
ЗАПИСНИК 

СА ЈЕДАНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 13. јануара 2021. године, у сали Скупштине града Чачка, са почетком у 9,00 

часова. 

 

 У смислу члана 15. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић, председник 

Градског већа отворио је 11. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

  да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 11  чланова: Милун Тодоровић, 

Владан Милић, Радован Јовановић, Драгомир Шипетић, Владимир Ристовић, др Милош Папић, 

прим. др Славица Драгутиновић, Немања Трнавац,  Милорад Јевђовић,  др Биљана Кочовић и 

Споменка Шипетић, а одсутни су:  др Милан Лукић и Драган Филиповић. 

 

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

може да ради и пуноважно одлучује; 

 

 да седници Градског већа  присуствују: 

 

- Милан Бојовић, помоћника Градоначелника 

- Александар Максимовић, заменик председника Скупштине града 

- Мирослав Петковић, секретар Скупштине града 

- Рада Ћојбашић,  начелник Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и 

Градског већа 

- Милка Станковић, начелник Градске управе за друштвене делатности 

- Небојша Бежанић, начелник Градске управе за опште и заједничке послове  

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

доделу средстава удружењима 

- Делфина Рајић, директор Народног музеја Чачак 

- Лела Павловић, директор Међуопштинског историјског архива Чачак 

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

- Радисав Луковић, директор Дома културе Чачак 

- Марија Радуловић, представник Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“  

- Братислав Јаковљевић, директор „Градског позоришта Чачак“ Чачак 

- Сања Симовић, директор „Апотекарске установе Чачак“ Чачак 

- Данко Ћаловић, в.д. директор ЈКП „Чачак“ Чачак 

- Небојша Јелушић, директор ЈП „Градац“ Чачак  

- Надежда Симовић, председник Комисије за надзор у реализацији програма локалног 

економског развоја 

 

- да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока 

седнице, а након седнице биће им дата изјава о раду и одлучивању на седници. 

 

*** 

 

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

достављени записници са 9. и 10.  седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 9. седнице Градског 

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

 

УСВАЈА СЕ записник са  9.  седнице Градског већа града Чачка број 06-186/2020-III од 18. 

децембра 2020. године, без примедби. 

 

 

*** 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 10. седнице Градског 

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

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  10.  седнице Градског већа града Чачка број 06-192/2020-III од 24. 

децембра 2020. године, без примедби. 

 

*** 

 

У смислу члана 16. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић предложио је 

дневни ред који је достављен уз материјал за седницу, с тим да се исти допуни следећим тачкама: 

 

- УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 

ПЛАН РАДА ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ЗРАЧАК“ 

ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

-     РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНЕ 

САГЛАСНОСТИ  ЗА ЗАДУЖЕЊЕ УЗИМАЊЕМ КРЕДИТА  

 

Ове предлоге Градско веће је једногласно усвојило. 

 

Питао је да ли има још предлога за измену или допуну дневног реда. Како више није било 

предлога за измену и допуну дневног реда, Градско веће је једногласно утврдило следећи: 

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

 

1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА НАРОДНОГ МУЗЕЈА  ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК И 

ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА ДОМА КУЛТУРЕ  ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 
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5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА „ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА  ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

7.    УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ „АПОТЕКАРСКЕ 

УСТАНОВЕ ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

8.   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПОВЕРАВАЊА ОБАВЉАЊА 

ЈАВНОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ 

САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

9. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

ГОДИШЊИХ, ОДНОСНО ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

 

10. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 

И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА  РАДОСАВА СТЕВАНОВИЋА ПР, ПРЕРАДА МЛЕКА И ПРЕВОЗ РОБЕ 

МЛЕКАРА ГАЈ ГОРАЧИЋИ 

 

11. ЗАКЉУЧИВАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

12. ЗАКЉУЧИВАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК  

 

13. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ВРШЕЊУ УСЛУГА ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

14. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ВИСИНИ МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА 

НАКНАДЕ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ 

УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЗ 

БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

15. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ У 2021. ГОДИНИ 

 

16. ДОНОШЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНA РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА 

2021. ГОДИНУ  

 

17. РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА 

ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2021. ГОДИНИ 

 

18. РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ 

ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 
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19. РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА РАДИ ПРИКУПЉАЊА ПРЕДЛОГА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ, КАО И 

УМЕТНИЧКИХ, ОДНОСНО СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА У 

КУЛТУРИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2021. ГОДИНИ 

 

20. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

21. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ТРСТЕЊАК РАДОЈКЕ ИЗ ТРБУШАНА НА 

РЕШЕЊЕ ИНСПЕКТОРА ЗА ЛОКАЛНИ ПРЕВОЗ И ПУТЕВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА БР. 355-891/20-IV-6-05 /20-IV-6-05 ОД 24. 

НОВЕМБРА 2020. ГОДИНЕ 

 

22. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ СОКОВИЋ СЛАВКА ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ 

КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

ГРАДА ЧАЧКА БР. 347-4470/2020-IV-6-02 ОД 28. НОВЕМБРА 2020. ГОДИНЕ 

 

23. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ БАЈИЋ МИЛИЦЕ ИЗ МИЛИЋЕВАЦА НА 

РЕШЕЊЕ ГРАДОНАЧЕНИКА ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 67-221/2020-II ОД 10. 

ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ 

 

24. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ ГАВРИЛОВИЋ АНЂЕЛЕ  ИЗ ЧАЧКА НА 

РЕШЕЊЕ ГРАДОНАЧЕНИКА ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 67-221/2020-II ОД 10. 

ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ 

 

25. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ ИЛИЋ МАТИЈЕ  ИЗ ЧАЧКА НА 

РЕШЕЊЕ ГРАДОНАЧЕНИКА ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 67-221/2020-II ОД 10. 

ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ 

 

26. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 

ПЛАН РАДА ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ЗРАЧАК“ 

ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

27.  РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНЕ 

САГЛАСНОСТИ  ЗА ЗАДУЖЕЊЕ УЗИМАЊЕМ КРЕДИТА  

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА:  

 

ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ РАДА НАРОДНОГ МУЗЕЈА  ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Делфина Рајић, у оквиру ове тачке дневног реда, упознала је чланове Градског већа са 

Програмом рада Народног музеја Чачак за 2021. годину, детаљно образлажући програмске 

активности ове Установе. Програм  за 2021. садржи следеће целине: стратегија развоја Музеја, рад 

са публиком, едукативан рад, кадрови и њихово стручно усавршавање, истраживања и заштита 

покретних културних добара, рад са музејским збиркама, изложбе, издавачка делатност, 

библиотека, лабораторија за конзервацију и рестаурацију, инвестиције и опрема, структура 
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планираних средстава за финансирање расхода и издатака у 2021. години, финансирање установе из 

средстава буџета града Чачка у 2021. години са освртом на 2020. годину и др. 

 

 По упознавању са  Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о 

По давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 2021. годину, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ РАДА МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ 

АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И 

ЛУЧАНИ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Лела Павловић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознала је чланове 

Градског већа са Програмом рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине 

Горњи Милановац и Лучани за 2021. годину, образлажући детаљно програмске активности ове 

Установе и то: заштита архивске грађе и регистратурског материјала ван Архива, послови у депоу, 

сређивање и обрада архивске грађе, техничка заштита архивске грађе, снимање архивске грађе и 

фототека,  информисање и коришћење архивске грађе и издавање уверења, послови архивске 

библиотеке и читаонице, културно-просветна делатност и остали послови. Програм за 2021. годину 

садржи структуру планираних средстава за финансирање расхода и издатака у 2021. години и 

податке о финансирању установе из средстава буџета града Чачка у 2021. години са освртом на 

2020. годину. 

 

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

Прим. др Славица Драгутиновић похвалила је рад установа културе у време пандемије. 

Истакла је делатност Архива који се односи на старе ретке књиге које Архив поседује и читају се у 

читаоници, па поставила питање да ли се планира њихова дигитализација и могућност е-књиге. 

Даље се осврнула на пројекат са младим истраживачима и поставила питање наставка те сарадње 

похваливши учешће младих у оваквим пројектима. У вези са јубилејом 145 година поставила  је 

питање његовог обележавања кроз неко ново издање Архива. 

Лела Павловић одговорила је да ће старе ретке књиге бити дигитализоване и то почев од 

најстаријих и бити доступне електронски што ће бити допринос ове установе јединственом 

информационом о систему.  Што се пројекта младих истраживања тиче, на њему су углавном 

радили гимназијалци и Регионални центар за развој. Гимназијалци су вршили истраживање везано 

за организовање екскурзија кроз време а податке за то пронашли су у гимназијским извештајима. 

Што се тиче јубилеја 145. година почетка ослобођења од Османлија, Каталог ће бити издат у јуну 

месецу. 

 

 По упознавању са  Програмом и завршеном претресу Градско веће је једногласно утврдило 

Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за град 

Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2021. годину, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ РАДА УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА 

ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Бранко Ћаловић упознао је чланове 

Градског већа са Програмом рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2021. годину, 
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детаљно образлажући активности ове установе које су планиране у 2021. години и то: заштита 

покретних културних добара, изложбена делатност, издавачка делатност, педагошки рад, едукација 

публике, радионице, програми на страни, заједнички програми, филмски програм и други послови. 

Програм за 2021. годину садржи структуру планираних средстава за финансирање расхода и 

издатака у 2021. години и податке о финансирању установе из средстава буџета града Чачка у 2021. 

години са освртом на 2020. годину. 

 

 По упознавању са  Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о 

давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2021. 

годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ РАДА ДОМА КУЛТУРЕ  ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Радисав Луковић, који је детаљно упознао 

чланове Градског већа са Програмом рада Дома културе Чачак за 2021. годину истакавши да ће се 

програмске активности и манифестације које ће ова Установа спроводити у 2021. години обављати 

кроз презентацију уметничких програма, манифестације, издавачку делатност, едукативни програм 

и остале програмске активности. 

