, програми јавних предузећа и др. Пројекат који се тиче интерно расељених лица је
пројекат добијен од Комесаријата за избеглице у вредности 11,2 милиона динара у коме Град
учествује са 799 хиљада динара за куповину осам сеоских домаћинстава за потребе интерно
расељених лица са простора бивше државе и простора Косова и Метохије који су становници Чачка
дуги низ година. Завршен је први део тог поступка, а други део следи ускоро и наглашава да се
доста лажних вести пронело о томе без икаквог разлога.најавио је нове пројекте попут прибављања
земљишта за Хиподром у Прељини и прибављање зграде Халк банке за потребе Центра за
социјални рад и дела Градске управе, уређење купалишта на Морави, парка у МЗ Свети Сава,
уређење централних градских зона али и сеоских средина, водовода и канализације и доста
саобраћајница а у погледу испуњења свих ових циљева је веома оптимистичан.
По упознавању са нацртом Одлуке и завршеном претресу Градско веће је једногласно
утврдило Предлог одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину, и доставило Скупштини на
разматрање и доношење.
ДРУГА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКИХ
УПРАВА ГРАДА ЧАЧКА, СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ
ГРАДА ЧАЧКА, СЛУЖБЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА ЧАЧКА И
ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020.
ГОДИНУ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Небојша Бежанић. Законом о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе уређују се права и
дужности из радног односа запослених у јединицама локалне самоуправе и прописује да се
Кадровски план састоји од приказа броја запослених према радним местима и звањима, броја
запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у години за коју се доноси
кадровски план, број приправника чији се пријем планира и број запослених чији се пријем у радни
однос на одређено време планира у кабинету градоначелника или због повећаног обима посла.
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Нацрт Кадровског плана припрема се у складу са буџетским календаром, истовремено са нацртом
буџета јединице локалне самоуправе, тако да буде усаглашен са средствима обезбеђеним буџетом.
Кадровски план у једници локалне самоуправе усваја Скупштина града, истовремено са одлуком о
буџету јединице локалне самоуправе.Циљ доношења кадровског плана је да се сагледају потребе
градских управа, служби и Градског правобранилаштва када су у питању кадрови за наредну годину
и да се у складу са тим потребама планирају расходи за запослене. Значај кадровског плана огледа
се у томе што се Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места доноси на
основу усвојеног кадровског плана и што радно место не може да се попуни ако његово
попуњавање није предвиђено кадровским планом. Постојећи број запослених у градским управама
и службама је 236, од тога 215 запослених је на неодређено време и 8 постављених лица.
Кадровским планом за 2020. годину предвиђено је повећање броја запослених за 37, од чега 35 на
основу сагласности које ће бити затражене током 2020. године.
По упознавању са нацртом Кадровског плана Градско веће је једногласно утврдило Предлог
Кадровског плана Градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију града Чачка,
Службе за интерну ревизију града Чачка и Градског правобранилаштва града Чачка за 2020. годину,
и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ТРЕЋА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ГРАДСКИМ УПРАВАМА

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Небојша Бежанић. Правни
основ за доношење Одлуке садржан је у Закону о локалној самоуправи, Закону о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Статуту града Чачка. Скупштина
града Чачка на седници одржаној 2008. године донела је Одлуку о градским управама, потом 2009,
2015, 2016. и 2017. године Одлука је мењана и допуњавана. Разлог доношења нове Одлуке о
градским управама је, да се у складу са одредбама Закона о локалној самоуправи, Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Статута града Чачка,
уреде организација и делокруг градских управа, руковођење, права, дужности и одговорности
начелника градске управе и запослених, односи градских управа, правни акти, канцеларијско
пословање, јавност рада и друга питања од значаја за вршење послова градских управа у оквиру
надлежности утврђених законом, Статутом, одлукама Скупштине града, Градоначелника и Градског
већа. Осим тога неопходно је да одредбе које регулишу делокруг послова градских управа буду
усклађене са одредбама закона и других прописа које те управе примењују а односе се на област за
коју су и образоване. Градске управе, које су образоване за поједине области су: Градска управа за
финансије, Градска управа за урбанизам, Градска управа за друштвене делатности, Градска управа
за локалну пореску администрацију, Градска управа за локални економски развој, Градска управа за
инспекцијски надзор, Градска управа за опште и заједничке послове и Градска управа за стручне
послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка, у оквиру којих се образују
унутрашње организационе јединице за вршење међусобно повезаних управних, стручних и других
сродних послова. Унутрашње организационе јединице су Одсек, Служба и Група. Као посебне
организационе јединице у оквиру Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и
Градског већа града Чачка, образован је Кабинет градоначелника и Стручна служба Скупштине
града. Делокруг послова Градске управе за локалну пореску администрацију је измењен у односу на
претходно важећу одлуку о градским управама из следећих разлога што је Законом о финансирању
локалне самоуправе предвиђено је обезбеђивање средстава јединицама локалне самоуправе за
обављање изворних и поверених послова. Такође код делокруга послова Градске управе за
инспекцијски надзор града Чачка, унете су значајне новине. Најзначајније новине су у делокругу
послова Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка су организовање Ситуационог
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центра града Чачка, преко којег се обављају послови организовања и спровођење активности у
непредвиђеним ситуацијама као и послови електронске управе.
По упознавању са нацртом Одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о
градским управама, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О КОРИШЋЕЊУ ВОДОВОДНИХ МРЕЖА И ОДРЕЂИВАЊУ
ВРШИОЦА ДЕЛАТНОСТИ СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ
Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Небојша Бежанић. Правни основ
за доношење Одлуке о изменама и допуни Одлуке о коришћењу водоводних мрежа и одређивању
вршиоца делатности снабдевања водом за пиће садржан је у одредбама Закона о јавној својини,
Закона о комуналним делатностима, Закона о локалној самоуправи и Статута града Чачка. Одлуком
о коришћењу водоводних мрежа и одређивању вршиоца делатности снабдевања водом за пиће коју
је донела Скупштина града 2013. године уређена су питања коришћења новоизграђених водних
објеката за водоснабдевање у складу са пројектима изградње водоводних система из изворишта
''Гушевац'' и са бунара ''Кукићи''. Наведеном одлуком водни објекти са наведеног изворишта и
бунара дати су на коришћење јавно-комуналном предузећу ''Моравац'' Мрчајевци и прописан је
поступак за обједињавање постојећих и новоизграђених водних објеката - резервоара, црпних
станица и потисног цевовода закључно до кућног прикључка корисника водовода. Наведеном
одлуком обухваћени су само постојећи и у време доношења наведене одлуке новоизграђени водни
објекти у склопу пројекта водоснабдевања са бунара ''Кукићи'' за насељена места Мршинци,
Слатина, Кукићи, Липница, Заблаће, Вапа и Јежевица у првој висинској зони, а не и објекти који су
2019. године накнадно изграђени на прикључењу дистрибутивне мреже ''Кићановића врела'' на
систем водоснабдевања ''Кукићи'', као и они који ће бити изграђени по пројекту проширења
водоснабдевања са бунара ''Кукићи''. Тиме је створена потреба да се у наведеној одлуци као водни
објекти који се дају на коришћење ЈКП ''Моравац'' Мрчајевци обухвате и накнадно новоизграђени
водни објекти у оквиру водоснабдевања са бунара ''Кукићи''.
По упознавању са нацртом Одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о
изменама и допуни Одлуке о коришћењу водоводних мрежа и одређивању вршиоца делатности
снабдевања водом за пиће, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
***
Даљем току седнице не присуствује Милун Тодоровић. Седницом председава Милица
Дачић.
ПЕТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА
НАСЕЉА ПРИЈЕВОР УЗ РЕКУ ЗАПАДНУ МОРАВУ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић. Правни основ
за доношење Плана детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву садржан је у
одредбама којим је прописано да урбанистички план доноси Скупштина јединице локалне
самоуправе. Плански основ за израду Плана детаљне регулације је Просторни план града Чачка На
седници Скупштине града Чачка одржаној у марту 2018. године донета је Одлука о изради Плана
детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву. Градска управа за урбанизам је
донела Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне
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регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву, на основу Мишљења Групе за заштиту
животне средине Градске управе за урбанизам и других заинтересованих органа и организација, у
поступку одлучивања о изради стратешке процене утицаја на животну средину. Припремљен је
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела насеља
Пријевор уз реку Западну Мораву чији је обрађивач „Урбанпројект”, предузеће за консалтинг,
урбанизам, пројектовање и ижењеринг из Чачка. Дата је сагласност на Извештај о стратешкој
процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела. На основу Одлуке о изради
Плана детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву обрађивач плана
„Урбанпројект“ припремио је материјал за рани јавни увид. У току трајања раног јавног увида, сва
заинтересована физичка и правна лица могла су доставити своје примедбе и сугестије искључиво у
писаној форми стручној служби Градске управе за урбанизам. Комисија за планове града Чачка које
доноси Скупштина града Чачка разматрала је материјал и ток раног јавног увида и констатовала да
су биле две примедбе, а план је упућен у даљу процедуру. Након стручне контроле нацрта Плана
детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву обављен је јавни увид у трајању
од 30 дана у просторијама Градске управе за урбанизам уз присуство представника стручне службе.
Након обављеног јавног увида и одржане јавне седнице., на затвореним седницама Комисије за
планове, одржаним 30. септембра и 17. децембра 2019. године, констатовано је да је нацрт Плана
детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву у свему усклађен са Законом о
планирању и изградњи као и да су при изради плана примењена сва важећа правила, стандарди и
нормативи из области урбанистичке струке и једногласно донет закључак да се план може упутити у
даљу процедуру доношења.
Зорица Сретеновић, одговорни урбаниста, представник обрађивача „Урбанпројект“ а.д.
Чачак, путем видео презентацијe, упознала је чланове Градског већа са овим планским
документом, детаљно образлажући садржај истог.
По упознавању са нацртом Плана, Градско веће је једногласно утврдило Предлог плана
детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву, и доставило Скупштини на
разматрање и доношење.
ШЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА – КОЊЕВИЋИ“

