
 ЗАПИСНИК 

СА ДВАДЕСЕТЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

 

      Одржане 31. јула 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 24. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

  да од укупно 13  чланова Градског већа седници присуствује 8 чланова: Милун Тодоровић, 

Владан Милић, Драгомир Шипетић, др Иван Глишић, Немања Трнавац, др Милош Папић, 

Владимир Ристовић и Споменка Шипетић, а одсутни су: прим . др Славица Драгутиновић, др 

Биљана Кочовић, Радован Јовановић, Милорад Јевђовић 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: 

 

- Владимир Романдић, секретар Скупштине 

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

Градског већа 

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије 

- Зоран Пантовић, директор ЈКП „Водовод“ Чачак 

- да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока седнице, 

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

 

*** 

 

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

дневни ред који је достављен уз материјал за седницу. 

 

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

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

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

 

1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ МЕРЕ РЕСТРИКЦИЈЕ ПОТРОШЊЕ ВОДЕ 

 

2. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ  
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РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

ПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ МЕРЕ РЕСТРИКЦИЈЕ 

ПОТРОШЊЕ ВОДЕ 

 

 Зоран Пантовић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознао је чланове 

Градског већа са потребом доношења одлуке о увођењу мере рестрикције потрошње воде и истакао 

да је ЈКП „Водовод“ Чачак, дана 29. јула 2021. године од ЈП „Рзав“ Ариље добио наредбу о увођењу 

рестрикције (умањењу) испоруке воде корисницима водосистема Рзав, због изузетно ниског 

водостаја на водозахвату „Шевељ“, са применом од 30. јула 2021. године од 8 часова. Имајући у 

виду насталу ситуацију у складу са чланом 71. Одлуке о јавном водоводу и канализацији, ЈКП 

„Водовпод“ Чачак предлаже увођење умањења потрошње воде- рестрикцију и предузимање мере 

забране коришћења воде из водовода за поливање паркова, вртова, башти, прање улица и возила. У 

зависности од ситуације ЈКП „Водовод“ ће предложити додатне рестриктивне мере. Истакао је да 

ово није ништа ново и да је ово осма рестрикција од 1998. године али да је ове године веома рано 

дошло до ове ситуације која се обично дешава у другој половини августа, изузев 2013. године када 

је рестрикција уведена почетком августа. Указао је да Одлука треба да ступи на снагу одмох, а не од 

сутра како је првобитно било предложено, што је Градско веће једногласно прихватило. 

 

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

Владан Милић истакао је да ЈКП „Водовод“ Чачак треба да врши контролу примене 

рестикције воде у сарадњи са комуналном инспекцијом и комуналном милицијом, те да 

свакодневни апели на потошачи у појединим селима да воду за пиће троше наменски нису уродили 

плодом. 

Милун Тодоровић истакао је да сви потрошачи тренутно имају воду и да се мера 

рестрикције воде односи само на ненаменско трошење воде. 

Зоран Пантовић истакао је за почетак комунална инспекција и комунална милиција и 

радници Водовода треба да обиђу Пријевор, Трнаву, Трбушане и она места где је снабдевање водом 

угрожено ненаменским трошењем воде за пиће, нарочито у висинским зонама ових насеља. Истакао 

је да се у свим насељима вода тренутно троши више нароћито у вечерњим сатима, али да у већини 

њих нема проблема са снабдевањем, али да у поменутим насељима постоји проблем који је 

евидентан. 

 

По упознавању са предлогом Одлуке и завршеном претрсу Градско веће је једногласно 

донело: 

 

О Д Л У К У 

О УВОЂЕЊУ МЕРЕ РЕСТРИКЦИЈЕ ПОТРОШЊЕ ВОДЕ 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком уводи се мера рестрикције потрошње воде, забраном коришћења воде из 

водовода за поливање паркова, вртова, башти, прање улица и возила. 

 

Члан 2. 

 

 Мера рестрикције потрошње воде,  забраном коришћења воде из водовода за поливање 

паркова, вртова, башти, прање улица и возила, траје до стабилизовања стања на систему за 

водоснабдевање „Рзав“ Ариље. 
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Члан 3. 

 

 Јавно комунално предузеће „Водовод“ Чачак у сарадњи са комуналном инспекцијом и 

комуналном милицијом вршиће контролу примене мере рестрикције потрошње воде  из члана 1. ове 

одлуке. 

 

Члан 4. 

 

 Против корисника воде који се не придржавају мере  рестрикције потрошње воде  из члана 

1. ове одлуке примениће се казнене одредбе утврђене Одлуком о јавном водоводу и канализацији 

града Чачка.  

 

Члан 5. 

 

 Ова одлука ступа на снагу и примењује се од дана доношења.  

 

Члан 6. 

 

 Одлуку објавити у средствима јавног информисања и на сајту града Чачка.  

                                                                 

 

ДРУГА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  

 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића, Градско 

веће је једногласно донело следеће: 

 

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 16, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  активност 0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 874.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 253, за потребе Народног музеја Чачак, на име  израде пројекта уређења 

излагачког простора – сталне поставке Народног музеја у Чачку. Израда пројекта је 

потребна за учествовање на конкурсу „Градови у фокусу“.   

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 253, економска класификација 

511 – Зграде и грађевински објекти, Расход по наменама 5114 – Пројектно планирање, 

Функционална класификација 820, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за друштвене делатности, 

Индиректни корисник Народни музеј Чачак, Програм 1201 Развој културе и информисања, 

ПА 0001 Функционисање локалних установа културе.    

 

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

 



4, Oao peureme o6jaruru y ,,Cl1uc5enoM.rr4cry rpaga r{aura".

***

Mu,ryn Togoposuh, o6aeecruo je u:ranoee fpaEcxor seha ta je o4:ryueno ro cBlrl,r raqrcaMa

AHeBHor peAa, na je 24. cenrr,uuy fpagcxor eeha:ax-nyuuo y 9 ra 30 urzuy,ra.

TPMCKO BEhE
Epoj: 06-13312021-1fi
31. jy.:t 2027.rotlzroe

3anraurur ca 24. ceAHHIIe fpa4cxor reha ycrojen je na 26. ce.4ur,rurr fpa4cxor neha 6poj 06-
13512021-lll oa I 1. asrycra 2021. roanHe.
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