 

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

Драгутиновић која је поставила је питање у вези филмског некомерцијалног прграма и Радисав 

Луковић који је појаснио како се тај програм одвијап пре и након ванредног стања. 

 

 По упознавању са Програмом и завршеном претресу Градско веће је једногласно утврдило 

Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања рада Дома културе Чачак за 2021. 

годину и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ РАДА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ 

ПЕТКОВИЋ ДИС“ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је разматрало Програм рада Градске 

библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2021. годину који је у уводном излагању образложила 

Марија Радуловић, детаљно образлажући планиране активности ове Установе за 2021. годину. 

Градска библиотека се током 2019. године уселила у нови објекат у Синђелићевој улици. Програм 

рада Установе састоји се од следећих целина: запослени и стручно усавршавање, објекти и простор, 

унапређење библиотечко-информационих услуга, опрема и машине, корисници Библиотеке, 

набавка и расход библиотечко-информационе грађе и извора, издавачка делатност, програми и 

културно-просветне активности, Дисово пролеће, планирани приходи, структура планираних 

средстава за финансирање расхода и издатака у 2021. години, финансирање установе из средстава 

буџета града Чачка у 2021. години са освртом на 2020. годину и др. 

 

По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић - Дис“ за 2021. годину, и 

упутило Скупштини на разматрање и доношење. 
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ШЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ РАДА „ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА  ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 

2021. ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Братислав Јанковић који је 

упознао чланове Градског већа са Програмом рада „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2021. 

годину детаљно образложивши све активности планиране Планом рада за 2021. годину. Градско 

позориште за 2021. годину планира да оствари најмање две позоришне представе у својој 

продукцији, одређен број гостовања својих представа, као и одређени број гостујућих представа. 

Програм садржи и следеће целине: неопходна техничка опрема за реализацију програма, 

ангажовање и запошљавање стручног кадра, промоција позоришта и маркетинг и др. Програм за 

2021. годину садржи структуру планираних средстава за финансирање расхода и издатака у 2021. 

години и податке о финансирању установе из средстава буџета града Чачка у 2021. години са 

освртом на 2020. годину. 

 

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

Славица Драгутиновић која се осврнула на идеју Дечје сцене и истакла да то треба мало више 

потенцирати, као и на идеју Позоришног клуба  и Братислав Јанковић који је појаснио планове за 

те две активности. 

 

По упознавању са Програмом  и завршеном претресу Градско веће је једногласно утврдило 

Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2021. 

годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

СЕДМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ 

„АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Сања Симовић. Правни основ 

за доношење Одлуке о радном времену здравствене установе „Апотекарска установа Чачак“ 

садржан је уодредбама  Закона о здравственој заштити којим је прописано да недељни распоред 

рада, почетак и завршетак радног времена у здравственој установи утврђује оснивач. Оснивач 

`“Апотекарске установе Чачак`“ је град Чачак. „Апотекарска установа Чачак“ је здравствена 

установа која обавља фармацеутску здравствену делатност на примарном нивоу на подручју града 

Чачка и општина Лучани и Ивањица. У складу са потребама грађана и организацијом рада других 

здравствених установа на подручју града Чачка и општина Лучани и Ивањица потребно је донети 

Одлуку о радном времену „Апотекарске установе Чачак“. Под радним временом, у смислу ове 

Одлуке, подразумева се време у оквиру кога Апотекарска установа обавља послове апотекарске 

делатности и пружа фармацеутске услуге. Апотекарска установа радним данима и суботом ради у 

времену од 7 до 20 часова.  Једна дежурна апотека у оквиру Апотекарске установе радним данима, 

викендом и празником ради у времену од 0 до 24 часа. Апотекарска установа је дужна да у оквиру 

утврђеног недељног распореда рада и радног времена обезбеђује фармацеутску здравствену 

заштиту грађана радом у једној, две или више смена у складу са делатношћу Апотекарске установе, 

према одлуци директора Апотекарске установе. Распоред рада по организационим јединицама 

Апотекарске установе утврђује директор посебном одлуком. Недељни распоред рада, почетак и 

завршетак радног времена утврђен Одлуком директора мора бити истакнут на улазу или на другом 

видном месту објекта у коме се обавља делатност Апотекарске установе. Ступањем на снагу ове 

Одлуке престаје да важи Одлука о радном времену Здравствене установе „Апотека Чачак“` из2015. 

године.  
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ОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПОВЕРАВАЊА 

ОБАВЉАЊА ЈАВНОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У 

ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЧАЧКА 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Милуна Тодоровића, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

о покретању поступка поверавања обављања јавног линијског превоза путника у градском и 

приградском саобраћају на територији града Чачка 
 

I 

 

ПОКРЕЋЕ СЕ поступак поверавања обављања јавног линијског превоза путника у градском 

и приградском саобраћају на територији града Чачка. 

Поверавање обављања јавног линијског превоза путника у градском и приградском 

саобраћају на територији града Чачка обавиће се у поступку реализације јавно – приватног 

партнерства са елементима концесије.  

 

II 

 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Стручни тим за предузимање свих радњи које претходе поступку давања 

концесије у саставу: 

 

1) Милан Бојовић, дипломирани економиста, помоћник градоначелника за област месне 

самоуправе и инфраструктуре, председник; 

2) Драган Филиповић, дипломирани инжењер индустријског менаџмента, члан Градског 

већа града Чачка, задужен за област урбанизма, саобраћаја и грађевинарства, члан; 

3) Катарина Новковић, дипломирани правник, Градски правобранилац града Чачка, члан; 

4) Славица Пјевовић, дипломирани економиста, Градска управа за финансије града Чачка, 

члан; 

5) Александар Радомировић, дипломирани правник, Градска управа за опште и заједничке 

послове града Чачка, члан; 

6) Драгана Крвавац, дипломирани инжењер саобраћаја, Градска управа за инспекцијски 

надзор града Чачка, члан; 

7) Зоран Миловановић, дипломирани економиста, Градска управа за локални економски 

развој града Чачка, члан; 

8) Душан Пијевац, дипломирани правник, Градска управа за урбанизам града Чачка, члан; 

9) Родољуб Скерлић, мастер инжењер саобраћаја, Градска управа за урбанизам града 

Чачка, члан. 

 

Задатак Стручног тима је да: 

 

-изради студију оправданости давања концесије; 

-изврши процену вредности концесије; 
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-припреми предлог концесионог акта; 

-припреми конкурсну документацију; 

-прегледа и оцени пристигле понуде; 

-припреми предлог одлуке о избору најповољније понуде; 

-припреми предлог јавног уговора и 

-предузме све остале радње које претходе поступку давања концесије. 

 

Уколико Стручни тим анализом приликом израде студије оправданости утврди да је за град 

Чачак економски оправданије да се поверавање обављања јавног линијског превоза путника у 

градском и приградском саобраћају на територији града Чачка обави у поступку реализације јавно – 

приватног партнерства без елемената концесије, примениће се одговарајуће одредбе Закона о јавно 

– приватном партнерству и концесијама које се односе на предлагање и одобравање пројеката јавно 

– приватног партнерства, у смислу члана 32. став 2. овог закона. 

 

III 

 

 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града 

Чачка“. 

 

Образложење 

 

 Градоначелник града Чачка дана 6. јануара 2021. године, поднео је Градском већу града 

Чачка предлог за доношење решења о покретању поступка поверавања обављања јавног линијског 

превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Чачка број 346-1/2021-II. 

Предлогом је предложено да се поверавање обављања јавног линијског превоза путника у градском 

и приградском саобраћају на територји града Чачка обави у поступку реализације јавно – приватног 

партнерства са елементима концесије као и да Градско веће именује стручни тим за предузимање 

свих радњи које претходе поступку давања концесије, са задатком да Стручни тим изради студију 

оправданости давања концесије, изврши процену вредности концесије, припреми предлог 

концесионог акта, припреми конкурсну документацију, прегледа и оцени пристигле понуде, 

припреми предлог одлуке о избору најповољније понуде, припреми предлог јавног уговора и 

предузме све остале радње које претходе поступку давања концесије.  

 Чланом 29. став 1. Закона о јавно – приватном партнерству и концесијама („Службени 

гласник РС“ број 88/11, 15/16 и 104/16), прописано је да јавно тело, пре сачињавања предлога за 

доношење концесионог акта, именује Стручни тим за израду конкурсне документације који врши 

процену вредности концесије, израђује студију оправданости давања концесије и предузимање свих 

осталих радњи које претходе поступку давања концесије. 

 Чланом 4. став 3. Одлуке о јавном линијском градском и приватном превозу путника            

(„Службени лист града Чачка“ број 17/17 и 29/20), прописано је да се поступак поверавања 

обављања јавног линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији 

града Чачка покреће на предлог градоначелника града Чачка, решењем Градског већа града Чачка, 

као јавног тела, у складу са одредбама закона којима се уређује јавно – приватно партнерство и 

концесије. 