РЕГУЛАЦИЈЕ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић. Правни основ
за доношење Плана детаљне регулације „Индустријска зона - Коњевићи“ садржан је у Закону о
планирању и изградњи којим је прописано да урбанистички план доноси скупштина јединице
локалне самоуправе. Плански основ за израду Плана детаљне регулације је Просторни план града
Чачка. На седници Скупштине града Чачка одржаној у марту 2018. године донета је Одлука о
изради Плана детаљне регулације „Индустријска зона - Коњевићи”. Градска управа за урбанизам
донела Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације „Индустријска зона - Коњевићи”, на основу Мишљења Групе за заштиту животне
средине Градске управе за урбанизам града Чачка и других заинтересованих органа и организација,
у поступку одлучивања о изради стратешке процене утицаја на животну средину. Обрађивач плана
„Урбанпројект“АД из Чачка припремио је материјал за рани јавни увид. У току трајања раног јавног
увида, сва заинтересована физичка и правна лица могла су да доставе своје примедбе и сугестије
искључиво у писаној форми стручној служби Градске управе за урбанизам. У време трајања раног
јавног увида Плана детаљне регулације „Индустријска зона - Коњевићи” није било примедби и
сугестија правних и физичких лица, а план је упућен у даљу процедуру доношења. Након тога
руководство града Чачка је покренуло иницијативу за доношење Измена Одлуке о изради Плана
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детаљне регулације „Индустријска зона - Коњевићи” јер се указала потреба за проширењем
простора у функцији развоја привредних делатности што је од изузетног значаја за укупан развој
града Чачка. У поступку по иницијативи прибављено је позитивно мишљење Комисије за планове
града Чачка и мишљење Службе за заштиту животне средине да је потребно израдити стратешку
процену утицаја Плана детаљне регулације „Индустријска зона - Коњевићи” на животну средину.
На седници Скупштине града Чачкаодржаној у јуну 2019. године донета је Одлука о изменама
одлуке о изради Плана детаљне регулације „Индустријска зона - Коњевићи”. На основу Решења о
приступању стратешкој процени утицаја на животну средину, припремљен је Извештај о стратешкој
процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације „Индустријска зона - Коњевићи”
чији је обрађивач такође „Урбанпројект“. Градска управа за урбанизам дала је Сагласност на
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације
„Индустријска зона – Коњевићи. Обрађивач плана „Урбанпројект“ А.Д. припремио материјал за
рани јавни увид. Комисија за планове града Чачка разматрала је материјал и ток раног јавног увида
и констатовала да су биле две примедбе, након чега је донела закључак да се план може упутити у
даљу процедуру доношења, односно у израду нацрта плана. Након стручне контроле нацрта Плана
детаљне регулације „Индустријска зона - Коњевићи”обављен је јавни увид.Комисија за планове је
разматрала примедбе на нацрт Плана детаљне регулације „Индустријска зона – Коњевићи“ и како је
утврђено да ће поступањем по Извештају о обављеном јавном увиду плански документ значајније
бити промењен, донела је одлуку о понављању јавног увида у трајању од 15 дана и то за делове
примедби. Објављен је поновни јавни увид. Након обављеног поновног јавног увида и одржане
јавне седнице дана 17. децембра 2019. године, на затвореној седници Комисије за планове одржаној
истог дана, констатовано је да је нацрт Плана детаљне регулације „Индустријска зона - Коњевићи” у
свему усклађен са Законом о планирању и изградњи као и да су при изради плана примењена сва
важећа правила, стандарди и нормативи из области урбанистичке струке и донела закључак да се
план може упутити у даљу процедуру доношења.
Зорица Сретеновић, одговорни урбаниста, представник обрађивача „Урбанпројект“ а.д.
Чачак, путем видео презентацијe, упознала је чланове Градског већа са овим планским документом,
детаљно образлажући садржај истог.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узеле Милица Дачић
која је поставила питање да ли су испоштовани захтеви привредника тог подручја у смислу
проширења производних капацитета и услова који су потребни попут водоводне, канализационе
мреже и др. и Зорица Сретеновић која је одговорила да план даје могућност да се све то оствари и
подручје потпуно инфраструктурно опреми у складу са свим потребама и да су током израде плана
одржавани састанци са представницима јавних предузећа.
По упознавању са нацртом Плана и завршеном претресу, Градско веће је једногласно утврдило
Предлог плана детаљне регулације „Индустријска зона - Коњевићи“, и доставило Скупштини на
разматрање и доношење.
СЕДМА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2020.
ГОДИНУ

Мр Момир Милосављевић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда и
упознао чланове Градског већа са Програмом пословања ЈП „Дубоко“ Ужице за 2020. годину,
детаљно образлажући све елементе програма и истакао да су укупни приходи за 2020. годину
планирани у износу од 353.303.078,00 динара, а укупни расходи у висини од 352.886.074,00 динара.
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План прихода предложен је на основу података о оствареним приходима у 2019. години,
планираног физичког обима рада у 2020. години и цене услуга третмана и безбедног одлагања
отпада. Структуру пословних прихода чине: приходи од депоновања, приходи од продаје
селектованог отпада, приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом, приходи од оснивача,
приходи од рефундираних трошкова, остали пословни приходи и финансијски и остали приходи.
Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да је
Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2020. годину урађен у складу са одредбама Закона о
јавним предузећима, Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за
обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава, Закона о раду и Закона о буџетском систему.
По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о
давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2020. годину, и доставило
Скупштини на разматрање и доношење.
ОСМА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

Зоран Бараћ поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда, упознавши
чланове Градског већа са Програмом пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2020. годину, детаљно
образлажући све елементе програма и истакао да план прихода по основу обављања основне
делатноси и прихода по основу вршења инвеститорских послова указује да је укупан приход за
2020. годину планиран у износу од 274.850.000,00 динара. Расходи за 2020. годину планирани су у
износу од 274.750.000,00 динара.
Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да је
Програм пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2020. годину урађен у складу са одредбама Закона о јавним
предузећима, Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Закона о
раду, Закона о буџетском систему и у складу са предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2020.
годину.
По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о
давању сагласности на Програм пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2020. годину и доставило
Скупштини на разматрање и доношење.
ДЕВЕТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈП „РЗАВ“
АРИЉЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

Зоран Бараћ поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда, упознавши чланове
Градског већа са Програмом коришћења буџетске помоћи ЈП „Рзав“ Ариље за 2020. годину којим је
планирано финансијско учешће Града Чачка у финансирању капиталних инвестиционих улагања у
објекте система „Рзав” - за изгрaдњу бране и акумулације „Ариље - профил Сврачково“. Изградња
бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“ финансира се искључиво из удружених
средстава Владе Републике Србије, Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републичка дирекција за воде и средствима оснивача. Проценти учесника у финансирању изградње
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дефинисани су Уговором о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације „Ариље профил Сврачково“.
Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да је
Програм коришћења буџетске помоћи ЈП ''Рзав'' Ариље за 2020. годину урађен у складу са Законом
о јавним предузећима и предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину.
По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању
сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Рзав“ Ариље за 2020. годину и доставило
Скупштини на разматрање и доношење.
ДЕСЕТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2020.
ГОДИНУ

Зоран Пантовић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда детаљно
упознавши чланове Градског већа са свим елементима Програма пословања предузећа у 2020.
години и истакао да су пројектовани укупни приходи у износу од 530.910.945,00 динара, а расходи у
износу од 527,811,070,00 динара. План прихода по врстама састоји се из плана прихода од воде,
плана прихода од канализације, плана прихода од услуга изградње, плана финансијских прихода,
плана осталих прихода, плана прихода о издавања у закуп и плана прихода од субвенција.
Финансијски план за 2020. годину садржи: изворе прихода по врстама и позиције расхода по
наменама.
Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да је
Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2020. годину урађен у складу са Законом о јавним
предузећима, Законом о престанку важења закона о привременом уређивању основица за обрачун и
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Законом
о раду, Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно
трогодишњег програма пословања за период 2020–2022. године јавних предузећа и других облика
организовања који обављају делатност од општег интереса, предлогом Одлуке о буџету града Чачка
за 2020. годину, Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на
територији Републике Србије и Посебним колективним уговором за јавна комунална предузећа чији
је оснивач град Чачак.
По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању
сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2020. годину и доставило Скупштини
на разматрање и доношење.
ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ОДЛУКЕ
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ

Зоран Пантовић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши
чланове Градског већа са Програмом коришћења буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2020.
годину у ком су планирана средства из буџета града у укупном износу 3.980.532,00 динара која су
намењена за ангажовање лица по уговору на брани „Парменац“ за послове одржавања, обезбеђења,
чувања као и активирања бране „Парменац“, ради формирања акумулације за потребе
прихрањивања водом изворишта „Пријевор-Парменац“.

20

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да је
Програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2020. годину урађен je у складу са Законом о
јавним предузећима и предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину.
По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању
сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2020. годину и доставило
Скупштини на разматрање и доношење.
ДВАНАЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ОДЛУКЕ
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ
НА
ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА
ЈКП
„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ

Петар Домановић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши
чланове Градског већа са Програмом пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину детаљно
образлажући све елементе програма и истакао да су приходи за 2020. годину планирани у износу од
441.441.000, 00 динара, а расходи у износу од 432.276.000,00 динара. План прихода за 2020. годину
урађен је на основу процене остварења прихода за 2019. годину као и на основу планираних
средстава буџета Града.
Градска управа за локални економски развој доставила је мишљења са закључком да је
Програм пословања ЈКП „Комуналац „Чачак за 2020. годину урађен у складу са одредбама Закона о
јавним предузећима, Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за
обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава, Закона о раду, Предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину, Посебним
колективним уговором за јавна предузећа у комуналноj делатности на територији Републике Србије
и Посебним колективним уговором за јавна комунална предузећа чији је оснивач град Чачак.
По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању
сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину и доставило
Скупштини на разматрање и доношење.
ТРИНАЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ОДЛУКЕ
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ
ПОМОЋИ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ

Петар Домановић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши
чланове Градског већа са Програмом коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020.
годину за примарну селекцију отпада у укупном износу од 9.939.000,00 динара. Такође, износ од
12.500.000,00 динара је планиран као субвенција учешће Града Чачка по основу потписаног
Меморандума и пројекта ЕИСП 2 у укупном износу од 106.000 еура.
Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да је
Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину урађен у складу са
Законом о јавним предузећима и предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину.
По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању
сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину и
доставило Скупштини на разматрање и доношење.
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ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ОДЛУКЕ
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01. –
31.12.2020. ГОДИНЕ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Петар Домановић упознавши
чланове Градског већа са Програмом одржавања чистоће на површинама јавне намене за период
01.01. – 31.12.2020. године који се састоји од одржавања и прања површина уског дела града;
чишћења и прања површина ширег дела града; чишћења и прања површина у осталом делу града и
машинског чишћења града према програму за седам дана.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Прим. др Славица Драгутиновић похвалила је рад овог предузећа на одржавању чистоће на
површинама јавне намене и истакла да се то лако може и видети. Указала је да постоје одређени
пропусти на одржавању аутобуских стајалишта односно одношењу смећа из корпи, да је то
последица повећаног броја људи који користе стајалиштима јер је повећана запосленост и, па због
тога повећан отпад на стајалиштима треба чешће уклањати и можда у том смислу прерасподелити
равно време а што је у уводном излагању поменуо известилац.
Петар Домановић истакао је да се у оквиру дежурстава међу запосленима, колико је то
могуће, врши учестало одношење отпада са аутобуских стајалишта и стално се обилазе критичне
деонице, међутим да није могуће у сваком тренутку одржавати стајалишта потпуно чиста упркос
евидентном труду око чишћења града уопште. Ннапомиње да је тешко предвидети накупљање
отпада и да ли ће се доћи до појаве неадекватног одлагања од стране грађана. У наредном периоду
радиће се на повећању броја канти за шта је потребна и координација са другим комуналним
предузећима.
Мирјана Ђоковић истакла је да је ово комунално предузеће доста обновило број возила, а
улагано је и преко пројеката ЕУ. Даље је истакла да ће се наставити са изградњом рециклажних
острва и да ће се морати и покрити видео надзором због несавесних грађана који морају да промене
своје навике, а понекад и постоји отпор становништва постављању рециклажних платоа.
По упознавању са Програмом и завршеном претресу, Градско веће је једногласно утврдило
Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене
за период 01.01. – 31.12.2020. године и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ОДЛУКЕ
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ
НА
ПРОГРАМ
САКУПЉАЊА
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2020.
ГОДИНЕ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Петар Домановић упознавши
чланове Градског већа са Програмом сакупљања комуналног отпада за период 01.01. – 31.12.2020.
године који се односи на прикупљање и допремање мокрог комуналног отпада из стамбених,
пословних и других објеката до трансфер станице која се налази у зони бивше депоније Прелићи,
истовар возила у контејнере ЈКП „Дубоко“; прикупљање и допремање сувог отпада из стамбених,
пословних и других објеката до трансфер станице која се налази у зони Прелићи, истовар возила
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директно у пресу која врши сабијање у контејнере ЈКП „Дубоко“ и сакупљања кабастог и вртног
отпада из домаћинстава и са јавних површина.
По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању
сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада за период 01.01. – 31.12.2020. године и
доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ОДЛУКЕ
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ
ЗООХИГИЈЕНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Петар Домановић упознавши
чланове Градског већа са Програмом обављања делатности зоохигијене за 2020. годину. Делатност
Радне јединице „Зоохигијена“ одвија се у оквиру ЈКП „Комуналац“ Чачак и састоји се из три
сегмената: збрињавање напуштених животиња; нешкодиво уклањање лешева животиња са јавних
површина и из објеката за узгој и контроле и смањења популације штетних организама, глодара и
инсеката.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узела Мирјана
Ђоковић истакавши да је првобитна замисао била да прихватилиште временом прерасте у
регионално и да послује комерцијално, а да је једино могуће проширењем капацитета обзиром да
тренутни капацитети нису довољни.
По упознавању са Програмом и завршеном претресу, Градско веће је једногласно утврдило
Предлог одлуке о давању сагласности на Програм обављања делатности зоохигијене за 2020. годину
и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
***
Даљем току седнице присуствује Милун Тодоровић.
***
СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ОДЛУКЕ
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ
НА
ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА
ЈКП
„МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ
Миодраг Јаћимовић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши
чланове Градског већа са Програмом пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2020. годину,
детаљно образлажући све елементе програма. Истакао је да су приходи за 2020. годину планирани у
износу 71.845.414,31 динара, а расходи у износу од 71.075.353,00 динара. Физички обим
производње - услуга садржи: производњу воде, изношење смећа, одржавање јавних површина,
чишћење снега, поправку водоводне мреже, организовање пијаца, одржавање путева, закупнине,
услуга и одржавање гробља
Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да је
Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2020. годину урађен у складу са одредбама
Закона о јавним предузећима, Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника
јавних средстава, Закона о раду, Закона о буџетском систему и у складу са предлогом Одлукe о
буџету града Чачка за 2020. годину.

