
 ЗАПИСНИК 

СА СЕДАМНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 27. априла 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 17. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

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

Владан Милић, Драгомир Шипетић, Драган Филиповић, др Милош Папић, Милорад Јевђовић,  др 

Биљана Кочовић, Споменка Шипетић, др Иван Глишић, Немања Трнавац и Владимир Ристовић, а 

одсутни су: Радован Јовановић и прим. др Славица Драгутиновић. 

 

 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: 

 

- Мирослав Петковић, помоћник Градоначелника  

- Милан Бојовић, помоћник Градоначелника 

- Весна Вуловић, представник Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника 

и Градског већа 

- Вера Јаковљевић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Зорица Сретеновић, представник „Урбанпројект“ ад Чачак 

- Миодраг Јаћимовић, директор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци 

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

доделу средстава удружењима  

- Драгана Јовановић, члан 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 им  је 

достављен записник са 16. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 16. седнице Градског 

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

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  16.  седнице Градског већа града Чачка број 06-64/2020-III од 21. 

априла 2021. године, без примедби. 

 

 

*** 

 

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

дневни ред који је достављен уз материјал за седницу, с тим да се исти допуни следећом тачком: 
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- РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 

ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ 

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА CHIPS WAY 

ДОО ЧАЧАК 

 

 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 ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ОВЧАР БАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

2.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПУТЕВИМА 

 

3.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

НА К.П.БР. 615/3 И 386/2 ОБЕ У КО ПРЕМЕЋА И СТАВЉАЊЕ ВАН СНАГЕ РАНИЈЕ 

УТВРЂЕНОГ ПРЕДЛОГА 

 

4.    РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА ДАВАЊЕ 

ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАДУЖЕЊЕ УЗИМАЊЕМ КРЕДИТА  

 

5.    РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА 

ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2021. ГОДИНИ  

 

6.   РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 

И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА HELION ДОО ЧАЧАК 

 

7. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 

И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА CHIPS WAY ДОО ЧАЧАК 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ОВЧАР БАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЧАЧКА 

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Вера Јаковљевић. Правни 

основ за доношење Измена и допуна Плана генералне регулације за Овчар Бању на територији града 

Чачка садржан је у одредбама Закона о планирању и изградњи којим је прописано да урбанистички 

план доноси скупштина јединице локалне самоуправе. Плански основ за израду Измена и допуна 

Плана генералне регулације за Овчар Бању на територији града Чачка је Просторни план града 
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Чачка и Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних 

одлика „Овчарско - кабларска клисура“. На седници Скупштине града Чачка од 28. јануара 2021. 

године донета је Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за Овчар Бању на 

територији града Чачка. Градска управа за урбанизам донела Решење о неприступању стратешкој 

процени утицаја на животну средину Измена и допуна Плана генералне регулације за Овчар Бању на 

територији града Чачка. На основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за 

Овчар Бању на територији града Чачка обрађивач плана „Урбанпројект“ А.Д Чачак припремио је 

елаборат за рани јавни увид. Комисија за планове града Чачка је на седници одржаној 9. фебруара 

2021. године разматрала елаборат за рани јавни увид Измена и допуна Плана генералне регулације 

за Овчар Бању на територији града Чачка и дала позитивно мишљење, након чега је Градска управа 

за урбанизам града Чачка, као носилац израде овог планског документа огласила рани јавни увид 

који је трајао 15 дана. Комисија за планове града Чачка разматрала је елаборат за рани јавни увид и 

ток раног јавног увида и констатовала да je било седам примедби и сугестија, након чега је донела 

закључак да се план може упутити у даљу процедуру доношења, односно у израду нацрта плана уз 

услов да обрађивач планског документа размотри достављене примедбе и сугестије грађана поднете 

у току раног јавног увида и уколико постоји реална могућност поступи по њима. Након раног јавног 

увида, обрађивач плана припремио је нацрт Плана у складу са чланом 48. Закона о планирању и 

изградњи. У складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о садржини, начину и 

поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања плански документ подлеже 

стручној контроли, коју обавља Комисија за планове. Након стручне контроле нацрта Измена и 

допуна Плана генералне регулације за Овчар Бању на територији града Чачка обављен је јавни увид 