 С обзиром на изнето Градско веће града Чачка одлучило је да се покрене поступак 

поверавања обављања јавног линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на 

територији града Чачка, у поступку реализације јавно – приватног партнерства са елементима 

концесије и именовало Стручни тим за предузимање свих радњи које претходе поступку давања 

концесије.  
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ДЕВЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

ИЗБОР ГОДИШЊИХ, ОДНОСНО ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Милуна Тодоровића, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма  

у области спорта 
 

I 

 

За оцену годишњих и посебних програма, образује се Стручна комисија за избор годишњих, 

односно посебних програма у области спорта, у саставу: 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

- Мирослав Петковић, секретар Скупштине града Чачка 

 

ЧЛАНОВИ 

 

1. Владе Ђукановић, машински техничар за компјутерско конструисање, одборник 

Скупштине града, 

2. Владимир Словић, струковни инжењер, одборник Скупштине града,  

3. Ивана Вукајловић, мастер професор спорта и физичког васпитања, представник 

надлежног територијалног спортског савеза Града, 

4. Немања Трнавац, дипломирани професор физичке културе, члан Градског већа задужен 

за област омладине, спорта и туризма, 

5. Владимир Гојгић, дипл. правник, начелник Градске управе за локални економски развој, 

6. Милош Стеванић, мастер економиста 

 

II 

 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ 

СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА  РАДОСАВА 

СТЕВАНОВИЋА ПР, ПРЕРАДА МЛЕКА И ПРЕВОЗ РОБЕ МЛЕКАРА 

ГАЈ ГОРАЧИЋИ 

 

 

Надежда Симовић у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознала је чланове 

Градског већа са Извештајем Комисија за надзор о реализацији пројекта и трошењу подстицајних 

средстава од стране корисника средстава Радосава Стевановића ПР, прерада млека и превоз робе 
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Млекара Гај Горачићи и истакла да су одлуком Градског већа из 2019. године овом предузетнику 

одобрена средства у износу од 1.002.000,00 динара, као учешће Града за реализацију пројекта којим 

се подстиче конкурентност кроз проширење капацитета – изградњу халског простора намењеног 

производњи.Комисија је на основу детаљног увида у пословну документацију утврдила да је 

корисник средстава Радосав Стевановић ПР, прерада млека и превоз робе Млекара Гај Горачићи 

у свему испунио обавезе по уговору о додели подстицајних средстава те да су се стекли услови да 

град Чачак изврши повраћај средстава обезбеђења. 

 

 По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског 

развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава  

Радосава Стевановића ПР, прерада млека и превоз робе Млекара Гај Горачићи. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: ЗАКЉУЧИВАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Небојше Бежанића, који је 

истакао да се овим колективним уговором, у складу са Законом о раду и другим посебним законима 

и прописима, уз уважавање специфичности услова и организације рада и интереса запослених у 

Јавном комуналном предузећу за грејање „Чачак“ Чачак уређују права, обавезе и одговорности 

запослених и послодавца из области рада и радних односа, поступак закључивања овог колективног 

уговора, међусобни односи учесника овог колективног уговора и друга питања од значаја за 

запослене и послодавца. Одредбе овог  колективног уговора непосредно се примењују на све 

запослене код послодавца. 

  

По упознавању са текстом Колективног уговора, Градско веће је једногласно донело 

следећу: 

 

ОДЛУКУ 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Колективни уговори Јавног комуналног предузећа „Чачак“ Чачак, у 

тексту који је саставни део ове одлуке. 

 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: ЗАКЉУЧИВАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Небојше Бежанића, који је 

истакао да се овим колективним уговором уређују права, обавезе и одговорности из радног односа у 

ЈКП „Паркинг сервис“  Чачак, међусобни односи учесника овог Колективног  уговора, поступак 

измене и допуне Колективног уговора и друга питања од значаја за запослене и послодавца. Права, 

обавезе и одговорности из радног односа, које нису уређене овим Колективним уговором, уређују се 

уговором о раду. Одредбе овог Колективног уговорапримењују се на све запослене код послодавца. 

На права, обавезе и одговорности који нису уређени овим Колективним уговором и уговором о раду 

примењују се одредбе Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа града Чачка и 

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

Славица Драгутиновић осврнула се на ангажовање лица старијих од 15 година преко Омладинске 

задруге. 

 

 По упознавању са текстом Колективног уговора и завршеном претресу Градско веће је 

једногласно донело: 

 

ОДЛУКУ 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Колективни уговор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ 

Чачак, у тексту који је саставни део ове одлуке. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ВРШЕЊУ УСЛУГА ЈП 

„ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Небојша Јелушић у уводном излагању по овој тачки дневног реда, истакао је да је предмет 

Уговора о вршењу услуга ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину уређивање међусобних права и обавеза 

у реализацији програма ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину за потребе Града а који се састоји од 

таксативно наведених активности. Рокови за почетак и завршетак појединих послова утврђени су 

планом јавних набавки наручиоца и закљученим уговорима. Наручилац се обавезује да извршиоцу 

посла исплати вредност послова у месечним износима на основу испостављеног рачуна.  

 

 По упознавању са текстом Уговора Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

  

 Закључује се Уговор о вршењу услуга ЈП ,,Градац“ Чачак за  2021. годину, у тексту који је 

саставни део овог закључка.  

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ВИСИНИ 

МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА НАКНАДЕ ДЕЛА ТРОШКОВА 

БОРАВКА ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЗ 

БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Милке Станковић, Градско веће 

је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ВИСИНИ МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА НАКНАДЕ  ТРОШКОВА 

БОРАВКА ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО 

ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА 

ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

 

1. У Решењу о висини месечног износа накнаде трошкова  боравка детета у предшколској 

установи чији је оснивач друго правно или физичко лице из буџета града Чачка за радну 2020/2021. 

годину („Службени лист града Чачка“ бр. 18/2020 и 26/2020), тачкa 7. мења се и гласи: 
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Право из тачке 1. овог решења оствариће највише 1.080 деце („Мимиланд“ 670 деце, 

„Гимназион“ 290 деце и „Чаролија“120 деце) према броју и датуму подношења захтева преко 

писарнице Градске управе града Чачка или поште. 

 

2. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном  листу 

града Чачка". 

 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА 

ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ У 2021. ГОДИНИ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Рада Ћојбашић. Одлуком о 

буџету града Чачка за 2021. годину, у члану 4. раздео 9, програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

функционална класификација 090, апропријација 100/0, економска класификација 472000, 

планирана су подстицајна средства за вантелесну оплодњу у износу од 10.000.000,00 динара. У 

члану 28. став  4. утврђено је да о распореду и коришћењу подстицајних средстава за вантелесну 

оплодњу са апропријације 100/0 одлучује Градоначелник, на основу Правилника који доноси 

Градско веће. Овим правилником, а у циљу да се што већи број парова укључи у поступак 

вантелесне оплодње, утврђују се право на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу за прво и 

друго дете и шира права у односу на права која се финансирају из обавезног здравственог 

осигурања  која се огледају  у избору здравствене установе која ће спроводити поступак вантелесне 

оплодње, броју покушаја вантелесне оплодње, годинама старости жене и праву на финансијску 

помоћ за вантелесну оплодњу за друго дете.  Правилник садржи одредбе о критеријумима за 

остваривање права на финансијску помоћ, висини, поступку доделе финансијске помоћи и начину 

извештавања о наменском коришћењу додељених средстава. Висина финансијске помоћи 

предложена је у члану 4. Правилника и иста износи  до 300.000,00 динара и исплаћује се 

једнократно, у износу према профактури здравствене установе која ће спроводити поступак 

вантелесне оплодње. 

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

Славица Драгутиновић која је истакла да је обезбеђено довољно средстава за све захтеве у овој 

години, као и предходних година, али и да би требало урадити анализу броја успешних покушаја, 

Радован Јовановић који је истакао да треба наставити са финансирањем у овој области и 

ВладанМилић који је појаснио да се у финансирању ове области Град надовезује на финансирање 

из Републике. 

 

 По упознавању са предлогом Правилника и завршеном претресу Градско веће је једногласно 

донело: 

 

ПРАВИЛНИК 

О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА 

ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ У 2021. ГОДИНИ  

 

 I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1. 
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Овим правилником уређују се критеријуми, висина, поступак за   остваривање права на 

финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2021. години  и начин извештавања о наменском  

коришћењу  додељених средстава. 

Овим правилником утврђују се право на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу за прво 

и друго дете  и шира права у односу на права која се финансирају  из обавезног здравственог 

осигурања у циљу да се што већи број парова укључи у поступак вантелесне оплодње.  

Шира права у смислу овог правилника су: број поступака биомедицински потпомогнутог 

оплођења није ограничен, године старости жене нису ограничене, финансијска помоћ за вантелесну 

оплодњу за друго дете, без обзира на то да ли је прво дете из постојеће заједнице добијено у 

поступку биомедицински потпомогнутог оплођења или природним путем и што пар бира 

здравствену установу која ће спроводити поступак вантелесне оплодње (у земљи или иностранству). 

  

Члан 2. 

 

О правима по овом правилнику Градоначелник обавештава грађане преко  средстава јавног 

информисања са којима је град Чачак закључио уговор о оглашавању у локалном недељном листу. 

 

 

II. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА  

 

Члан 3. 

 

Критеријуми  за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу су: 

 

- да пар има држављанство Републике Србије; 

- да пар има пребивалиште на територији града Чачка најмање годину дана пре дана 

подношења захтева; 

- да  пар, уколико је жена старија од 43 године живота, нема деце или има једно дете из 

постојеће заједнице (брачне или ванбрачне) и уколико је млађа од 43 године живота има 

једно дете из постојеће заједнице; 

- да је пар, уколико је жена млађа од 43 године живота, а из постојеће заједнице (брачне 

или ванбрачне) има једно дете добијено у поступку биомедицински потпомогнутог 

оплођења, искористио утврђени број поступака биомедицински потпомогнутог 

оплођења за друго дете који се финансирају из средстава обавезног здравственог 

осигурања. 

 

 

III. ВИСИНА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ 

 

Члан 4. 
 

 Висина финансијске помоћи износи до 300.000,00 динара по пару и односи се на трошкове 

поступка вантелесне оплодње и неопходних лекова. 

  Финансијска помоћ исплаћује се једнократно, у износу према профактури здравствене 

установе која ће спроводити поступак вантелесне оплодње. 

 Средства по профактури која је издата од стране иностране здравствене установе пренеће се 

у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења Одлуке о 

додели финансијске помоћи за вантелесну оплодњу.  