23

По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању
сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2020. годину и доставило
Скупштини на разматрање и доношење.

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ОДЛУКЕ
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП
„МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Миодраг Јаћимовић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши
чланове Градског већа са Програм коришћења буџетске помоћи за 2020. годину у ком су планиране
субвенције из Буџета Града Чачка у укупном износу 1.625.000 динара. Средства су намењена за
подршку примарној селекцији отпада - набавку 50 контејнера за изношење смећа.
Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да је
Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2020. годину урађен je у складу
са Законом о јавним предузећима и предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину.
По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању
сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2020. годину и доставило
Скупштини на разматрање и доношење.
ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ОДЛУКЕ
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ
НА
ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА
ЈКП
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Драган Николић упознао је чланове
Градског већа са Програмом пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2020. годину, детаљно
образлажући све елементе Програма. Истакао је да су планирани укупни приходи у износу од
165,859,908,00 као и укупни расходи у износу од 165,414,837,00 динара.
Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да је
Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2020. годину урађен у складу са одредбама
Закона о јавним предузећима Закона о престанку важења закона о привременом уређивању
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника
јавних средстава, Закона о раду, Закона о буџетском систему, Закона о начину одређивања
максималног броја запослених у јавном сектору, Уредбе о поступку за прибављање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, у складу са
предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину, Посебним колективним уговором за јавна
предузећа у комуналноj делатности на територији Републике Србије и Посебним колективним
уговором за јавна комунална предузећа чији је оснивач град Чачак .
По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању
сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2020. годину и доставило
Скупштини на разматрање и доношење.
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ДВАДЕСЕТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ОДЛУКЕ
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ
ПОМОЋИ ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2020.
ГОДИНУ

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Драган Николић упознао је чланове
Градског већа са Програмом коришћења буџетске помоћи који је садржан у Плану прихода
Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2020. годину.
Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да је
Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2020. годину урађен у
складу са Законом о јавним предузећима и предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину.
По упознавању са предлогом и завршеном претресу, Градско веће је једногласно утврдило
Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
за 2020. годину и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ОДЛУКЕ
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ ЧАЧКУ ЗА 2020. ГОДИНУ
Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Драган Николић упознавши
чланове Градског већа са Програмом одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2020.
годину коју је Надзорни одбор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак донео на седници одржаној 29.
новембра 2019. године.
По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању
сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2020. годину и
доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП
„ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ

Зоран Благојевић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда, упознавши
чланове Градског већа са Програмом пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2020. годину,
детаљно образлажући све елементе Програма. Истакао је да су планирани укупни приходи у износу
од 78.522.872,00 динара и укупни расходи у износу од 72,472,872.00 динара. Пословни приходи ЈКП
“Паркинг сервиса“ Чачак остварују се од наплате услуга предузећа: појединачне карте, претплатне
карте, закуп, посебна дневна карта, „паук“, обележавање хоризонталне сигнализације и др. и
приказани су табеларно.
Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да је
Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2020. годину урађен у складу са одредбама
Закона о јавним предузећима, Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника
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јавних средстава, Закона о раду, Закона о буџетском систему и Закона о начину одређивања
максималног броја запослених у јавном сектору.
По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању
сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2020. годину и доставило
Скупштини на разматрање и доношење.
ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП
„ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ

Данко Ћаловић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознао је чланове
Градског већа са Програмом пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2020. годину, детаљно образлажући
све елементе програма. Истакао је да су приходи за 2020. годину планирани у износу 623.400.000,00
од динара а расходи у износу од 612.593.816,00 динара. Пословни приходи састоје се од прихода од
грејања; прихода од станарина и гаража; прихода по основу учешћа у топлификацији - накнаде за
прикључења; прихода од услуга трећим лицима; прихода од услуга прихода од активирања
сопствених учинака; прихода од премија, субвенција, донација и других пословних прихода.
Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да је
Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2020. годину урађен у складу одредбама Закона о јавним
предузећима, Закона о престанку важења закона о привременом уређивању основица за обрачун и
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисниkа јавних средстава, Закона о
раду, Закона о буџетском систему, Закона о начину одређивања максималног броја запослених у
јавном сектору, Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава, предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2020.
годину, Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналноj делатности на територији
Републике Србије и Посебним колективним уговором за јавна комунална предузећа чији је оснивач
град Чачак .
По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању
сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2020. годину и доставило Скупштини на
разматрање и доношење.
ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП
„ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ

Драган Вукајловић, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда упознао је
чланове Градског већа са Програмом пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину, детаљно
образлажући све планиране активности овог предузећа у 2020. години. Укупно планирани приходи
за 2020. годину износе 74.900.000,00, а расходи 74.822.000,00 динара. Пословни приходи предузећа
подразумевају приходе од продаје услуга на домаћем тржишту, прихода од субвенција буџета Града
и осталих пословних прихода.
Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да је
Програм пословања ЈП „Градац „Чачак за 2020. годину урађен у складу са одредбама Закона о
јавним предузећима, Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за
обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
Закона о раду, предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину, Посебним колективним
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уговором за јавна предузећа у комуналноj делатности на територији Републике Србије и Посебним
колективним уговором за јавна комунална предузећа чији је оснивач град Чачак .
По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању
сагласности на Програм пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину и доставило Скупштини на
разматрање и доношење.
ДВАДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ
НА
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА
БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2020.
ГОДИНУ

Драган Вукајловић, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда упознао је
чланове Градског већа са Програмом коришћења буџетске помоћи садржан је у Програму
пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину и односи се на исплату дуговања по основу судских
пресуда и такси из ранијих година а за које се није могла дати процена када ће бити окончане.
Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да је
Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину урађен у складу са
Законом о јавним предузећима и предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину.
По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању
сагласности на Програм буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину и доставило
Скупштини на разматрање и доношење.
ДВАДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ
НА
ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊА,
ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА,
УЛИЦА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Уводно излагање у оквиру ове и следеће тачке дневног реда поднео је Драган Вукајловић и
истакао да ће се Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и
некатегорисаних путева на територији града за 2020. годину реализовати кроз активности које су у
материјалу дате у табеларном приказу.
По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о
давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинским путева, улица и
некатегорисаних путева на територији града за 2019. годину, и доставило Скупштини на разматрање
и доношење.
ДВАДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2020. ГОДИНУ

Уводно излагање у оквиру ове и следеће тачке дневног реда поднео је Драган Вукајловић
упознавши чланове Градског већа са Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2020.
годину и активностима који ће се реализовати, а распоређивање средстава дато је у табеларном
приказу са укупним износом за поједине активности.
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По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог програма
уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину и доставило Скупштини на разматрање и
доношење.

ДВАДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ
НА
ПРОГРАМ
РАДА
ЈУ
„ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ ЗА 2020.
ГОДИНУ

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је разматрало Програм рада Јавне установе
„Туристичка организација Чачка“ за 2020. годину који је у уводном излагању образложио Војин
Јаковљевић, указујући на активности Установе у 2020. години, и истакао да су финансијским
планом за 2020. годину планирани приходи у укупном износу од 63.800.000,00 динара и раскоди у
износу од 48.750.000,00 динара. Детаљно је објаснио делове Програма попут туристичких
производа на територији града Чачка, плана промотивних активности, манифестације, активности
на унапређењу и развоју туризма и др.
Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да је
Програм рада Јавне установе ''Туристичка организација Чачка'' за 2020. годину урађен у складу са
Законом о туризму и предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину.
По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању
сагласности на Програм рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2020. годину и доставило
Скупштини на разматрање и доношење.
ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДОО
„НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ЧАЧАК“ ЗА 2020.
ГОДИНУ

Мирко Пешић, у оквиру ове тачке дневног реда, упознао је чланове Градског већа са
Планом и Програмом рада ДОО. „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2020. годину детаљно
образложивши планиране активности НТП-а у 2020. години.. НТП Чачак је институција која
обезбеђује системске услове, то јест простор, опрему седукацију, приступ финансирању, за
стварање развој и комерцијализацију иновативних производа и услуга. Постојећи просторни
капацитети налазе се на три локације. Што се тиче финансијског плана, планиран је укупан приход
у износу од 22. 390.000,00 динара од чега 12 милиона динара из буџета Града. Посебно је истакао да
су ових дана потписана два значајна уговора за развој НТП-а, а што ће омогућити даље повезивање
науке и привреде.
Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да је
План и Програм рада ДОО ''Научно технолошки парк Чачак'' Чачак за 2020. годину урађен у складу
са oдредбама Закона о раду, Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица
за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава, Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и у складу
са предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину.
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По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Прим. др Славица Драгутиновић истакла је да је евидентан помак у раду Научно
технолошког парка, као и већи прилив средстава по разним основама и поставила питање колико је
учешће младих у активностима НТП-а.
Мирко Пешић одговорио је да више од 70% оних који учествују у раду НТП на било који
начин млађе од 35 година, а више од 75% оних који покрећу нове компаније су такође млади.
По упознавању са предлогом и завршеном претресу, Градско веће је једногласно утврдило
Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада ДОО „Научно технолошки парк Чачак“
Чачак за 2020. годину и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ТРИДЕСЕТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ

Горан Јаворац, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознао је чланове
Градског већа са Годишњим програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2020. годину и
истакао да Центар кроз програм рада операционализује и имплементира социјалну политику тако
што циљеве из закона и секторских стратегија, преводи у конкретне задатке и практичне
активности. Оно што се из програма такође види је недостатак јединственог и адекватног пословног
простора што утиче на ефикасност и квалитет послова органа старатељства али и непосредну
заштиту корисника, јер постојећи пословни простор није само неуслован и неадекватан већ и
небезбедан по здравље запослених и истакао да ће коначно решење овог проблема уследити у
наредних неколико месеци, али и да су у току преговори око преузимања зграде у којој се налази
Халк банка у коју ће бити смештен и Центар за социјални рад града Чачка.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Милун
Тодоровић честитајућу на јубилеју Установи и Награди града Чачка и најавио пресељење Установе
у далеко условнији простор за рад.
По упознавању са Програмом и завршеном претресу, Градско веће је једногласно утврдило
Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад града Чачка за
2020. годину и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ТРИДЕСЕТПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ОДЛУКЕ
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ДОМА КУЛТУРЕ
ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ
У уводном излагању по овој тачки дневног реда Радисав Луковић, детаљно је упознао
чланове Градског већа са Програмом рада Дома културе Чачак за 2020. годину истакавши да ће се
програмске активности и манифестације које ће ова Установа спроводити у 2020. години обављати
кроз презентацију уметничких програма, манифестације, издавачку делатност, едукативни програм
и остале програмске активности.
По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању
сагласности на Програм пословања рада Дома културе Чачак за 2020. годину и доставило
Скупштини на разматрање и доношење.
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ТРИДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ
НА
ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА И ПЛАН РАДА ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ
АГЕНЦИЈЕ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ

Бранкица Јелић дала је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда, упознавши
чланове Градског већа са Годишњим програмом и планом рада „Градске стамбене агенције“ Чачак
за 2020. годину и истакла да Програм рада Градске стамбене агенције садржи неколико елемената
које је детаљно образложила, а то су имплементација Закона о одржавању зграда, пренос права
коришћења станова у јавној својини са Центра за социјални рад на Агенцију, пројекта санације и
уређења фасада, програм изградње станова за непрофитно становање, програм изградње станова за
припаднике снага безбедности, даљи рад на имплементацији СИРП програма и др. Што се СИРП
програма тиче, истакла је да је градовима учесницима у програму дата препорука за изналажење
могућности ради трајног решавања стамбеног питања лица која су у закупу станова.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели Милун
Тодоровић који је поставио је питање набавке и доделе кућа интерно расељеним лицима са простора
бивше СФРЈ и Косова и Бранкица Јелић која је истакла да постоје две засебне Комисије које раде на
томе и да се пројекат тиче интерно расељених лица са пребивалиштем на територији града Чачка.
По упознавању са Програмом и завршеном претресу, Градско веће је једногласно утврдило
Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи програм пословања и план рада Градске
стамбене агенције Чачак за 2020. годину и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ТРИДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ
НА
ПРОГРАМ
РАДА
И
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ
КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК
ЗА 2020. ГОДИНУ

У оквиру ове тачке дневног реда Милош Стеванић упознао је чланове Градског већа са
Програмом рада и финансијским планом Установе за физичку културу СЦ „Младост“ Чачак за
2020. годину, указујући на основне програмске активности ове Установе које су планиране у 2020.
години пре свега летње активности на базену, план активности у Спортској хали,
Соколани,активности на базену и градској плажи, активности на отвореним теренима, градском
стадиону, активности на отвореном клизалишту, школски спорт, студентски спорт, радничке
спортске игре, предшколске активности, масовне спортске манифестације, рекреација, план
инвестиционог и текућег одржавања и др. У даљем излагању је истакао да укупно планирани
приходи за 2020. годину износе 102.236.500,00 динара, од којих су приходи из буџета у износу од
76.892.000,00 динара. Најавио је постављање гумиране подлоге на атлетској стази на пролеће, што
је била препорука струке и завршетак реконструкције Атлетског стадиона. Такође је најавио
реконструкцију Градске плаже.
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По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању
сагласности на Програм рада и финансијски план Установе за физичку културу Спортски центар
„Младост“ Чачак за 2020. годину и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ТРИДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА
УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, МЛАДИХ И
ОДРАСЛИХ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“
ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ

У уводном излагању по овој и следећој тачки дневног реда Ана Јаковљевић упознала је
чланове Градског већа са Планом и програмом Установе „Зрачак“ за 2020. годину. Истакла је да је
Установа основана крајем 2012. године, а свој рад отпочела 2013. године. Услуге дневног боравка у
Установи користи укупно 80 корисникa. Корисници су сходно нормативима из Правилника о
ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите Министарства рада,
запошљавања и социјалне политике и Правилника о остваривању права и пружању услуга у
социјалној заштити из надлежности града Чачка, разврстани у шест група. Право на коришћење
услуге Установе имају лица са лаким, умереним и тежим сметњама у развоју, као и аутистичне
особе узраста од 5 до 55 година. Као установа социјалне заштите, Установа за дневни боравак деце,
младих и одраслих са сметњама у развоју “Зрачак” Чачак, у законској је обавези да својим
корисницима пружа следеће услуге: дневни боравак, исхрану, превентивну здравствену заштиту,
васпитно - образовни рад, радну и окупациону терапију и културно - забавне и рекреативне
активности према способностима и склоностима корисника и најавила нове услуге: лични пратилац,
персонални асистент и помоћ у кући.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узела прим. др
Славица Драгутиновић која је поставила питање проширења броја услуга и кадровске
опремљености за то и Ана Јаковљевић која је одговорила да свака од три нове планиране услуге
подразумева по једног стручног радника што је и планирано Кадровским планом.
По упознавању са Програмом и завршеном претресу, Градско веће је једногласно утврдило
Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи програм рада Установе за дневни боравак деце,
младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2020. годину и доставило Скупштини
на разматрање и доношење.
ТРИДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ, РАДИ ПОДНОШЕЊА
СКУПШТИНИ, ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНИХ
ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК ЗА
ПЕРИОД 01.01. – 30.09.2019. 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
деветомесечни 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

31

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. – 30.09.2019.
године.
ТРИДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА
ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПОЛИТИКЕ
И
ПОЛИТИКЕ
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ
ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Владимир Гојгић. У складу са
Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
подручје територије града Чачка за 2018. годину и Одлуком о условима и начину коришћења
подстицајних средстава у пољопривреди у 2019. години Град Чачак је 17. маја 2019. године објавио
конкурс за доделу подстицајних средстава у пољопривреди на територији града Чачка у 2019.
години у локалном листу „Чачански глас“ и на сајту Града Чачка. У самом Програму уз сваку
предложену меру неопходно је било формално определити одређена буџетска средства, а према
Упутству Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије. Конкурс је
трајао до утрошка средстава за све мере, с тим што за мерe – Oдрживо коришћење пољопривредног
земљишта и Органска производња није пристигла ниједна пријава од стране регистрованих
пољопривредних произвођача, тако да средства предвиђена за ове намене нису трошена, већ су
пребачена на друге предвиђене мере за које је била највећа заинтересованост регистрованих
пољопривредних произвођача. Имајући у виду наведене чињенице неопходно је извршити измене у
складу са реализованим буџетом за сваку од предложених мера Програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града
Чачка, на који у складу са одредбама Закона о подстицајима у пољопривреди претходну сагласност
даје Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије. Градска управа за
локални економски развој је доставила Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Србије Програм о изменама програма мера подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2019. годину.
Надлежно Министарство је донело решење о давању претходне сагласности на Програм о изменама
програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
подручје територије града Чачка за 2019. годину 2. Децембра 2019. године тако да су се стекли
услови за доношење Програма о изменама програма мера подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2019. годину.
По упознавању са Нацртом програма Градско веће је једногласно утврдило Предлог програма
о изменама Програма мера подршке за спровођењење пољопривредне политике и политике
руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2019. годину и доставило Скупштини на
разматрање и доношење.
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ТРИДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
РЕШЕЊА
О
ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ КП. БР. 551 КО
АТЕНИЦА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОШИРЕЊА СЕОСКОГ
ГРОБЉА У АТЕНИЦИ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић. Градско веће
града Чачка на седници одржаној дана 6. децембра 2019. године донело је решење којим је
приступљено прибављању у јавну својину к.п. бр. 551 КО Атеница у површини од 3657 м2, уписане
у лист непокретности број 1072 КО Атеница, ради проширења сеоског гробља у Атеници у складу
са Планом генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку. У наставку поступка Комисија за
грађевинско земљиште извршила је увид у списе предмета и налаз вештака грађевинске струке са
којим су се сагласиле сувласнице предметне непокретности, те је сачинила записник са предлогом
одлуке и исти доставила надлежном органу управе на даље поступање. Комисија за грађевинско
земљиште је предложила да се прибави у јавну својину непосредном погодбом, грађевинско
земљиште. Правни основ за доношење решења садржан је у одредбама Закона о јавној својини и
Одлуке о грађевинском земљишту. Како се у конкретном случају ради о непокретности која по
својим карактеристикама једина одговара потребама власника, односно корисника, односно о
парцели која се граничи са постојећим сеоским гробљем, прибављање конкретне парцеле је
оправдано и целисходно, истим се остварује интерес јединице локалне самоуправе и не би могло
бити обављено јавним надметањем или прикупљањем писмених понуда.
По упознавању са нацртом Решења Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о
прибављању у јавну својину кп. бр. 551 КО Атеница за потребе проширења сеоског гробља у
Атеници, и доставило Скупштини на разматрање и усвајање.
ТРИДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА КП.БР. 1500/32 КО
ЉУБИЋ, МИЛАНУ МИЛАНОВИЋУ ИЗ ЧАЧКА РАДИ
ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКТА

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Весне Дмитрић, Градско веће је
једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
1. Приступа се отуђењу непосредном погодбом по тржишној цени грађевинског земљишта,
ближе описаног као к.п. бр. 1500/32 КО Љубић, површине 57 м2, из јавне својине града Чачка, а
ради озакоњења басправно саграђеног објекта, Милану Милановић из Чачка.
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.
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Oбразложење
Милан Милановић из Чачка, поднео је иницијативу за отуђење грађевинског земљишта из
јавне својине и прибављање истог у приватну својину, ради озакоњења бесправног породичног
објекта саграђеног на к.п. бр. 1497/2 КО Чачак.
Испитујући уредност и потпуност иницијативе утврђено је да је иста уредна, потпуна и
поднета од стране овлашћеног лица.
По службеној дужности извршен је увид у лист непокретности 384 за КО Љубић преко екатастра, те је утврђено да се на к.п. бр. 1500/32 КО Љубић, која је у јавној својини града Чачка,
налази део објекта са к.п. бр. 1497/2 КО Љубић. Објекат бр. 1 са к.п. 1497/2 КО Љубић укупне
површине 168 м2, од чега се на к.п. бр. 1497/2 КО Чачак налази 137 м2, а преостали део од 31 м2, се
налази на к.п. бр. 1500/32 КО Љубић. Такође је извршен увид и у лист непокретности 1103 за КО
Љубић, те је утврђено да је Милан Милановић уписан као власник к.п. бр. 1497/2 КО Љубић и
држалац објеката нумерисаних бројем 1 и 2 саграђених на истој без одобрења за градњу.
На основу свега изнетог оправдано је и целисходно отуђити к.п. бр. 1500/32 КО Љубић,
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. Чл. 11 ст. 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.
ТРИДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ДЕЛА КП. БР. 595/2 КО ЧАЧАК,
ИГОРУ ГРБИЋУ И ДР., СВИ ИЗ ЧАЧКА, РАДИ
ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКТА

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Весне Дмитрић, Градско веће је
једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
1. Приступа се отуђењу непосредном погодбом по тржишној цени грађевинског земљишта,
дела к.п. бр. 595/2 КО Чачак, површине 60 м2, из јавне својине града Чачка, а ради озакоњења,
Игору Грбић, Немањи Грбић, Владимиру Грбић, Светлани Крстовић, Марини Мијатовић, Саши
Мијатовић, Милки Радуловић и Мирославу Цветић сви из Чачка, исправком граница суседних
катастарских парцела.
2. Поступак отуђења из јавне својине спровешће Комисија за грађевинско земљиште.
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3. Градско веће града Чачка, по спроведеном поступку Комисије за грађевинско земљиште,
одлучиће о отуђењу наведене катастарске парцеле непосредном погодбом.
Oбразложење
Владимир Грбић из Чачка, поднео је иницијативу за отуђење грађевинског земљишта из
јавне својине и прибављање истог у приватну својину, ради озакоњења бесправног породичног
објекта саграђеног на к.п. бр. 621 КО Чачак. Иницијативи су се придружили Игор Грбић, Немања
Грбић, Светлана Крстовић, Марина Мијатовић, Саша Мијатовић, Милка Радуловић и Мирослав
Цветић сви из Чачка.
Испитујући уредност и потпуност иницијативе утврђено је да је иста уредна, потпуна и
поднета од стране овлашћеног лица.
Уз иницијативу су приложени предлог исправке граница суседних катастарских парцела и
Информација о локацији издата од стране Градске управе за урбанизам града Чачка број 958539/2019-IV-2-01 од 29.05.2019. године.
Увидом у предлог исправке граница суседних катастарских парцела утврђено је да је
површина дела парцеле који је неопходан за озакоњење објекта 60 м2.
Увидом у информацију о локацији утврђено је да део к.п. бр. 595/2 КО Чачак улази највећим
делом у састав урбанистичке целине 8.2 (здравство) – површина јавне намене, а мањим у састав
урбанистичке ЗОНЕ 9 – (зона становања са централним садржајима 150-250 ст./ха) и састав јавне
површине јавне намене ( ул. Светог Саве) са планираном окретницом, јавним паркинг простором и
пешачком комуникацијом, чији планирани профил у том делу износи 20.5м.
Увидом у лист непокретности 7294 за КО Чачак утврђено је да се на к.п. бр. 595/2 КО Чачак, налази
део објект бр. 7 са к.п. бр. 621 KO Чачак. Објекат бр. 7 са к.п . 621 КО Чачак, укупне површине од
89 м2, делом у површини од 70 м2 се налази на к.п. бр. 621 КО Чачак, а делом у површини од 19м2
налази се на к.п. 595/2 КО Чачак.
На основу свега изнетог оправдано је и целисходно отуђити део к.п. бр. 595/2 КО Чачак,
подносиоцима 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. Чл. 11 ст. 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 стучњаци из одговарајућих области.
Са напред наведених разлога донето је решење као у диспозитиву.
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ЧЕТРДЕСЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ КП.БР. 1210/2 И 1210/3 ОБЕ КО
ГОРЊА
ТРЕПЧА,
МЛАДЕНУ
ЂУРОВИЋУ
ИЗ
АТЕНИЦЕ, РАДИ ГРАДЊЕ ОБЈЕКТА У НИЗУ

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Весне Дмитрићи дискусије
Милуна Тодоровића који је затражио објашњење да ли је на неки начин угрожена саобраћајница и
добио одговор да угрожавања нема, и да је предходно урађен пројекат парцелације Градско веће је
једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
1.Приступа се отуђењу непосредном погодбом по тржишној цени грађевинског земљишта,
ближе описаног као к.п. бр. 1210/2 површ. 16м2 и 1210/3 површ. 22м2 обе КО Горња Трепча, укупне
површине 38м2, из јавне својине града Чачка, а ради градње објекта у низу, Младену Ђуровићу из
Атенице.
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
Младен Ђуровић из Атенице, поднео је иницијативу за отуђење грађевинског земљишта из
јавне својине и прибављање истог у приватну својину, објекта у низу, обзиром да је исти власник
к.п. бр. 1212/6 КО Горња Трепча.
Испитујући уредност и потпуност иницијативе утврђено је да је иста уредна, потпуна и
поднета од стране овлашћеног лица.
Увидом у лист непокретности 1565 за КО Горња Трепча утврђено је да је к.п. 1212/6 КО
Горња Трепча површине 127 м2 и да је иста у приватној својини подносиоца захтева.
Увидом у лист непокретности 1512 за КО Горња Трепча утврђено је да су к.п. бр. 1210/2
површине 16 м2 и к.п. бр. 1210/3 површине 22 м2 обе КО Горња Трепча у јавној својини града
Чачка.
Увидом у Информацију о локацији издатој од стране Градске управе за урбанизам града
Чачка број 958-827/2019-IV-2-01 од 28.08.2019. године утврђено је да је најмања површина парцеле
за градњу објеката у низу 150м2.
На основу свега изнетог оправдано је и целисходно отуђити к.п. бр. 1210/2 и 1210/3 обе КО
Горња Трепча, подносиоцу иницијативе, ради градње 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. Члан 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.
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ЧЕТРДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ КП.БР. 202/1 И 206/9, ОБЕ КО
ЧАЧАК, TIFFANY PRODUCTION ДОО ЧАЧАК, РАДИ
ИЗГРАДЊЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ИЛИ ДОГРАДЊЕ
ПОСТОЈЕЋЕГ

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Весне Дмитрић и дискусије
Вељка Неговановића који је уочио техничку грешку у образложењу решења коју треба отклонити,
Градско веће је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
1.Приступа се отуђењу непосредном погодбом по тржишној цени грађевинског земљишта,
ближе описаног као к.п. бр. 202/1 површ. 497 м2 и к.п. бр. 206/9 површ. 35 м2, обе КО Чачак, укупне
површине 532 м2, из јавне својине града Чачка, у циљу изградње пословног објекта или доградње
постојећег пословног објекта подносиоцу иницијативе Tiffany Production doo Чачак.
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
Tiffany Production doo Чачак, поднео је иницијативу за отуђење грађевинског земљишта из
јавне својине града Чачка и прибављање истог у приватну својину, обзиром да је TFY Production doo
Чачак власник суседних к.п. бр. 378/1, к.п. бр. 377/4, 377/3, 202/16 и 202/14 све КО Чачак, а које се
граниче са парцелама 202/1 и 206/9 обе КО Чачак укупне површине 532м2. Спајање наведених
парцела Tiffani Production doo Чачак, би спровео у циљу изградње пословног објекта или доградње
постојећег.
Испитујући уредност и потпуност иницијативе утврђено је да је иста уредна, потпуна и
поднета од стране овлашћеног лица.
Уз иницијативу је приложена Информација о локацији издата од стране Градске управе за
урбанизам града Чачка број 958-1026/2019-IV-2-01 од 24.10.2019. године.
Увидом у лист непокретности 9156 за КО Чачак утврђено је да су к.п. 202/1 површ. 497 м2 и
206/9 површине 35м2 обе КО Чачак укупне површине 532 м2 и да су у јавној својини града Чачка.
Увидом у лист непокретности 8514 за КО Чачак утврђено је да су к.п. бр. 378/1, к.п. б.р
377/4 и к.п. бр. 377/3 све КО Чачак у приватној својини TFY Production doo Чачак.
Увидом у информацију о локацији утврђено је да су к.п. бр. 202/1 и 206/9 обе КО Чачак
обухваћена Планом генералне регулације „Центар“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 15/2014 и
27/2018), према наведеном планском акту налазе се у Урбанистичкој зони 5 и не испуњавају услове
за грађевинску парцелу у погледу минималне површине ( минимална површина износи 8 а за
парцеле у појасу уз Улицу 10 и улицу Љубићску), као и у погледу геометрије.
На основу свега изнетог оправдано је и целисходно отуђити к.п. бр. 202/1 и 206/9 обе КО
Чачак, подносиоцу иницијативе.
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
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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. Члан 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.

ЧЕТРДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ КП. БР. 5111/7 КО ЧАЧАК,
АУТОСЕРВИС АД ЧАЧАК, РАДИ ИЗГРАДЊЕ
ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Весне Дмитрић, Градско веће је
једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
1.Приступа се отуђењу непосредном погодбом по тржишној цени грађевинског земљишта,
ближе описаног као к.п. бр. 5111/7 КО Чачак, површине 480 м2, из јавне својине града Чачка, у
циљу изградње пословног објекта подносиоцу иницијативе „Аутосервис“ АД Чачак.
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
„Аутосервис“ АД Чачак, поднео је иницијативу за отуђење грађевинског земљишта из јавне
својине града Чачка и прибављање истог у приватну својину, обзиром да је „Аутосервис“ АД Чачак
власник суседне к.п. бр. 5105/6 КО Чачак површине 875 м2, а која се граничи са парцелом 5111/7
КО Чачак површине 480м2. Спајање наведених парцела „Аутосервис“ АД Чачак, би спровео у циљу
изградње пословног објекта.
Испитујући уредност и потпуност иницијативе утврђено је да је иста уредна, потпуна и
поднета од стране овлашћеног лица.
Уз иницијативу су приложени Информација о локацији издата од стране Градске управе за
урбанизам града Чачка број 958-738/2019-IV-2-01 од 25.07.2019. године и листови непокретности за
обе парцеле.
Увидом у лист непокретности 10604 за КО Чачак утврђено је да је к.п. 5105/6 КО Чачак
површине 875 м2 и да је иста у приватној својини подносиоца захтева.
Увидом у лист непокретности 3874 за КО Чачак утврђено је да је к.п. бр. 5111/7 површине
480 м2 КО Чачак у јавној својини града Чачка.
Увидом у информацију о локацији утврђено је да је к.п. бр. 5111/7 КО Чачак обухваћена
Планом генералне регулације „Индустријска зона, комплекси болнице и касарне“ у Чачку (Сл. лист
града Чачка“ бр. 14/2014 и 25/2017) и према наведеном планском акту налази се у оквиру зоне 6- у
саставу урбанистичке целине 6.1 – индустрија и пословање.
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На основу свега изнетог оправдано је и целисходно отуђити к.п. бр. 5111/7 КО Чачак,
подносиоцу иницијативе, јер је у складу са чл. 67 ст.7. Закона о планирању и изградњи, који
прописује да се приликом исправке граница суседних катастарских парцела мора поштовати
правило да катастарска парцела у јавној својини која се припаја суседној парцели не испуњава
услове за грађевинску парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се припаја. К.п. бр.
5111/7 КО Чачак, површ. 480 м2, не испуњава услове за грађевинску парцелу, сходно напред
наведеном планском документу, а мање је површине од к.п. бр. 5105/6 КО Чачак, која је у приватној
својини и чије се припајање захтева те су испуњени услови за исправку граница суседних
катастарских парцела и отуђење к.п. бр. 5111/7 КО Чачак.
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. Члан 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.
ЧЕТРДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ
ОДЛУКЕ О ДОДАТНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ
ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Соња Николић. Одлуком о
додатној финансијској подршци породици са децом утврђена су права на новчану и материјалну
помоћ породици и то: за подстицај рађања деце на територији града Чачка, за посебан подстицај
рађања трећег и сваког наредног детета као и за побољшање услова за задовољавање основних
потреба деце. Изменом Одлуке се утврђује да су права на финансијску подршку подстицаја рађању
деце: једнократна новчана помоћ за новорођено дете; регресирање дела трошкова боравка деце у
предшколској установи на територији града Чачка чији је оснивач друго правно и физичко лице;
новогодишња честитка за прворођено дете у Новој години и честитка за новорођено дете на Дан
града. О праву на једнократну новчану помоћ за новорођено дете одлучиваће Градска управа
надлежна за вођење матичних књига, а за одлучивање у вези права на регресирање дела трошкова
боравка деце у предшколској установи на територији града Чачка чији је оснивач друго правно и
физичко лице, права на новогодишњу честитку за прворођено дете у Новој години и права на
честитку за новорођено дете на Дан града утврђена надлежност Градске управе за друштвене
делатности града Чачка. Како је по својој природи право на једнократну новчану помоћ, једно од
права које је из области финансијске подршке породици, која је у надлежности Градске управе за
друштвене делатности града Чачка, то је преложено да и о праву на једнократну новчану помоћ за
новорођено дете, одлучује Градска управа за друштвене делатности града Чачка.
По упознавању са нацртом Одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о
измени Одлуке о додатној финансијској подршци породици са децом, и доставило Скупштини на
разматрање и доношење.
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ЧЕТРДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП
ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА
ЧАЧКА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У ПОСЛОВНОЈ ЗГРАДИ СА
СЕВЕРНОМ ТРИБИНОМ ГРАДСКОГ ФУДБАЛСКОГ
СТАДИОНА У ЧАЧКУ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Мирослав Петковић. Одлуком
Градског већа града Чачка од 18. октобра 2019. године утврђено је да Комисија за пословни простор
распише оглас за издавање у закуп пословних простора у јавној својини града Чачка који се налазе у
пословној згради са северном трибином градског фудбалског стадиона, означеној бројем 4 у листу
непокретности број 10431 К.О. Чачак, изграђеној на к.п. бр. 5417/1 К.О. Чачак, и то: пословног
простора ознаке 1, који се састоји од четири просторије, нето површине 48,13 м2; пословног
простора ознаке 2, који се састоји од четири просторије, нето површине 48,23 м2 и пословног
простоар ознаке 3, који се састоји од четири просторије, нето површине 48,33 м2. Оглас за издавање
у закуп објављен је у листу „Чачанске новине“ 29. октобра 2019. године, а последњи дан за пријаву
на оглас истекао је 13. новембра 2019. године. Комисија за пословни простор Градског већа града
Чачка одржала је седницу 18. новембра 2019. године, на којој је извршено отварање пријава на оглас
и констатовано да је по наведеном Огласу за издавање у закуп за пословни простор ознаке 1
приспело укупно 2 пријаве, за пословни простор ознаке 2 приспело укупно 3 пријаве и за пословни
простор ознаке 3 приспело укупно 2 пријаве. Након тога Комисија је доставила Градском већу
предлог за издавање у закуп наведених просторија.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
I. Да се издају у закуп на период до 5 (пет) година, пословни простори у јавној својини
града Чачка који се налазе у пословној згради са северном трибином градског фудбалског стадиона,
означеној бројем 4 у листу непокретности број 10431 К.О. Чачак, изграђеној на к.п. бр. 5417/1 К.О.
Чачак и то:
- ВЛАДИМИРУ ДУЈОВИЋУ, Балканска 003, Чачак, ЈМБГ__________, пословни
простор ознаке 1, који се састоји од четири просторије, нето површине 48,13 м2 за месечни износ
закупнине у висини од 49.130,00 динара за обављање угоститељске делатности.
- предузетнику BOJAN RADISAVČEVIĆ PR, АUTOPERIONICA TOP – WASH ČAČAK,
Булевар Вука Караџића бб, матични број 60604401, ПИБ 104904968 пословни простор ознаке 2,
који се састоји од четири просторије, нето површине 48,23 м2 за месечни износ закупнине у висини
од 49.230,00 динара за обављање угоститељске делатности и
- предузетнику ĐORĐE PETROVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA I TRGOVINA
REVOLT 032 ČAČAK, Светозара Марковића 26А, матични број 64605810, ПИБ 110042767
пословни простор ознаке 3, који се састоји од четири просторије, нето површине 48,33 м2 за
месечни износ закупнине у висини од 49.330,00 динара за обављање угоститељске делатности.
II. Закупци су у обавези да плаћају ПДВ од 20% на утврђену закупнину, а приликом
закључења уговора о закупу, биће у обавези да приложе меницу за сваки понаособ пословни
простор са меничним овлашћењем евидентирану код Народне банке Србије регистровану на износ
од 300.000,00 динара, као инструмент обезбеђења плаћања закупнине и обавеза за комуналне
услуге.
III. Даје се сагласност на нацрт уговора о закупу предметних пословних простора.
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На основу закључених уговора, закупцима ће бити предат на коришћење – закуп пословни
простри о чему ће бити сачињен записник.
Градско веће града Чачка овлашћује Градоначелника града Чачка да закључи уговор о
закупу предметних пословних простора.
Образложење
Комисија за пословни простор града Чачка на основу решења Градског већа града Чачка
број 06-152/19-III расписала је оглас за издавање у закуп пословних простора у јавној својини града
Чачка који се налазе у пословној згради са северном трибином градског фудбалског стадиона,
означеној бројем 4 у листу непокретности број 10431 К.О. Чачак, бруто површине у основи 1898м2
и то:
-пословни простор ознаке 1, који се састоји од четири просторије у јавној својини града
Чачка, нето површине 48,13 м2.
-пословни простор ознаке 2, који се састоји од четири просторије, нето површине 48,23 м2.
-пословни простор ознаке 3, који се састоји од четири просторије, нето површине 48,33 м2.
Најнижи износ месечне закупнине и депозита назначен у огласу за:
-пословни простор ознаке 1 је 48.130,00 динара, висина депозита је 4.813,00 динара.
-пословни простор ознаке 2 је 48.230,00 динара, висина депозита је 4.823,00 динара и
-пословни простор ознаке 3 је 48.330,00 динара и висина депозита је 4.833,00 динара.
Оглас је објављен у листу „Чачанске новине“ дана 29.10.2019. године.
По извршеном оглашавању Комисија за пословни простор Градског већа града Чачка, на
седници одржаној 18.11.2019. године констатовала је да је по наведеном огласу пристиго укупно 7
пријава и то од следећих учесника:
Две пријаве и то од Владимира Дујовића, Балканска 003, Чачак и Драгана Булића, Булевар
Арсенија Чарнојевића 175/5, Београд за пословни простор ознаке 1 за обављање угоститељске
делатности.
Три пријаве и то од Владимира Дујовића, Балканска 003, Чачак, Драгана Булића Булевар
Арсенија Чарнојевића 175/5, Београд и предузетника
BOJAN RADISAVČEVIĆ PR,
АUTOPERIONICA TOP – WASH ČAČAK, Булевар Вука Караџића бб за пословни простор ознаке 2
за обављање угоститељске делатности и
Две пријаве и то од Драгана Булића, Булевар Арсенија Чарнојевића 175/5, Београд и
предузетника ĐORĐE PETROVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA I TRGOVINA REVOLT 032
ČAČAK, Светозара Марковића 26А за пословни простор ознаке 3 за обављање угоститељске
делатности.
По отварању пријава утврђено је да су наведени учесници јавног надметања у пријави
понудили најнижи месечни износ закупнине који се наводи у огласу и доказ о уплаћеном депозиту и
то:
Владимир Дујовић, Балканска 003, Чачк и Драган Булић, Булевар Арсенија Чарнојевића
175/5, Београд за пословни простор ознаке 1 месечни износ закупнине у висини од 48.130,00 динара
и доказ о уплаћеном депозиту у висини од 4.813,00 динара.
Владимир Дујовић, Балканска 003, Чачак, Драган Булић, Булевар Арсенија Чарнојевића
175/5, Београд и BOJAN RADISAVČEVIĆ PR, АUTOPERIONICA TOP – WASH ČAČAK, Булевар
Вука Караџића бб за пословни простор ознаке 2 месечни износ закупнине у висини од 48.230,00
динара и доказ о уплаћеном депозиту у висини од 4.823,00 динара и
Драган Булић, Булевар Арсенија Чарнојевића 175/5, Београд и ĐORĐE PETROVIĆ PR
UGOSTITELJSKA RADNJA I TRGOVINA REVOLT 032 ČAČAK, Светозара Марковића 26А за
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пословни простор ознаке 3 месечни износ закупнине у висини од 48.330,00 динара и доказ о
уплаћеном депозиту у висини од 4.833,00 динара.
Чланови комисије утврдили су једногласно да први лицитациони корак износи 1.000,00
динара.
Владимир Дујовић, Балканска 003, Чачак је излицитирао односно понудио увећани почетни
износ за 1.000,00 динара, а други учесник остао је при најнижем износу месечне закупнине
утврђеном у огласу за пословни простор ознаке 1, односно износу наведеном у пријави на оглас.
BOJAN RADISAVČEVIĆ PR, АUTOPERIONICA TOP – WASH ČAČAK, Булевар Вука
Караџића бб је излицитирао односно понудио увећани почетни износ за 1.000,00 динара а друга два
учесника лицитације остали су при најнижем понуђеном износу утврђеном у огласу за пословни
простор ознаке 2, односно износу наведеном у пријави на оглас
ĐORĐE PETROVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA I TRGOVINA REVOLT 032 ČAČAK,
Светозара Марковића 26А је излицитирао односно понудио увећани почетни износ за 1.000,00
динара, а други учесник остао је при најнижем почетном износу наведеном у огласу за пословни
простор ознаке 3, односно износу наведеном у пријави на оглас.
Обзиром да је у поступку јавног надметања Владимир Дујовић, Балканска 003, Чачак
понудио највиши износ за пословни простор ознаке 1, BOJAN RADISAVČEVIĆ PR,
АUTOPERIONICA TOP – WASH ČAČAK, Булевар Вука Караџића бб за пословни простор ознаке 2
и ĐORĐE PETROVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA I TRGOVINA REVOLT 032 ČAČAK,
Светозара Марковића 26А за пословни простор ознаке 3, то Комисија за пословни простор је
предложила Градском већу града Чачка да донесе решење да се:
-пословни простор ознаке 1, у јавној својини града Чачка, нето површине 48.13м2 изда у
закуп Владимиру Дујовићу, Балканска 003, Чачак на период до 5 (пет) година као учеснику који је
излицитирао највиши износ у поступку јавног надметања за месечну закупнину која износи
49.130,00 за обављање угоститељске делатности.
-пословни простор ознаке 2, у јавној својини града Чачка, нето површине 48.23м2 изда у
закуп предузетнику BOJAN RADISAVČEVIĆ PR, АUTOPERIONICA TOP – WASH ČAČAK,
Булевар Вука Караџића бб на период до 5 (пет) година као учеснику који је излицитирао највиши
износ у поступку јавног надметања за месечну закупнину која износи 49.230,00 динара за обављање
угоститељске делатности и
-пословни простор ознаке 3, у јавној својини града Чачка, нето површине 48.33м2 изда у
закуп предузетнику ĐORĐE PETROVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA I TRGOVINA REVOLT 032
ČAČAK, Светозара Марковића 26А на период до 5 (пет) година као учеснику који је излицитирао
највиши износ у поступку јавног надметања за месечну закупнину која износи 49.330,00 динара за
обављање угоститељске делатности.
Закупци предметних пословних простора биће у обавези да плаћају ПДВ од 20% на
утврђену закупнину као и да приликом закључења уговора о закупу чији је нацрт усвојен овим
решењем, приложе меницу за сваки пословни простор понаособ, регистровану на износ од
300.000,00 динара са меничним овлашћењем као инструментом обезбеђења плаћања закупнине и
обавеза за комуналне услуге.
Имајући у виду све наведено Градско веће града Чачка, прихватило је предлог Комисије за
пословни простор и одлучило као у диспозитиву овог решења.
***
Даљем току седнице не присуствује Драгомир Шипетић.
***
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ЧЕТРДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ
СРЕДСТАВА
ЗА
2019.
ГОДИНУ
У
ОКВИРУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА
ЛОКАЛНОГ
ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗА ПЕРИОД 2017. – 2019.
ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Милун Тодоровић. На Јавни
позив за доделу подстицајних средстава за 2019. годину у овиру реализације програма локалног
економског развоја за период 2017.-2019. година на територији града Чачка који је трајао од 22.
октобра 2019. године до 15. новембра 2019. године укупно је стигло 13 пријава. На одредаба Одлуке
о условима и начину реализације програма локалног економског развоја за 2019. годину након
завршетка Јавног позива за доделу подстицајних средстава за 2019. годину у оквиру реализације
програма локалног економског развоја за период 2017.-2019. година на територији града Чачка
Градска управа за локални економски развој је отворила свих 13 приспелих пријава на Јавни позив,
извршила проверу испуњености формалних услова и констатовала да је једна пријава непотпуна јер
не испуњава све формално – правне услове предвиђене објављеним Јавним позивом, тако да није ни
могла бити узета у разматрање за доделу средстава. Пријаве осталих подносилаца захтева испуниле
су све формално - правне услове предвиђене Јавним позивом, Комисија за доделу средстава их је
узела у разматрање и након извршене детаљне анализе целокупне достављене документације ових
подносилаца пријава, у складу са раположивим буџетским средствима и предложила доделу
средстава у износима и наменама као што је прецизирано у предлогу.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело:
ОДЛУКУ
о додели подстицајних средстава за 2019. годину у оквиру реализације
Програма локалног економског развоја за период 2017. – 2019. година
на територији града Чачка
1. ДОДЕЉУЈУ СЕ подстицајна средства за 2019. годину у оквиру реализације Програма локалног
економског развоја за период 2017. - 2019. година на територији града Чачка, у висини од 25,16%
од вредности инвестиције, подносиоцима пријавa који су поднели пријаве за мере 3.1. и 3.3. и
подстицајна средства у висини од по 1.002.000,00 динара за прихватљиве трошкове грађевинског
материјала подносиоцима пријава за меру 3.4. и то:

Редни
број

1.

2.

Подносилац
SAMOSTALNO
TRGOVINSKO-KOMISIONOUGOSTITELJSKOZANATSKA RADNJA KMN
MILOJE STEVANOVIĆ
PREDUZETNIK ČAČAK
RADOSAV STEVANOVIĆ PR
PRERADA MLEKA I
PREVOZ ROBE MLEKARA
GAJ GORAČIĆI –

Износ
(у динарима)

Мера

Намена

1.002.000,00

3. Подстицање
конкурентности; 3.4.
Обезбеђивање средстава
за проширење или
изградњу нових
производних капацитета

1. Проширење
пословног простора
(халског простора
намењеног производњи)

1.002.000,00

3. Подстицање
конкурентности; 3.4.
Обезбеђивање средстава
за проширење или

1. Проширење
пословног простора
(халског простора
намењеног производњи)
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изградњу нових
производних капацитета

IZDVOJENO MESTO
PRUŽNA BB ČAČAK

3.

BRANIMIR PLAZINIĆ PR
PLAZMATEH ČAČAK

149.485,21

4.

ALUPRODUKT DOO ČAČAK

618.280,28

5.

BASNA DOO ATENICA

461.478,36

6.

7.

UNIPLAST DOO PRELJINA

ŠTAMPARIJA LABEL DOO
ČAČAK

319.871,93

133.432,66

8.

FLEXO STIL DOO ČAČAK

2.130.168,72

9.

МIODRAG MIĆOVIĆ PR
PROIZVODNJA

1.493.420,88

3.Подстицање
конкурентности; 3.3.
Добијање међународног
сертификата са циљем
омогућавања изласка
домаћих компанија на
инострана тржишта
3.Подстицање
конкурентности; 3.3.
Добијање међународног
сертификата са циљем
омогућавања изласка
домаћих компанија на
инострана тржишта
3.Подстицање
конкурентности; 3.3.
Добијање међународног
сертификата са циљем
омогућавања изласка
домаћих компанија на
инострана тржишта
3.Подстицање
конкурентности; 3.3.
Добијање међународног
сертификата са циљем
омогућавања изласка
домаћих компанија на
инострана тржишта
3.Подстицање
конкурентности; 3.3.
Добијање међународног
сертификата са циљем
омогућавања изласка
домаћих компанија на
инострана тржишта
3.Подстицање
конкурентности; 3.1.
Производна иновација
која има могућност
директне примене и
дефинисане користи у
ланцу вредности
производа
3.Подстицање
конкурентности; 3.1.

1. Добијање
сертификата
међународног стандарда
квалитета ISO
9001:2015
1.Припрема и добијање
међународних
сертификата ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS
18001 и HACCP

1. Добијање европског
сертификата за биоугаљ

1. Припрема и добијање
међународних
сертификата
ISO9001:2015,ISO
15378:2017, ISO
14001:2015, OHSAS
18001:2007 и EN ISO
13485:2016
1. Добијање
међународног
сертификата SRPS ISO
9001:2015

1. Иновативна линијска
машина „LVK350-4/3“
за израду новог
иновативног производа
Stand-up bagсамостојећа кеса
1. Иновативна линија
„Soft candy“ за
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KONDITORSKIH
PROIZVODA I TRGOVINA
PUSLICA ČAČAK

10.

DIGI-TEL DOO GORNJI
MILANOVAC – OGRANAK
DIGI-TEL ČAČAK

11.

Željko Šišić PR mašinska
obrada metala MC Stark Užice
- izdvojeno mesto Konjevici bb
Čačak

12.

Miroslav Stevlic PR bušenje
bunara Bunar invest Gornja
Gorevnica

1.724.571,33

670.627,96

294.662,67

Производна иновација
која има могућност
директне примене и
дефинисане користи у
ланцу вредности
производа
3.Подстицање
конкурентности; 3.1.
Производна иновација
која има могућност
директне примене и
дефинисане користи у
ланцу вредности
производа
3.Подстицање
конкурентности; 3.1.
Производна иновација
која има могућност
директне примене и
дефинисане користи у
ланцу вредности
производа
3.Подстицање
конкурентности; 3.1.
Производна иновација
која има могућност
директне примене и
дефинисане користи у
ланцу вредности
производа

производњу пуњених
воћних карамела
(extruder и јединица за
кување)

1.

Специјализовани
алат за производњу
новог иновативног
производа "Slim"

1. Нови пословно
информациони систем и
систем за управљање
производњом

1. Иновативни
универзални алат за
копање бунара

2.Са корисницима средстава из тачке 1. Одлуке закључиће се уговор којим ће се уредити међусобна
права и обавезе.
3.О реализацији Одлуке задужују се се Градска управа за локални економски развој и Градска
управа за финансије.
Образложење
Градско веће града Чачка расписало је Јавни позив за доделу подстицајних средстава за
2019. годину у оквиру реализације Програма локалног економског развоја за период 2017. – 2019.
година на територији града Чачка, на основу Одлуке о условима и начину реализације Програма
локалног економског развоја за 2019. годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 13/2019). Јавни позив је
трајао од 22. октобра до 15. новембра 2019. године. У наведеном року достављено је 13 пријава.
Градска управа за локални економски развој, у складу са чланом 17. Одлуке о условима и
начину реализације Програма локалног економског развоја за 2019. годину, извршила је проверу
испуњености формалних услова поднетих пријава за доделу средстава и утврдила да је једна
пријава непотпуна јер не испуњава све формално правне услове предвиђене објављеним Јавним
позивом, тако да иста није ни могла бити разматрана, те да је иста одбачена и биће враћена
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подносиоцу пријаве. Осталих дванаест пријава које испуњавају све формално правне услове,
Градска управа за локални економски развој доставила је овлашћеном предлагачу, Комисији за
доделу средстава у реализацији програма локалног економског развоја, коју је образовало Градско
веће, на разматрање и утврђивање предлога за Градско веће.
Комисија за доделу средстава у реализацији програма локалног економског развоја,
размотрила је пријаве које испуњавају све формално - правне услове предвиђене Јавним позивом и
извршила детаљну анализу целокупне достављене документације, након чега је утврдила предлог за
доделу подстицајних средстава за 2019. годину и то подносиоцима пријава SAMOSTALNO
TRGOVINSKO-KOMISIONO-UGOSTITELJSKO-ZANATSKA
RADNJA
KMN
MILOJE
STEVANOVIĆ PREDUZETNIK ČAČAK I RADOSAV STEVANOVIĆ PR PRERADA MLEKA I
PREVOZ ROBE MLEKARA GAJ GORAČIĆI – IZDVOJENO MESTO PRUŽNA BB ČAČAK у
висини од по 1.002.000,00 динара за прихватљиве трошкове грађевинског материјала, а
подносиоцима пријава BRANIMIR PLAZINIĆ PR PLAZMATEH ČAČAK, ALUPRODUKT DOO
ČAČAK, BASNA DOO ATENICA, UNIPLAST DOO PRELJINA, ŠTAMPARIJA LABEL DOO
ČAČAK, FLEXO STIL DOO ČAČAK, MIODRAG MIĆOVIĆ PR PROIZVODNJA
KONDITORSKIH PROIZVODA I TRGOVINA PUSLICA ČAČAK, DIGI-TEL DOO GORNJI
MILANOVAC- OGRANAK DIGI-TEL ČAČAK, ŽELJKO ŠIŠIĆ PR MAŠINSKA OBRADA
METALA MC STARK UŽICE – IZDVOJENO MESTO KONJEVIĆI BB ČAČAK I MIROSLAV
STEVLIĆ PR BUŠENJE BUNARA BUNAR INVEST GORNJA GOREVNICA, у висини од 25,16%
од вредности инвестиције, за мере и намене дате у диспозитиву Одлуке.
Поука о правном леку: Против ове одлуке може се поднети приговор Градском већу, преко
Градске управе за локални економски развој, у року од 8 (осам) дана од дана пријема Одлуке.
ЧЕТРДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У
РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА
ЛОКАЛНОГ
ЕКОНОМСКОГ
РАЗВОЈА
О
РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОЈЕКТА
И
ТРОШЕЊУ
ПОДСТИЦАЈНИХ
СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА „
Z.V.P. PROIZVODNJA“ ДОО ЧАЧАК

Драгана Јовановић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознала је чланове
Градског већа са Извештајем Комисија за надзор о реализацији пројекта и трошењу подстицајних
средстава од стране корисника средстава „Z.P.V. Proizvodnja“ доо Чачак и истакла да су одлуком
Градског већа из децембра 2017. године овом привредном друштву одобрена средства у износу од
203.514,00 динара, као мера подстицаја конкуретности кроз добијање међународног сертификата, са
циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта. Комисија је на основу
детаљног увида у пословну документацију утврдила да је корисник средстава у свему испунио
обавезе по уговору о додели подстицајних средстава те да су се стекли услови да град Чачак изврши
повраћај средстава обезбеђења „Z.P.V. Proizvodnja“ доо Чачак.
По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског
развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава
„Z.V.P. PROIZVODNJA“ доо Чачак.
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ЧЕТРДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У
РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА
ЛОКАЛНОГ
ЕКОНОМСКОГ
РАЗВОЈА
О
РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОЈЕКТА
И
ТРОШЕЊУ
ПОДСТИЦАЈНИХ
СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА „
N.J.S. GROUP“ ДОО КУКИЋИ

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 „N.J.S.Group“ доо Кукићи и истакла да су одлуком
Градског већа из децембра 2018. године овом привредном друштву одобрена средства у износу од
203.514,00 динара, као мера подстицаја конкуретности кроз добијање међународног сертификата, са
циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта. Комисија је на основу
детаљног увида у пословну документацију утврдила да је корисник средстава у свему испунио
обавезе по уговору о додели подстицајних средстава те да су се стекли услови да град Чачак изврши
повраћај средстава обезбеђења N.J.S. Group“ доо Кукићи.
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
„N.J.S. GROUP“ доо Кукићи.
ЧЕТРДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У
РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА
ЛОКАЛНОГ
ЕКОНОМСКОГ
РАЗВОЈА
О
РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОЈЕКТА
И
ТРОШЕЊУ
ПОДСТИЦАЈНИХ
СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА
„DIGITEL“ ДОО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ - ОГРАНАК
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 „Digitel“ доо Горњи Милановац и истакла да су одлуком
Градског већа из децембра 2017. године овом привредном друштву одобрена средства у износу од
808.068,82 динара, као мера подстицаја конкуретности кроз добијање међународног сертификата, са
циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта. Комисија је на основу
детаљног увида у пословну документацију утврдила да је корисник средстава у свему испунио
обавезе по уговору о додели подстицајних средстава те да су се стекли услови да град Чачак изврши
повраћај средстава обезбеђења „Digitel“ доо Горњи Милановац.
По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи:
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ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског
развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава
„DIGITAL“ доо Горњи Милановац.

ЧЕТРДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У
РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА
ЛОКАЛНОГ
ЕКОНОМСКОГ
РАЗВОЈА
О
РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОЈЕКТА
И
ТРОШЕЊУ
ПОДСТИЦАЈНИХ
СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА „
ПРИНЦИПАЛ ДУО“ ДОО ТРНАВА

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 „Принципал дуо“ доо Трнава и истакла да су одлуком
Градског већа из децембра 2018. године овом привредном друштву одобрена средства у износу од
2.797.676,26 динара, као мера подстицаја конкуретности кроз производну иновацију која има
могућност директне примене и дефинисане користи у ланцу вредности.. Комисија је на основу
детаљног увида у пословну документацију утврдила да је корисник средстава у свему испунио
обавезе по уговору о додели подстицајних средстава те да су се стекли услови да град Чачак изврши
повраћај средстава обезбеђења „Принципал дуо“ доо Трнава.
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
„ПРИНЦИПАЛ ДУО“ доо Трнава.
ПЕДЕСЕТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У
РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА
ЛОКАЛНОГ
ЕКОНОМСКОГ
РАЗВОЈА
О
РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОЈЕКТА
И
ТРОШЕЊУ
ПОДСТИЦАЈНИХ
СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА
„ТЕТРАГОН“ ДОО ЧАЧАК

Драгана Јовановић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознала је чланове
Градског већа са Извештајем Комисија за надзор о реализацији пројекта и трошењу подстицајних
средстава од стране корисника средстава „Тетрагон“ доо Чачак и истакла да су одлуком Градског
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већа из децембра 2018. године овом привредном друштву одобрена средства у износу од 764.861,25
динара, као мера подстицаја конкуретности кроз производну иновацију која има могућност
директне примене и дефинисане користи у ланцу вредности.. Комисија је на основу детаљног увида
у пословну документацију утврдила да је корисник средстава у свему испунио обавезе по уговору о
додели подстицајних средстава те да су се стекли услови да град Чачак изврши повраћај средстава
обезбеђења „Принципал дуо“ доо Трнава.
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
„ТЕТРАГОН“ доо Чачак.
ПЕДЕСЕТПРВА ТАЧКА:

РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У
2019. ГОДИНИ

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Владана Милића, Градско веће
је једногласно донело
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА
У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
1. Предмет овог јавног позива је додела средстава за реализацију посебних програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2019. години, и то:
- унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог
образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање.
2. Право на доделу средстава имају надлежан територијални спортски савез града и друге
организације у области спорта са седиштем на територији града.
3. За реализацију посебних програма поднетих по овом Јавном позиву опредељена су
средства у износу од 300.000,00 динара.
4. Одобрена средства морају бити употребљена најкасније до краја текуће године.
5. Предлог програма се оцењује према следећим критеријумима:
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1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог
програма;
2) испуњење услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом
и овом одлуком;
3) усклађености циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта у
граду Чачку, циљевима програма развоја спорта у граду Чачку и циљевима Националне стратегије
развоја спорта у Републици Србији;
4) вредновање квалитета предлога програма.
6. Основни услови које носилац програма мора да испуни су:
1) да је регистрован у складу са законом;
2) да је уписан у евиденцију у складу са законом;
3) да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако законом није друкчије
одређено;
4) да има седиште на територији града Чачка;
5) да је директно одговоран за припрему и извођење програма;
6) да је претходно обављао делатност најмање годину дана;
7) да испуњава, у складу са законом, прописане услове за обављање спортских активности и
делатности;
8) да је доставио извештај о успешној реализацији одобреног програма укључујући и доказе
о наменском коришћењу средства буџета града, уколико је био носилац програма претходне године;
9) да располаже капацитетима за реализацију програма.
7. Носилац програма не може да:
1) буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
2) има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и
пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према
организацијама социјалног осигурања;
3) буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни
преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и
спречавањем негативних појава у спорту.
8. Конкурсну документацију спортске организације могу преузети на писарници Градске
управе града Чачка, на шалтеру број 8 или на сајту www.cacak.org.rs.
9. Конкурс је отворен 5 (пет) дана од дана објављивања на интернет сајту града Чачка.
10. Обавештење о одобреним програмима објављују се на интернет сајту града Чачка, у
роковима предвиђеним Одлуком о одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и
интереса грађана у области спорта у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 23/2016).
11. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
12. Пријаве на конкурс, у затвореној коверти, доставити на адресу: Градско веће града
Чачка - Комисија за спорт, ул. Жупана Страцимира број 2, са назнаком „НЕ ОТВАРАЈ - ПРИЈАВА
НА КОНКУРС“.
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ПЕДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ
Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Биљана Ђуровић. Законом о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да Жалбена
комисија одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и
дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса, да je жалбена комисија у свом
раду самостална и да ради у саставу од три члана, као и да Жалбена комисија најмање једном
годишње подноси извештај о свом раду Градском већу. Пословником о раду Жалбене комисије у
утврђено је да извештај о раду садржи број и структуру жалби запослених, односно учесника
интерног или јавног конкурса, број решених и нерешених жалби на крају извештајног периода и број
и разлоге жалби које нису решене у прописаном року, а може садржати и примедбе и запажања о
раду првостепених органа или других учесника у поступку поводом поднетих жалби. У извештају се
дају подаци о седницама комисије и предметима, броју и структури поднетих жалби, броју решених
и нерешених жалби, као и o запажањима жалбене комисије, без упуштања у правно и чињенично
стање и донете одлуке по жалбама, јер је то резултат управног поступка приликом решавања сваке
појединачне жалбе и може бити предмет преиспитивања у законом утврђеном поступку пред
Управним судом. У 2019. години Жалбена комисија је одржала три седнице.
По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Жалбене комисије за 2019. годину, у тексту који је достављен
Градском већу града Чачка.
ПЕДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (ЈКП „Градско зеленило“
Чачак)

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 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018 и 16/2019) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130,
апропријација 27, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Стална резерва“, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских
средстава - Градско веће града Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0010- Стална буџетска резерва, одобравају се средства у износу
од 111.251,34 динара, на име обезбеђeња средстава по испостављеној фактури ЈКП „Градско
зеленило“ Чачак, за изведене радове у Слатинској бањи, Премећи и реци Лупњачи на
отклањању последица поплава током ванредне ситуације.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 70, економска класификација
484 - Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других
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природних узрока, Функционална класификација 130, 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“.
ПЕДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 6/1)

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 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018 и 16/2019) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130,
апропријација 26, 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 204.000,00 динара (170.000,00 динара нето и 34.000,00 динара
припадајући порез на друге приходе), на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 6/1, за новчану помоћ у току лечења Стојана Радосављевића из Чачка.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 6/1, економска класификација
472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, Расходи по наменама 4721 – Накнаде из
буџета у случају болести и инвалиднсти, Функционална класификација 090, Извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских
средстава – Градоначелник града, Програм 0901. Социјална и дечија заштита, ПА 0011
Новчане помоћи.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ПЕДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 437)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића и
дискусије Вељка Неговановића кога је занимао предметни судски спор за кога се плаћају судски
трошкови судског спора, Градско веће је једногласно донело:
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018 и 16/2019) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130,
апропријација 26, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни
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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 300.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 437, за потребе Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са
сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак, за измирење обавеза судских трошкова, по пресуди
Апелационог суда у Крагујевцу ГЖ 1.бр. 3757/18 од 3.10.2019. године.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 437, економска класификација
483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, Расход по наменама 4831 – Новчане казне
и пенали по решењу судова, Функционална класификација 090, Извор финансирања 01
(издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска
управа за друштвене делатности, Индиректни корисник буџетских средстава Установа за
дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак, Програм
0901, Социјална и дечија заштита, ПА 0008. Подршка особа са инвалидитетом.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ПЕДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 538)

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 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018 и 16/2019) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130,
апропријација 26, 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 25.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 538, за потребе МЗ Катрга, на име плаћања трошкова за утрошену електричну
енергију.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 538, економска класификација
421 – Стални трошкови, Расход по наменама 4212 – Енергетске услуге, Функционална
класификација 160, Извор финансирања 01 (издаци из средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава – Градска управа за финансије, Индиректни корисник
буџетских средстава – Месна заједница „Катрга“ Чачак, Програм 0602. Опште услуге
локалне самоуправе, ПА 0002. Функционисање месних заједница – редовно пословање.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.

53

ПЕДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА
ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ,МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Небојша Бежанић. Истакао је да
је Скупштина града Чачка у децембру 2012. године донела Одлуку о оснивању Установе за дневни
боравак деце,младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак. Изменама и допуна ове
Одлуке променио би се назив Установе у назив Центар за пружање услуга социјалне заштите
„Зрачак“ Чачак. Такође, ради се и о проширењу услуга социјалне заштите, сагласно Закону о
социјалној заштити, и то делатностима под називом Остали облици социјалне заштите са
смештајем.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Прим. др Славица Драгутиновић поставила је питање регулисања запослења стручних
радника због проширења броја услуга.
Ана Јаковљевић је одговорила да ће се то накнадно регулисати када крене се крене са
пружањем тих услуга, да до тога неће доћи одмах , те да је то сада стављено у измене оснивачког
акта да се не би морао мењати неколико пута.
Владан Милић истакао је да су ове услуге од 2017. године измештене из надлежности Центра
за социјални рад, да се од тада финансирају из буџета Града а специјализоване агенције посао
добијају путем тендера, те да је само услугом Лични пратилац обухваћено 60-торо деце.
Небојша Бежанић истакао је да је за пружање ових услуга услов добијање лиценце од
надлежног министарства, а предуслов добијање лиценце стручних радника.
По упознавању са нацртом Одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о
изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе за дневни боравак деце,младих и одраслих са
сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ПЕДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 235)
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 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018 и 16/2019) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130,
апропријација 26, 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 79.500,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 235, за потребе ОШ „Татомир Анђелић“ Мрчајевци, за измирење обавеза
адвокатских услуга – заступања у судском спору са запосленим радником.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 235, економска класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти, Расход по наменама 4831 – Новчане казне и
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