у трајању од 30 дана уз присуство представника стручне службе, у централном холу зграде Града и 

на сајту града Чачка, где су били изложени и текст и графички прилози. Након обављеног јавног 

увида и одржане јавне седнице Комисија за планове града Чачка на затвореним седницама одржаним 

15. и 19. априла 2021. године сачинила је и усвојила извештај о обављеном јавном увиду у којем је 

констатовала да је нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације за Овчар Бању на територији 

града Чачка у свему усклађен са Законом о планирању и изградњи као и да су при изради плана 

примењена сва важећа правила, стандарди и нормативи из области урбанистичке струке и 

једногласно донела закључак да се план може упутити у даљу процедуру доношења, односно 

доставити Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на сагласност, а након тога, 

Градском већу и Скупштини града Чачка на усвајање. Министарствo, грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре је после јавног увида и после усвојеног извештаја о обављеном јавном увиду 

Комисије за планове града Чачка издало сагласност на нацрт Измена и допуна Плана генералне 

регулације за Овчар Бању на територији града Чачка 23. априла 2021. године. 

          Зорица Сретеновић, одговорни урбаниста, представник обрађивача „Урбанпројект“ ад Чачак, 

путем  видео презентацијe, упознала је чланове Градског већа са овим  планским документом, 

детаљно образлажући садржај истог. 

 

          По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Милан Бојовић 

истакао да се ради о јако важној тачки дневног реда. Истакао је да Влада РС формирала 

међуросорну Радну групу за развој Овчар Бање и Овчарско-Кабларске клисуре, а измена плана 

генералне регулације је предуслов за реализацију бројних пројеката и због тога се захваљује 

обрађивачу Плана и Управи за урбанизам што су урадили овај предлог у најкраћем могућем року, уз 

сву законску процедуру која је потребна. Након одржаног раног јавнох увида примедбе које је Град 

изнео су уважене, између осталог како би било омогућено снабдевање гасом у оном тренутки када 

Србијагас изгради мрежу кроз ово подручје. Такође изменом планског документа за Овчар Бању 

отклоњене су све препреке које су до сада постојале за реализацију пројеката у вези водоводне и 

канализационе мреже и предвиђен је и систем за пречишћавање отпадних вода. На подручју које је 

опредељено као подручје јавне намене Град Чачак у сарадњи са здравственим установама развијаће 
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здравствени туризам, а уз подршку Фонда ПИО и рехабилитациони сектор. На другим локацијама и 

приватни инвеститори такође ће моћи да улажу у туризам. Такође, у Овчар Бањи развијаће се и 

образовни туризам. Након усвајања измена овог планског документа кренуће развој 

инфраструктуре, расписаће се потребни тендери за пројекат водоводне и канализационе мреже за 

шта су у буџету Града планирана средства, потом ће се поднети захтев за добијање потребних 

дозвола за изградњу амфитеатра, а већ је у току тендер за извођење радова на адаптацији старе 

школе и претварању у Природњачки центар. Најавио је и друге бројне и значајне пројекте на 

инфраструктури али и на обогаћивању културног садржаја. План је усклађен са Просторним план за 

подручје изузетних одлика, а измена овог Плана је предуслов да се Уредбом Владе простор 

подручја прошири на укупно 5 хиљада хектара на коме ће се истовремено и развијати 

инфраструктура и остали садржаји али и штитити природне вредности Овчарско Кабларске 

клисуре. Позива чланове Већа да подрже овај предлог. 

 

 По упознавању са нацртом Плана и завршеном претресу Градско веће је једногласно утврдило 

Предлог измена и допуна Плана генералне регулације за Овчар Бању на територији града Чачка, и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 

ПУТЕВИМА 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Вера Јаковљевић. Правни 

основ за доношење Одлуке о измени Одлуке о путевима  садржан је у одредбама Закона о јавним 

путевима којима је прописано да скупштина јединице локалне самоуправе доноси акт о 

категоризацији општинских путева и улица, као и да јединица локалне самоуправе уређује и 

обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, реконструкцију, одржавање, заштиту, 

коришћење, развој и управљање некатегорисаним путевима. Правни основ садржан је и у 