 У истој календарској години финансијска помоћ се може доделити једанпут. 
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IV. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА  

 

Члан 5. 
 

Захтев за доделу финансијске помоћи се подноси градоначелнику града Чачка.  

 Потребна документа за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу су: 

- извод из матичне књиге венчаних или изјава оверена од стране два сведока да пар 

остварује заједницу  живота у складу са Законом којим се уређују породични односи (у 

случају ванбрачне заједнице); 

- уверења о држављанству Републике Србије пара; 

- уверења о пребивалишту пара;  

- фотокопије личних карти или штампани подаци са електронске личне карте; 

- профактура зравствене установе која ће спроводити поступак вантелесне оплодње  о 

висини средстава потребних за покриће трошкова вантелесне оплодње и решење о упису 

установе у регистар код надлежног органа; 

- потврда изабране здравствене установе која спроводи поступак вантелесне оплодње да је 

пар укључен у поступак вантелесне оплодње; 

- потврда Републичког фонда за здравствено осигурање - Филијале за Моравички округ 

Чачак, уколико је жена млађа од 43 године живота,  да је пар искористио утврђени број 

поступака биомедицински потпомогнутог оплођења  који се финансирају из средстава 

обавезног здравственог осигурања за друго дете ако је прво дете добијено у поступку 

биомедицински потпомогнутог оплођења; 

- оверена изјава пара да из постојеће заједнице (брачне или ванбрачне) нема деце или има 

једно дете добијено природним путем или у поступку биомедицински потпомогнутог 

оплођења; 

- извод из матичне књиге рођених за дете из постојеће заједнице живота. 

 

Уколико поступак вантелесне оплодње спроводи инострана здравствена установа, 

документа те здравствене установе морају бити преведена и оверена од стране судског преводиоца.  

  

Члан 6. 
 

 Одлуку о додели финансијске помоћи доноси Градоначелник. 

На основу Одлуке закључује се уговор између корисника средстава и града Чачка. Уговором 

се уређују права и обавезе уговорних страна.  

Додељена средства се преносе на основу закљученог уговора, на текући рачун једног 

партнера. 

 

                                                     

V. НАЧИН ИЗВЕШТАВАЊА О НАМЕНСКОМ КОРИШЋЕЊУ   

 ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА 

 

 Члан 7. 

 

  Корисник средстава је дужан да додељена средства користи искључиво за намену за коју су 

му додељена. 

Доказ о наменском трошењу додељених средстава је извештај са рачунима  здравствене 

установе о спроведеном поступку вантелесне оплодње, који је корисник дужан да достави у року од 
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30 дана од дана спроведеног поступка вантелесне оплодње  а најкасније у року од 6 месеци од дана 

преноса средстава.  

Уколико корисник средстава, у року из претходног става, не достави извештај са рачунима 

здравствене установе, сматраће се да средства нису наменски утрошена и против истог покренуће се 

поступак за повраћај пренетих средстава увећаних за законску затезну камату.   

Корисник средстава је дужан да изврши повраћај неутрошених средстава, у противном 

против истог ће се покренути  поступак за повраћај средстава увећаних за законску затезну камату. 

Недостављање извештаја, ненаменско трошење средстава  и неизвршавање повраћаја 

неутрошених средстава има за последицу и неодобравање средстава у наредној години 

 

VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 8. 
 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града 

Чачка“. 

 

*** 

Даљем току седнице не присуствује Милун Тодоровић. Седницом председава Владан 

Милић. 

 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНA РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ 

КОНКУРСА ЗА 2021. ГОДИНУ  

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Раде Ћојбашић, Градско веће је 

једногласно донело: 

 

ГOДИШЊИ ПЛAН  

РАСПИСИВАЊА JAВНИХ КOНКУРСA ЗA 2021. ГOДИНУ 

 

 
1. Утврђује се Годишњи план расписивања јавних конкурса града Чачка за 2021. годину, и то: 

 

 

Р.б 

 

 

Дaвaлaц 

срeдстaвa 

Oблaст jaвнoг 

кoнкурсa 
Нaзив jaвнoг кoнкурсa 

 

Плaнирaни 

пeриoд 

рaсписивa

њa jaвнoг 

кoнкурсa 

Плaнирaни 

изнoс 

срeдстaвa 

1.  

 

 

 

грaд Чачак  

 

заштите животне 

средине 

Јавни конкурс за доделу 

средстава удружењима за 

реализовање програма од 

јавног интереса у 2021. 

години 

јaнуaр 

2021. 

гoдинe 

1.000.000,00 

динaрa 

2.  

 

 

 

грaд Чачак 

друштвена брига о 

деци и младима 

 

Јавни конкурс за доделу 

средстава удружењима за 

реализовање програма од 

јавног интереса у 2021. 

години 

јaнуaр 

2021. 

гoдинe 

1.000.000,00 

динaрa 
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3.  

 

 

 

 

грaд Чачак  

социјална заштита, 

борачко-инвалидска 

заштита, заштита лица 

са инвалидитетом,  

заштита интерно 

расељених и 

избеглица, подстицање 

наталитета, помоћи 

старима, здравствена 

заштите, заштита и 

промовисања људских 

и мањинских права, 

образовање, наука, 

одрживи развој, 

заштита животиња, 

заштита потрошача, 

борба против 

корупције 

Јавни конкурс за доделу 

средстава удружењима за 

реализовање програма од 

јавног интереса у 2021. 

години 

јaнуaр 

2021. 

гoдинe 

 

12.000.000,00 

динара 

4.  грaд Чачак  

рационално и 

наменско коришћење 

спортских сала и 

спортских објеката у 

државној својини чији 

је корисник град Чачак 

и спортских објеката у 

својини града кроз 

одобравање њиховог 

коришћења за 

спортске активности и 

доделу термина за 

тренирање учесницима 

у систему спорта 

Јавни позив за 

достављање предлога 

посебних програма у 

области спорта у 2021. 

години 

 

јaнуaр 

2021. 

гoдинe 

6.000.000,00 

динaрa 

5.  грaд Чачак 

књижевност 

(стваралаштво, 

преводилаштво); 

музика (стваралаштво, 

продукција, 

интерпретација); 

ликовне, примењене, 

визуелне уметности, 

дизајн, уметничка 

фотографија и 

архитектура; 

позоришна уметност 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација); 

уметничка игра – 

класичан балет, 

Јавни конкурс ради 

прикупљања предлога за 

финансирање или 

суфинансирање пројеката 

у култури, као и 

уметничких, односно 

стручних и научних 

истраживања у култури 

на територији града 

Чачка у 2021. години 

 

јaнуaр 

2021. 

гoдинe 

8.000.000,00 

динара 
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народна игра, 

савремена игра 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација); 

филмска уметност и 

остало аудио-визуелно 

стваралаштво; 

дигитално 

стваралаштво и 

мултимедији; 

остала извођења 

културних програма и 

културних садржаја 

(мјузикл, циркус, 

пантомима, улична 

уметност и сл.); 

делатност заштите у 

области непокретних 

културних добара; 

делатност заштите у 

области покретних 

културних добара; 

делатност заштите у 

области 

нематеријалног 

културног наслеђа; 

библиотечко-

информационе 

делатности; 

научноистраживачке и 

едукативне делатности 

у култури; 

менаџмент у култури; 

употреба 

информационе и 

комуникационе 

технологије у 

културној делатности. 

 

 

2. Oвaj плaн oбjaвити нa звaничнoj интeрнeт прeзeнтaциjи грaдa Чачка и доставити Канцеларији 

за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије. 
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СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА 

ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2021. ГОДИНИ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања  Радојице Гавриловића, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

ЈАВНИ КОНКУРС  

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА 

ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2021. ГОДИНИ 

 

 

 1. Предмет овог конкурса је додела средстава удружењима за подстицање програма или 

недостајућег дела средстава за финансирање програма у области: 

 

- социјалне заштите,  

- борачко-инвалидске заштите,  

- заштите лица са инвалидитетом,  

- друштвене бриге о деци и младима,  

- заштите интерно расељених и избеглица,  

- подстицање наталитета,  

- помоћи старима,   

- здравствене заштите,  

- заштите и промовисања људских и мањинских права,  

- образовања, 

- науке,  

- заштите животне средине,  

- одрживог развоја,  

- заштите животиња,  

- заштите потрошача,  

- борбе против корупције. 

 

 Једно удружење може поднети пријаву само из једне области. 

 

2. Право учешћа на конкурсу имају удружења која испуњавају следеће услове: 

- да удружење има статус правног лица, 

-  да удружење програм од јавног интереса реализује на територији града Чачка, 

- да је удружење основано у складу са прописима којим је уређено оснивање удружења и да 

је уписано у прописани регистар; 

- да се, према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у области у којој се 

програм реализује. 

 

 3. За финансирање или суфинансирање програма поднетих по овом Јавном конкурсу 

Одлуком о буџету града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 30/2020) опредељена су средства у укупном 

износу од 14.000.000,00 динара, и то: 

 

-  заштите животне средине 1.000.000,00 динара 

-  друштвена брига о деци и младима  1.000.000,00 динара,  
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-  остало (социјална заштита, борачко-инвалидска заштита, заштита лица са инвалидитетом,  

заштита интерно расељених и избеглица, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствена 

заштите, заштита и промовисања људских и мањинских права, образовање, наука, одрживи развој, 

заштита животиња, заштита потрошача, борба против корупције)  12.000.000,00 динара 

 

 4. Избор програма који ће се финансирати или суфинансирати средствима буџета Града 

врши се применом следећих критеријума: 

 

1) референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број 

корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост; 

2) циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у 

области у којој се програм спроводи; 

3) суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике 

Србије, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег 

дела средстава за финансирање програма; 

4) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су 

раније коришћена средства буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе. 