одредбама. Закона о комуналним делатностима којима је прописано да скупштина јединице локалне 

самоуправе уређује у складу са законом услове и начин обављања комуналних делатности, права и 

обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга, начин вршења надзора 

над обављањем комуналних делатности и слично и да је делатност одржавања улица и путева 

комунална делатност, а та комунална делатност подразумева извођење радова којима се обезбеђује 

несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, 

тргова, платоа и сл. Законом о локалној самоуправи прописано је да се општина, односно град, 

преко својих органа, у складу са Уставом и законом, стара о изградњи, реконструкцији, одржавању 

и коришћењу локалних путева и улица и других јавних објеката од општег значаја.  Предложеном 

изменом Одлуке о путевима одређује се надлежност управљача општинских и некатегорисаних 

путева и улица да  одређује локације за постављање техничких средстава за успоравање саобраћаја 

и поставља техничка средства за успоравање саобраћаја на општинским и некатегорисаним 

путевима и улицама, на начин и под условима одређеним важећим прописима, уместо да то буде 

надлежност органа градске управе надлежног за послове саобраћаја, како је до сада било прописано. 

Изменом се бришу и постојећи критеријуми за постављање техничких средстава за успоравање 

саобраћаја, пошто је уочена потреба да се ова средства постављају и на местима која нису у 

непосредној близини школа, обданишта или дечјих вртића, односно и у улицама у којима није 

постављена одговарајућа саобраћајна сигнализација. Разлог за измену Одлуке је чињеница да је ова 

одредба у складу са омо путевима којом је прописано да управљач на општинским и 

некатегорисаним путевима и улицама поставља, замењује, допуњава и обнавља саобраћајну 

сигнализацију, опрему пута и објеката и опрему за заштиту пута, саобраћаја и околине, на основу 

пројекта саобраћајне сигнализације који је саставни део одобрене техничке документације за 
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изградњу, реконструкцију или одржавање пута. На изложени начин би се упростио поступак 

постављања техничких средстава за успоравање саобраћаја.  

 

По упознавању са нацртом Одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог Одлуке о 

измени Одлуке о путевима, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

ОБЈЕКАТА НА К.П.БР. 615/3 И 386/2 ОБЕ У КО ПРЕМЕЋА И 

СТАВЉАЊЕ ВАН СНАГЕ РАНИЈЕ УТВРЂЕНОГ ПРЕДЛОГА 

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Вера Јаковљевић. Град Чачак, 

поднео је иницијативу брза давање на коришћење објекта ознаке 1 на к.п. бр. 615/3 KO Премећа, 

бруто површине у габариту 70m2 и објекта ознаке 1 на к.п. бр. 386/2 КО Премећа, бруто површине у 

габариту 467m2 (од којих се на кат. парцели 386/2 налази 144m2, део у површини од 44m2 на кат. 

парцели 386/1, део у површини од 94m2 на кат. парцели 387/3, део у површини од 21m2 на кат. 

парцели 615/2, део у површини од 92m2  на кат. парцели 615/4, део у површини од 48m2 на кат. 

парцели 1509/2, део у површини од 24m2 на кат. парцели 1509/3 све у КО Премећа који су у јавној 

својини града Чачка Месној заједници Премећа, уз образложење да МЗ има намеру да наведене 

објекте држи, користи, управља њима, као и да их по добијеној сагласности Градског већа изда у 

закуп.  Законом о јавној својини прописано је да о прибављању ствари и располагању стварима у 

својини јединице локалне самоуправе под условима прописаним законом, одлучује орган јединице 

локалне самоуправе одређен у складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе, као и да 

месне заједнице и други облици месне самоуправе имају право коришћења на стварима у јавној 

својини јединице локалне самоуправе, у складу са законом и прописом, односно другим актом 

јединице локалне самоуправе. Статутом града Чачка и Одлуком о прибављању, располагању и 

управљању стварима у јавној својини града Чачка прописано је да Скупштина града Чачка одлучује 

о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини Града и да Град Чачак може давати 

на коришћење непокретности у јавној својини Града, под условима и на начин прописан законом и 

подзаконским актом. Како је месна заједница облик месне самоуправе утврђен Статутом града 

Чачка и Одлуком о месној самоуправи на територији града Чачка и како ће Град од издавања у 

закуп стећи одговарајући приход, а истовремено обезбедити и одржавање објекaта, утврђено је да је 

давање на коришћење објекaта у складу са горе цитираним прописима и да је у интересу Града. 

   

 По упознавању са нацртом Решења Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о 

давању на коришћење објеката на к.п.бр. 615/3 и 386/2 обе у КО Премећа, и доставило Скупштини 

на разматрање и доношење. 

 

 
 Градско веће је потом донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

  Ставља се ван снаге Предлог решења о давању на коришћење и давању сагласности за 

издавање у закуп објекта на к.п.бр. 615/3 КО Премећа, утврђен на седници Градског већа града 

Чачка, одржаној 19. марта 2021. године, број 06-41/2021-III, због утврђивања новог Предлога 

одлуке.  
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ЧЕТВРТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 

ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАДУЖЕЊЕ 

УЗИМАЊЕМ КРЕДИТА  

 

 

У оквиру ове тачке дневног реда Миодраг Јаћимовић упонао је чланове Градског већа са 

захтевом  ЈКП „Моравац“ Мрчајевци 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 15 милиона динара, у сврху набавке опреме – багера. Услови за добијање кредита јесу 

усвојен Програм пословања за 2021. годину и прибављена сагласност за узимање кредита.  

 

По упознавању са захтевом Градско веће је једногласно донело следеће:  

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 ДАЈЕ СЕ претходна сагласност Јавном комуналном предузећу за водовод, одржавање 

чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци, за задужење узимањем кредита, у износу од 15.050.000,00 

динара, у сврху набавке опреме – багера. 

 

 

ПЕТА 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 расписало: 

 

 

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,  
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- 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 2.400.000,00 динара, и то: 

 

-  друштвена брига о деци и младима  200.000,00 динара,  

-  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)  2.200.000,00 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 

http://www.cacak.org.rs/
http://www.cacak.org.rs/


 

 

 

  8 

 

 

 

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 шест примерака), 

приложити следећу документацију: 

- статут удружења  

- решење о упису удружења у регистар. 

 

 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.         

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ 

СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА HELION ДОО 

ЧАЧАК 

 

Драгана Јовановић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознала је чланове 

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

средстава од стране корисника средстава HELION доо Чачак и истакла да су одлуком Градског већа 

из 2020. године овом предузећу одобрена средства у износу од 110.238,95 динара, као учешће Града 

http://www.cacak.org.rs/
http://www.cacak.org.rs/
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за реализацију пројекта којим се подстиче конкурентност кроз добијање међународних сертификата 

са циљем изласка домаћих компанија на инострана тржишта, а у циљу добијања одговарајућег 

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

корисник средстава HELION доо Чачак у свему испунио обавезе по уговору о додели подстицајних 

средстава те да су се стекли услови да град Чачак изврши повраћај средстава обезбеђења. 

 

По упознавању са извештајем 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 

HELION доо Чачак. 

 

СЕДМА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ 

СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА CHIPS WAY 

ДОО ЧАЧАК 

 

Драгана Јовановић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознала је чланове 

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

средстава од стране корисника средстава CHIPS WAYдоо Чачак и истакла да су одлуком Градског 

већа из 2020. године овом предузећу одобрена средства у износу од 139.480,44 динара, као учешће 

Града за реализацију пројекта којим се подстиче конкурентност кроз добијање међународних 

сертификата са циљем изласка домаћих компанија на инострана тржишта, а у циљу добијања 

одговарајућег сертификата.Комисија је на основу детаљног увида у пословну документацију 

утврдила да је корисник средстава CHIPS WY доо Чачак у свему испунио обавезе по уговору о 

додели подстицајних средстава те да су се стекли услови да град Чачак изврши повраћај средстава 

обезбеђења. 

 

По упознавању са извештајем 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 

CHIPS WAY доо Чачак. 

 

 

*** 

 

Милун Тодоровић, обавестио је чланове Градског већа да је одлучено по свим тачкама 

дневног реда, па је 17.  седницу Градског већа закључио у 9 часова и 40 минута. 
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