Ближа мерила за избор програма применом наведених критеријума, са јасним системом за 

вредновање сваког појединачног критеријума прописује Комисија за спровођење поступка јавног 

конкурса за доделу средстава удружењима, и они се налазе на званичној интернет страници града 

Чачка www.cacak.org.rs. Комисија може утврдити и допунске критеријуме који су специфични за 

одређену област, који се такође објављују на интернет страници www.cacak.org.rs. 

 

5. Одобрени програм се мора реализовати, а додељена средства употребити, најкасније до 

краја текуће календарске године. 

 

6. Учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, дужни су да 

доставе нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима, у року од 15 дана од дана 

објављивања Одлуке о додели средстава на интернет страници града Чачка. Уколико то не учине, 

сматраће се да су одустали од средстава која су им додељена. 

 

7. Учесници конкурса дужни су да се одазову позиву надлежне управе на закључење 

уговора, у року од 15 дана од дана објављивања позива на званичној интернет страници града 

Чачка. Уколико то не учине, сматраће се да су одустали од средстава која су им додељена.  

 

 8. Конкурсну документацију удружења могу преузети на званичној интернет страници града 

Чачка www.cacak.org.rs. 

 

 9.  Конкурс је отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања на званичној интернет 

страници града Чачка (www.cacak.org.rs.). 

 

 10. Пријаве на конкурс, у затвореној коверти, доставити на адресу: Градско веће града Чачка 

- Комисија за спровођење јавног конкурса за доделу средстава удружењима, ул. Жупана 

Страцимира број 2, са назнаком «НЕ ОТВАРАЈ – ПРИЈАВА НА КОНКУРС».  

 

  11. Уз пријаву на конкурс (попуњен образац предлога програма у два примерка), 

приложити следећу документацију: 

- статут удружења  

- решење о упису удружења у регистар. 

http://www.cacak.org.rs/
http://www.cacak.org.rs/
http://www.cacak.org.rs/
http://www.cacak.org.rs/
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 12. Учесникa конкурса који је поднео непотпуно или непрецизно попуњен образац предлога 

програма, или није доставио тражену документацију, Комисија електронским путем обавештава да 

недостатак отклони у року од осам дана, од дана објављивања обавештења на званичној интернет 

страници града Чачка.  

 Пријава учесника конкурса који у накнадно одређеном року не отклони уочене 

неправилности, не разматра се.  

 Учеснику конкурса који није доставио образац предлога програма, не доставља се наведено 

обавештење и његова пријава се не разматра.  

 

 13. Правни акти предвиђени Правилником о критеријумима и поступку доделе средстава 

удружењима за реализовање програма од јавног интереса („Сл. лист града Чачка» број 5/2018), а у 

вези расписаног конкурса, биће објављивани на адреси 

http://www.cacak.org.rs/Dodela_sredstava_udruzenjima-221-1. 

                                         

 14. Неблаговремене пријаве неће се разматрати.         

 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 

2021. 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 2021. 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 2021. години, и то: 

 

- рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној 

својини чији је корисник град Чачак и спортских објеката у својини града кроз одобравање њиховог 

коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта. 

 

 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 6.000.000,00 динара. 

 

4. Одобрена средства морају бити употребљена најкасније до краја текуће године. 

 

5. Предлог програма се оцењује према следећим критеријумима:  

 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог 

програма;  
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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 (шалтер број 11) или на сајту www.cacak.org.rs. 

 

  9.  Конкурс је отворен 8 (осам) 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». 

 

http://www.cacak.org.rs/
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ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА РАДИ ПРИКУПЉАЊА 

ПРЕДЛОГА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ, КАО И УМЕТНИЧКИХ, ОДНОСНО 

СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА У КУЛТУРИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2021. ГОДИНИ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Владана Милића, Градско веће је 

једногласно донело: 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

РАДИ ПРИКУПЉАЊА ПРЕДЛОГА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ, 

КАО И УМЕТНИЧКИХ, ОДНОСНО СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА У 

КУЛТУРИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2021. ГОДИНИ 

 

1. Јавни конкурс се расписује за пројекте у следећим областима културне делатности: 

 

1) књижевност (стваралаштво, преводилаштво); 

2) музика (стваралаштво, продукција, интерпретација); 

3) ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн, уметничка фотографија и архитектура; 

4) позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација); 

5) уметничка игра – класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, 

продукција и интерпретација); 

6) филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво; 

7) дигитално стваралаштво и мултимедији; 

8) остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, 

улична уметност и сл.); 

9) делатност заштите у области непокретних културних добара; 

10) делатност заштите у области покретних културних добара; 

11) делатност заштите у области нематеријалног културног наслеђа; 

12) библиотечко-информационе делатности; 

13) научноистраживачке и едукативне делатности у култури; 

14) менаџмент у култури; 

15) употреба информационе и комуникационе технологије у културној делатности. 

 

Једном пријавом може се конкурисати само за једну област културне делатности. 

 

2. Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за 

обављање делатности културе, као и други субјекти у култури (задужбине и фондације у култури, 

привредна друштва и предузетници регистровани за обављање делатности у култури, културни 

центри Републике Србије у иностранству, страни културни центри на територији Републике Србије, 

као и друга правна лица у чијем саставу се налази музеј или збирка односно која обављају послове 

чувања и излагања културних добара везаних за вршење њихове делатности), осим установа 

културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. 

 

3. Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на јавни конкурс су: 
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1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима 

конкурса; 

2) квалитет и садржајна иновативност пројекта; 

3) капацитети потребни за реализацију пројекта и то: 

(1) стручни, односно уметнички капацитети, 

(2) неопходни ресурси  

4) финансијски план – разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, 

економичност и укљученост више извора финансирања; 

5) степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице. 

Наведени критеријуми примењују се на појединачне области културне делатности уз 

поштовање специфичности тих области. 

 

4. За реализацију пројеката поднетих по овом jавном конкурсу, Одлуком о буџету града 

Чачка за 2021. годину („Сл. лист града Чачка“ број 30/2020) опредељена су средства у износу 

8.000.000,00 динара. 

5. Одобрени пројекат се мора реализовати, а додељена средства употребити, најкасније до 

краја текуће календарске године, а подносилац пријаве је дужан да поднесе Извештај о реализовању 

пројекта на прописаном обрасцу у року од 15 дана од завршетка пројекта. 

6. Конкурс се објављује на званичној интернет страници града Чачка (www.cacak.org.rs) и у 

дневном листу „Ало“. 

7. Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављивања у дневном листу 

„Ало“. 

8. Пријаве на конкурс подносе се на пријавном обрасцу који се може преузети на сајту 

www.cacak.org.rs. 

9. Учесник Јавног конкурса је у обавези да достави: 

1. попуњен образац пријаве (у четири примерка) 

2. копију акта о регистрацији код надлежног органа, 

3. копију статута подносиоца пријаве или корисника средстава 

10. Пријаве на конкурс, у затвореној коверти, доставити на адресу: Градско веће града Чачка - 

Стручна комисија за избор пројеката у култури, ул. Жупана Страцимира број 2, са назнаком «НЕ 

ОТВАРАЈ - ПРИЈАВА НА КОНКУРС». 

11. У случају непотпуне пријаве стручна служба органа електронски обавештава подносиоца 

пријаве на који начин да уреди пријаву и то у року од осам дана, од дана објављивања обавештења 

на званичној интернет страници града Чачка, уз упозорење да ће пријава бити одбачена као 

непотпуна. 

12. Неблаговремене и недопуштене пријаве  биће одбачене. 

13. Резултати јавног конкурса објављују се на званичној интернет страници града Чачка 

(www.cacak.org.rs), најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава. 

14. Учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, дужни су да доставе нову 

спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима, у року од 15 дана од дана 

објављивања одлуке о додели средстава на интернет страници града Чачка. Уколико то не учине, 

сматраће се да су одустали од средстава која су им додељена. 

http://www.cacak.org.rs/
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15. Учесници конкурса дужни су да се одазову позиву надлежне управе на закључење уговора, у 

року од 15 дана од дана објављивања позива на званичној интернет страници града Чачка. Уколико 

то не учине, сматраће се да су одустали од средстава која су им додељена. 

16. Сви правни акти и обавештења у вези овог конкурса биће објављивани на адреси 

https://www.cacak.org.rs/Izbor_projekata_u_kulturi_koji_se_finansiraju_ili_sufinansiraju_iz_budzeta_grad

a_Cacka-275-1. 

 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Небојше Бежанића, Градско веће 

је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 30/2020) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 17, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Стална буџетска 

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

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

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

средства у износу од 3.000.000,00 динара, за измирење обавеза по испостављеним фактурама 

на име набавке материјала и услуга, у циљу предузимања заштитних мера за спречавање 

ширења Корона вируса.   

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 61, економска класификација 

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

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

самоуправе, Програмска активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама, извор 

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

управа за опште и заједничке послове. 

 

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

 

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

 

*** 

Даљем току седнице присуствује Милун Тодоровић.  

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ТРСТЕЊАК РАДОЈКЕ ИЗ 

ТРБУШАНА НА РЕШЕЊЕ ИНСПЕКТОРА ЗА ЛОКАЛНИ 

ПРЕВОЗ И ПУТЕВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ 

НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА БР. 347-470/2020-IV-6-05 ОД 28. 

АВГУСТА 2020. ГОДИНЕ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда  Рада Ћојбашић  упознала је чланове Градског већа са 

жалбом Трстењак Радојке из Трбушана на решење инспектора за локални превоз и путеве Градске 
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управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 347-470/2020-IV-6-05 од 28. августа 2020. године, 

као и предлогом решења по жалби. 

 

По упознавању са  жалбом и предложеним текстом решења, Градско веће је једногласно 

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

ПОНИШТАВА СЕ  Решење инспектора за локални превоз и путеве Градске управе за 

инспекцијски надзор града Чачка бр. 347-4470/2020-IV-6-02 од 28. августа 2020. године, и предмет 

враћа првостепеном органу на поновни поступак. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Инспектор  за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка,  

донео је решење којим се налаже Трстењак Радојки из Трбушана да у року од 30 дана од дана 

пријема решења изврши вађење пропусних цеви које су постављене у путни канал поред њеног 

имања и канал врати у првобитно стање на основу техничких услова ЈП „Градац“ Чачак. 

 

На донето решење жалбу је благовремено изјавила Трстењак Радојка, коју по пуномоћју 

заступа Ђорђе  Илић адвокат из Чачка, у којој наводи да у поступку инспекцијског надзора није 

утврђено, ни у изреци нити у образложењу решења, где се тачно цеви налазе, на којој катастарској 

парцели, нити је тачно утврђен њихов положај у односу на наведени путни канал. Сматра да је у 

поступку инспекцијског надзора било потребно утврдити чињеницу да ли је наведени путни канал 

уопште јавна површина којом управља ЈП „Градац“ Чачак, обзиром да је у питању некатегорисани 

пут на сеоском подручју. Сматра да је наведене чињенице требало да утврди геометар, те да се 

тачно одреди положај канала и утврди да ли се канал налази на јавној површини или на имању 

жалиље, као и да се утврди да ли техничка документација о путу и каналу и њиховом положају, а 

која документација се налази код управљача пута, одговара стању на терену. Сматра да је пре 

доношења решења са налогом за вађење цеви требало утврдити да ли је предметни канал поред 

некатегорисаног пута уз имање жалиље јавна површина којом управља ЈП „Градац“ Чачак као и 

тачну дужину постављених цеви јер сматра да није тачно да је у питању дужина од 100 метара цеви 

већ дужина од 45 метара што сматра да се лако може установити. Такође сматра да треба проверити 

примену члана 11. Одлуке о путевима обзиром  да пропусне цеви Ф300 не спадају ни у једну 

категорију прописаних наведеним чланом Одлуке, а служе одводњавању кишнице без смањења 

проходности одводног канала. Такође сматра да постављање овог калибра пропусних цеви није у 

супротности ни са чланом 26. Одлуке,обзиром да предметне пропусне цеви служе искључиво 

заштити пута и околног земљишта јер њихова пропусна и захватна могућност не ремети функцију 

канала у коме се налази, не угрожава јавну површину, нити површину других физичких лица, па 

предлаже да Градско веће уважи наводе жалбе, ожалбено решење поништи и обустави поступак. 

 

У одговору на жалбу првостепени орган  истиче да су неосновани наводи жалбе да се у 

решењу не наводи тачно где се цеви налазе нити је тачно утврђен њихов положај у односу на 

наведени путни канал обзиром да је жалиљи решењем наложено вађење пропусних цеви 

постављених у путни канал поред свог имања. Такође сматра да није било неопходно утврдити 

чињеницу да ли је наведени путни канал јавна површина којом управља ЈП „Градац“ Чачак, 

обзиром да је Одлуком о путевима дефинисано да се у путним каналима као елементима пута за 

прихватање и контролисано вођење површинских вода не могу изводити никакви радови нити 



 

 

 

  27 

 

 

 

постављати уређаји без сагласности управљача пута. Остаје при наводима ожалбеног решења и 

предлаже да другостепени орган жалбу одбије као неосновану. 

 

По разматрању жалбе и осталих списа предмета, као и оцене свих доказа Градско веће града 

Чачка налази да је жалба основана.  

 

Првостепени орган није у потпуности утврдио све чињенице које су од утицаја на правилно 

решење ове управне ствари, јер се из списа предмета не може на поуздан начин утврдити да ли је 

пут, поред кога се налази канал у који је жалиља поставила цеви, јавна површина, обзиром да није 

наведена ни катастарска парцела, како би се утврдило да ли се ради о некатегорисаном путу па 

самим тим и путном каналу. С тим у вези првостепени орган  је уколико се ради о некатегорисаном 

путу и путном каналу требао на поуздан начин да утврди чињеницу на основу чијег одобрења и 

сагласности је извршено постављање предметних цеви имајући у виду одредбе члана 11. Одлуке о 

путевима, које се односе на овлашћења управљача пута.  

 

У поновном поступку првостепени орган ће имајући у виду напред изнето правилно и у 

потпуности утврдити чињенично стање и решити ову правну ствар. 

 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена  жалба 

али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду- Одељење у Крагујевцу у 

року од 30 дана од дана пријема Решења. 

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ СОКОВИЋ СЛАВКА ИЗ 

ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА 

ЧАЧКА БР. 355-891/2020-IV-6-02 ОД 28. НОВЕМБРА 2020. 

ГОДИНЕ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда  Рада Ћојбашић  упознала је чланове Градског већа са 

жалбом Соковић Славка из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за 

инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-891/2020-IV-6-02 од 28. новембра 2020. године, као и 

предлогом решења по жалби. 

 

По упознавању са  жалбом и предложеним текстом решења, Градско веће је једногласно 

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 
 

ОДБИЈА СЕ жалба Соковић Славка из Чачка, изјављена на Решење комуналног инспектора 

Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-891/20-IV-6-05 од 24. новембра 2020. 

године, као неоснована. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Комунални инспектор Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка донео је решење 

којим се налаже Соковић Славку из Чачка, Немањина бр 31 да у року 10 дана од дана уручења 

решења измири обавезе по основу одржавања заједничких делова зграде и земљишта за редовну 

употребу и управљања зградом.  
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На донето Решење жалбу је благовремено изјавио Соколовић Славко у којој наводи да је 

комунални инспектор поступао по пријави Марије Тимотијевић, која је професионални управитељ, 

али сматра да она није професионални управник његовог локала на адреси Градско шеталиште – 

локал 21 RM1. Истиче да се његов локал налази између друга два локала са којима чини једну 

целину која је физички одвојена од зграде на броју 219, те да власници тих локала као ни власници 

три локала у самој згради не учествују у трошковима одржавања и упрaваљања зградом Стамбене 

заједнице Градско шеталиште 219. Даље истиче приговор застарелости предметних потраживања. 

Напомиње да му је издавање локала једини извор прихода, а да је због пандемије ковида 19 локал 

тренутно неиздат и да је исти покушао да укњижи ради продаје. 

У одговору на жалбу  првостепени орган истиче да је жалба неоснована из разлога што 

жалилац није учествовао у трошковима одржавања заједничких делова зграде у којима је био дужан 

да учествује по члану 63. Закона о становању и одржавању зграда, а коју чињеницу је и жалилац 

потврдио у изјави датој на Записник. Даље истиче да неоснованост навода доказује и достављена 

копија рачуна издата, за локал, на име Соковић Славка о обавезама за месец јул и приказом 

дуговања за претходни период. 

 

Увидом у списе утврђено је: 

 

- да је комунални инспектор Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, дана 8. 

септембра 2020. године извршио инспекцијски преглед, у предмету вршења ванредног 

канцеларијског инспекцијског  надзора власника посебних делова зграде у трошковима 

одржавања заједничких делова зграде и земљишта за редовну употребу зграде и 

управљања зградом, поступајући по пријави професионалног управника Стамбене 

заједнице Градско шеталиште број 219; 

- да је у изјави датој на записник  жалилац изјавио да је тачно да није учествовао у 

трошковима одржавања заједничких делова зграде и земљишта за редовну употребу 

зграде и управљања зградом и да је власник локала у наведеној стамбеној згради, али да 

локал због пандемије ковида 19 не ради, тако да не остварује приход и нема средстава да 

плати обавезе. 

            

По разматрању жалбе и осталих списа предмета, као и оцене свих доказа Градско веће града 

Чачка налази да је жалба носнована. 

 

 

Чланом 14. став 1. тачка 4. Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“ број 

104/2016) прописано је да је власник посебног дела и самосталног дела зграде дужан да учествује у 

трошковима одржавања и употребе заједничких делова зграде и катастарске парцеле на којој се 

налази зграда, у мери и на начин одређен овим законом. 

 

Чланом 63. истог закона прописано је да је власник посебног дела зграде дужан да учествује 

у трошковима одржавања заједничких делова зграде и земљишта за редовну употребу зграде и 

управљања зградом. 

 

Првостепени орган је правилно поступао када је донео ожалбено решење и наложио 

Соковић Славку да измири обавезе по основу одржавања заједничких делова зграде, јер је неспорно 

да жалилац није измирио обавезе за одржавање заједничких делова зграде у којој се локал налази.  

 Наводи жалбе немају утицаја на другачије решење ове управне ствари, обзиром да је и 

жалилац, у изјави датој на Записник о инспекцијском надзору, потврдио да није учествовао у 
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трошковима одржавања зајдничких делова зграде у којој се налази локал чији је он власник, 

наводећи разлоге за не плаћање наведених обавеза. Наведену чињеницу потврђује и копија рачуна 

који је доставио професионални управник Стамбене заједнице Градско шеталиште 219, издатог на 

име Соковић Славка, за локал, а који се односи на обавезе за период 1.7.2020 - 31.7.2020. године, у 

коме су приказана и дуговања из претходног периода. 

Што се тиче приговора застарелости исти је неоснован из разлога што се такав приговор не 

може истаћи у овом поступку. 

На основу изнетог Градско веће града Чачка одлучио је као у диспозитиву. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово решење је коначно и против њега није допуштена  жалба 

али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду- Одељење у Крагујевцу у 

року од 30 дана од дана пријема Решења. 

 

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ БАЈИЋ 

МИЛИЦЕ ИЗ МИЛИЋЕВАЦА НА РЕШЕЊЕ 

ГРАДОНАЧЕНИКА ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 67-221/2020-II 

ОД 10. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ 

  

 У оквиру ове тачке дневног реда  Рада Ћојбашић  упознала је чланове Градског већа са 

приговором  Бајић Милице из Милићеваца на решење Градоначеника града Чачка број 67-221/2020-

II од 10. децембра 2020. године, као и предлогом решења по жалби. 

 

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

Папић који је истакао да је упознат са овом проблематиком те да предлаже да се у том правцу 

измени Правилник и у доделу уврсте и студенти струковних студија који наставу изводе на 

факултетима те истакао да се ради о само неколико таквих студената и Милка Станковић која је 

истакла да до измене Правилника може доћи за следећу школску годину. 

 

По упознавању са  жалбом, предложеним текстом решења и завршеном претресу, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 
 

ОДБИЈА СЕ приговор Бајић Милице из Чачка,  поднет на Решење Градоначелника града 

Чачка број 67-221/2020-II од 10. децембра 2020. године, као неоснован. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Градоначелник града Чачка, на предлог Комисије за финансијску подршку ученицима и 

студентима,  донео је  Решење којим се одбија захтев Бајић Милице за доделу једнократне награде 

студентима прве године који су при упису на основне академске или интегрисане студије на 

факултетима чији је оснивач РС, на коначној ранг листи остварили 95 и више бодова, јер не 

испуњава услове прописане Одлуком  о финансијској подршци ученицима и студентима. 

 

На донето Решење приговор је благовремено поднела Бајић Милица, у којем наводи да је за 

доделу једнократне награде студентима прве године одбијена из разлога што је  уписала струковне 

студије. Истиче да је обавештена да је Висока школа техничких наука у Чачку престала да постоји 

2019. године и да је самим уписом на Факултет техничких наука у Чачку, који је правни следбеник 
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Високе школе техничких струковних студија, заправо уписала тај факултет а не Високу школу. 

Сматра да студијски програм који је уписала, Производно машинство, треба да буде у истом рангу 

као да је уписала Машински факултет у Крагујевцу обзиром да се ради о истом факултету односно о 

његовој испостави. Сматра да на дипломи, када заврши студије, треба да стоји да је завршила 

Факултет техничких наука у Чачку, а не струковне студије, и да је у вези са овим била доведена у 

заблуду. 

 

У одговору на приговор првостепени орган истиче да подносиоцу приговора решењем 

Градоначелника града Чачка није признато право на финансијску подршку, из разлога што је 

уписана на основне струковне студије. Наводи приговора да је Висока школа техничких студија у 

Чачка престала да постоји и да је њен правни следбеник Факултет техничких наука у Чачку, да је на 

пријемном испиту остварила укупно 99,24 бода и да је доведена у заблуду да ће стећи диплому 

Факултета техничких наука а не диплому струковних студија, нису од утицаја на другачију одлуку 

из разлога што је из потврде Факултета техничких наука у Чачку и индекса подносиоца приговора 

утврђено да је уписана на основне струковне студије. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да је Бајић Милица, дана  6. новембра 2020. године, Градској управи за друштвене 

делатности града Чачка, доставила захтев за доделу једнократне награде студентима 

прве године који су при упису на основне академске или интегрисане студије на 

факултетима чији је оснивач РС, на коначној ранг листи остварили 95 и више бодова, по 

објављеном Конкурсу; 

- да је уз захтев приложила потврду Факултета техничких наука у Чачку, који је правни 

следбеник Високе школе техничких струковних студија Чачак која је престала да 

постоји 8. августа 2020. године, којом се поврђује да је на овом факултету уписала прву 

годину основних струковних студија, студијски програм  Производно машинство, 

школске 2020/2021 у статусу финансирање из буџета; 

- евиденцију са читача електронске личне карте карте;  

- фотокопију странице Студентске књижице - индекса. 

 

Чланом 1. Одлуке о финансијској подршци ученицима и студентима („Сл. лист града Чачка 

број 19/2013 и 7/2014) утврђено је право на финансијску подршку ученицима и студентима  

основних академских и интегрисаних академских студија које се финансирају из буџета Републике 

Србије и студентима мастер академских студија на факултетима чији је оснивач Република Србија 

са оствареним изузетним успехом у току школовања, а који имају пребивалиште на територији 

града Чачка најмање две године пре дана објављивања Конкурса за финансијску подршку. 

 

  Чланом 6. став 1. алинеја 1.  исте одлуке прописано је да право на финансијску подршку у 

виду једнократне награде имају студенти прве године који су при упису на основне академске или 

интегрисане академске студије на факултетима чији је оснивач Република Србија на коначној ранг 

листи остварили 95 и више бодова. 

 

Првостепени орган  је правилно поступио када је донео решење којим се одбија захтев Бајић 

Милице из Чачка за доделу једнократне награде студентима прве године који су при упису на 

основне академске или интегрисане студије на факултетима чији је оснивач РС, на коначној ранг 

листи остварили 95 и више бодова, обзиром да је подносилац приговора у школској 2020/2021. 

години уписала основне струковне студије на Факултету техничких наука у Чачка, а не основне 

академске или интегрисане академске студије како је прописано чланом 6. Одлуке о финансијској 
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подршци ученицима и студентима. Наводи жалбе немају утицаја на другачије решење ове правне 

ствари јер се из потврде Факултета техничких наука у Чачку и индекса који је доставила 

подносилац приговора закључује да је Бајић Милица уписала основне струковне студије.  

 

Из наведених разлога Градско веће града Чачка је одлучило као у диспозитиву. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена  жалба 

али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду- Одељење у Крагујевцу у 

року од 30 дана од дана пријема Решења. 

 

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ 

ГАВРИЛОВИЋ АНЂЕЛЕ  ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ 

ГРАДОНАЧЕНИКА ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 67-221/2020-II 

ОД 10. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда  Рада Ћојбашић  упознала је чланове Градског већа са 

приговором  Гавриловић Анђеле из Чачка на решење Градоначеника града Чачка број 67-221/2020-

II од 10. децембра 2020. године, као и предлогом решења по жалби. 

 

По упознавању са  жалбом и предложеним текстом решења, Градско веће је једногласно 

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 
 

ОДБИЈА СЕ приговор Гавриловић Анђеле из Чачка, поднет на Решење Градоначелника 

града Чачка број 67-221/2020-II од 10. децембра 2020. године, као неоснован. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Градоначелник града Чачка, на предлог Комисије за финансијску подршку ученицима и 

студентима,  донео је  Решење којим се одбија захтев Гавриловић Анђеле из Чачка  за доделу 

студентске стипендије из буџета града Чачка, јер не испуњава услове прописане Одлуком  о 

финансијској подршци ученицима и студентима. 

 

На донето Решење приговор је благовремено поднела Гавриловић Анђела, у којем наводи да 

је другу годину основних академских студија на Економском факултету у Крагујевцу уписала први 

пут и да је у првој години студија постигла максималну ефикасност односно положила све испите са 

просечном оценом 8,38. Истиче да јој је за просек 8,5 недостајала само једна оцена, а да је због 

пандемије ковидом 19 на факултету организовано мање испитних рокова, да су испити 

организовани по промењеном распореду па није било услова да поправи ту једну оцену која јој 

недостаје до траженог просека.  Сматра неправичним што је њен захтев за доделу студентске 

стипендије одбијен, имајући у виду да у другу годину студија није пренела ниједан испит, да је 

постигла свих 60 ЕСП бодова и да јој је недостајала само једна боља оцена коју би сигурно 

поправила тако што би поништила један од положених испита, али да јој то није било омогућено из 

разлога тренутних епидемиолошких услова и измењеног начина одржавања испита на факултету. 

Предлаже да се њен приговор усвоји и донесе решење о одобравању студентске стипендије за 

школску 2020/2021. годину. 
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У одговору на приговор првостепени орган истиче да наводи изнети у приговору да је 

подносилац приговора током студирања постигла максималну ефикасност, односно положила све 

испите, те да јој недостаје само једна боља оцена да би постигла просек 8,5 и да би једну оцену 

поништила да је на факултету било организовано више испитних рокова, не могу бити од утицаја на 

другачији одлуку по захтеву подносиоца приговора, из разлога што се студентска стипендија, у 

складу са чланом 5. став 1. алинеја 1. Одлуке о финансијској подршци ученицима и студентима, 

може доделити једино студентима који су остварили просечну оцену 8,50 и преко. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да је Гавриловић Анђела, дана  26. новембра 2020. године, Градској управи за друштвене 

делатности града Чачка, доставила захтев за доделу студенске стипендије, по 

објављеном Конкурсу; 

- да је уз захтев приложила потврду Економског факултета у Крагујевцу да је на овом 

факултету уписала другу годину основних академских студија, студијски програм  

Економија, школске 2020/2021. године, у статусу финансирање из буџета; 

- евиденцију са читача електронске личне карте;  

- фотокопију странице Студентске књижице - индекса. 

 

Чланом 1. Одлуке о финансијској подршци ученицима и студентима („Сл. лист града Чачка 

број 19/2013 и 7/2014) утврђено је право на финансијску подршку ученицима и студентима  

основних академских и интегрисаних академских студија које се финансирају из буџета Републике 

Србије и студентима мастер академских студија на факултетима чији је оснивач Република Србија 

са оствареним изузетним успехом у току школовања, а који имају пребивалиште на територији 

града Чачка најмање две године пре дана објављивања Конкурса за финансијску подршку. 

 

  Чланом 5. став 1. алинеја 1.  исте одлуке прописано је да право на финансијску подршку у 

виду исплате финансијске подршке у 10 једнаких месечних рата у школској години имају студенти 

основних академских и интегрисаних академских студија на факултетима чије се студије 

финансирају из буџета Републике Србије, са оствареном просечном оценом 8,50 и преко, у току 

школовања, почев од друге године студија, под условом да дају годину за годином и да имају 

највише један неположен испит из претходних година. 

 

Првостепени орган је правилно поступио када је донео решење којим се одбија захтев 

Гавриловић Анђеле из Чачка за доделу студентске стипендије из буџета града Чачка јер не 

испуњава услове прописане Одлуком  о финансијској подршци ученицима и студентима, обзиром 

да јој је остварена просечна оцена у току студија 8,38. 

Наводи приговора немају утицаја на другачије решење ове правне ствари, јер је неспорно да 

је Гариловић Анђела током студирања остварила просечну оцену која је мања од 8,50, односно 

просечне оцене која је услов за остваривање права на финансијску подршку. 

 

Из наведених разлога Градско веће града Чачка је одлучило као у диспозитиву. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена  жалба 

али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду- Одељење у Крагујевцу у 

року од 30 дана од дана пријема Решења. 
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ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ ИЛИЋ МАТИЈЕ  ИЗ 

ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ГРАДОНАЧЕНИКА ГРАДА ЧАЧКА 

БРОЈ 67-221/2020-II ОД 10. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда  Рада Ћојбашић  упознала је чланове Градског већа са 

приговором Илић Матије из Чачка на решење Градоначеника града Чачка број 67-221/2020-II од 10. 

децембра 2020. године, као и предлогом решења по жалби. 

 

По упознавању са  жалбом и предложеним текстом решења, Градско веће је једногласно 

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 
 

ОДБИЈА СЕ приговор Илић Матије из Чачка поднет на Решење Градоначелника града 

Чачка број 67-221/2020-II од 10. децембра 2020. године, као неоснован. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Градоначелник града Чачка, на предлог Комисије за финансијску подршку ученицима и 

студентима,  донео је  Решење којим се одбија захтев Илић Матије из Чачка  за доделу студентске 

стипендије из буџета града Чачка,  јер не испуњава услове прописане Одлуком  о финансијској 

подршци ученицима и студентима. 

На донето Решење приговор је благовремено, поднео Илић Матија, у којем наводи да је 

првостепено решење незаконито јер нема образложење из кога би се видело због чега је подносилац 

приговора одбијен за доделу студентске стипендије и због чега није прихваћен доказ да је 

подносилац приговора редован студент Универзитета у Београду на Факултету спорта и физичког 

васпитања, а који доказ је достављен уз захтев. Сматра да је у потпуности испунио услов за 

добијање стипендије за школску 2020/2021. годину јер је прву годину факултета уписао школске 

2015/2016. године и током школовања је увек био на буџету. Појашњава да је у петој години 

студирања, школске 2019/2020. године уписао такозвану продужену годину студија на буџету, а 

које право је дато студентима који су претходне четири године студија финансирани из буџета и 

нису обнављали ни једну годину студија. Напомиње да је дипломирао на Факултету спорта и 

физичког васпитања у Београду 31. августа 2020. године чиме је стекао стручни назив професора 

спорта и физичког васпитања, а након тока у школској 2020/2021. години уписао мастер академске 

студије у статусу који се финансира из буџета, из чега подносилац приговора  закључује да није 

губио ниједну годину током студирања. Обзиром да првостепени орган није дао ваљане разлоге за 

одбијање захтева за доделу студентске стипендије, подносилац приговора предлаже да се решење 

стави ван снаге, усвоји приговор и донесе на закону заснована одлука. 

 

У одговору на приговор првостепени орган истиче да наводи изнети у приговору да је 

подносилац приговора током студирања увек био на буџету и да је у петој години студирања, 

школске 2019/2020 уписао такозвану продужену годину студија на буџету користећи законско 

право које је дато студентима који су предходне четири године студија финансирани из буџета и 

нису обнављали ниједну годину студија, не могу бити од утицаја на другачији одлуку по захтеву 

подносиоца приговора, из разлога што се студентска стипендија, у складу са чланом 5. став 1. 

алинеја 2. Одлуке о финансијској подршци ученицима и студентима, може доделити само 

студентима који су давали годину за годином. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 
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- да је Илић Матија, дана  9. новембра 2020. године, Градској управи за друштвене 

делатности града Чачка, доставио захтев за доделу студенске стипендије, по објављеном 

Конкурсу; 

- да је уз захтев приложио Уверење којим се потврђује да је Илић Матија уписао мастер-

академске студије, студијски програм  Физичко васпитање и спорт, школске 2020/2021 у 

статусу финансирање из буџета; 

- фотокопију уверења о завршеним основним академским студијама дана 31. августа 2020. 

године;  

- евиденцију са читача електронске личне карте карте;  

- фотокопију картице текућег рачуна. 

 

 

Чланом 1. Одлуке о финансијској подршци ученицима и студентима („Сл. лист града Чачка 

број 19/2013 и 7/2014) утврђено је право на финансијску подршку ученицима и студентима  

основних академских и интегрисаних академских студија које се финансирају из буџета Републике 

Србије и студентима мастер академских студија на факултетима чији је оснивач Република Србија 

са оствареним изузетним успехом у току школовања, а који имају пребивалиште на територији 

града Чачка најмање две године пре дана објављивања Конкурса за финансијску подршку. 

 

  Чланом 5. став 1. алинеја 2.  исте одлуке прописано је да право на студенску стипендију има 

незапослени студент прве године мастер академских студија на факултету чији је оснивач 

Република Србија, са оствареном просечном оценом 8,50 и преко у току школовања под условом да 

је давао годину за годином на факултету чији је оснивач Република Србија, да није навршио 27 

година живота. 

 

Првостепени орган је правилно поступио када је донео решење којим се одбија захтев Илић 

Матије из Чачка  за доделу студентске стипендије из буџета града Чачка јер не испуњава услове 

прописане Одлуком  о финансијској подршци ученицима и студентима, обзиром да је основне 

студије на Факултету спорта и физичког васпитања у Београду уписао школске 2015/2016. године, а 

дипломирао 31. августа 2020. године, односно у петој години студирања, из чега произилази да није 

давао годину за годином током основних студија. 

Наводи приговора пре свега наводи да првостепени орган није дао ваљане разлоге за 

одбијање захтева за доделу студентске стипендије, су неосновани обзиром да је Одлуком о 

финансијској подршци ученицима и студентима, прописано као услов за остваривање права на 

финансијску подршку, да је студент давао годину за годином. 

Без утицаја на другачије решење ове правне ствари су наводи приговора којима се 

појашњава да је Илић Матија, у петој години студирања, школске 2019/2020. године уписао 

такозвану продужену годину студија на буџету, а које право је дато студентима који су претходне 

четири године студија финансирани из буџета, из разлога што првостепени орган поступа по 

одредбама Одлуке о финансијској подршци ученицима и студентима која има јасно дефинисане 

услове за остваривање финансијске подршке. 

Из наведених разлога Градско веће града Чачка је одлучило као у диспозитиву. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена  жалба 

али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду- Одељење у Крагујевцу у 

року од 30 дана од дана пријема Решења. 

 



 

 

 

  35 

 

 

 

ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЦЕНТРА 

ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

„ЗРАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2021. 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 2021. 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 су учешће узели прим. др 

Славица Драгутиновић која се осврнула на превоза корисника сопственим возилом  и завршетак 

Антитрауматског игралишта и  Ана Јаковљевић која је одговорила да сопствено возило није 

коришћено због епидемиолошке ситуације, а да је антитрауматско игралиште завршено. 

  

 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 2021. годину и доставило Скупштини 

на разматрање и доношење. 

 

ДВАДЕСЕТСЕДМАТ ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 

ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ  ЗА ЗАДУЖЕЊЕ 

УЗИМАЊЕМ КРЕДИТА  

 

У оквиру ове тачке дневног реда Данко Ћаловић упонао је чланове Градског већа са 

захтевом  ЈКП „Чачак“ Чачка за давање претходне сагласности за задужење узимањем кредита и 

истакао да је Надзорни одбор донео одлуку којим се одобрава задужење овог предузећа  у износу од 

170 милиона динара, за измирење обавеза за енергенте и за коришћење „overdraft“ кредита. Услови 

за добијање овог кредита јесу усвојен Програм пословања за 2021. годину и прибављена сагласност 

за узимање кредита. Кредит по повољној каматној стопи ће омогућити да се измире доспеле обавезе 

и измири рачун за јануар месец. 

 

По упознавању са захтевом Градско веће је једногласно донело следеће:  

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

 ДАЈЕ СЕ претходна сагласност Јавном комуналном предузећу за грејање „Чачак“ Чачак за 

задужење узимањем кредита, у износу од 180.000.000,00 динара и то: 



- LI3Hoc oA 170.000.000,00 At4:aapa, rnpepa{yHaro y eBpe ro cpeArbeM Kypcy F{EC na lan
peanra:aquje KpeAr4Ta, 3a prsMnperbe o6asesa 3a eHeprenTe;

- r43Hoc oa 10.000.000,00 4lmapa, 3a Kopr4rrrherre ,,overdraft" xpegura.

Mn,ryu Togoporuh o6asecruo je u,rauore fpa4crcor eefia ga je o,uy{eHo rro cBHN{ raqKaN.ra

AHeBHor pega. na je 11. ce4Hxuy l-pa4cnor eeha:ax.ruyullo y i 1 qacoea.

TPAACKO BEhr
Epoj: 06-312021-I[

13. jawyap2021. roAune

3anucuun ca 11. ceAHprqe fpa4cror reha ycrojen je aa 12. ceAHrrrIH lpa4crcor neha 6poj 06-
4/2021 -IJJ ot 2l .jauyapa 2021. rosuve.
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