
ЗАПИСНИК 

СА ТРИДЕСЕТ ШЕСТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 7. фебруара 2022. године, у сали Скупштине града Чачка, са почетком у 9,00 

часова. 

 

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

градоначелник града Чачка, отворио је 36. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

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

Владан Милић, Драгомир Шипетић, прим. др Славица Драгутиновић, др Биљана Кочовић, Милорад 

Јевђовић, Радован Јовановић, Драган Филиповић, Споменка Шипетић, Немања Трнавац, др Милош 

Папић, др Иван Глишић и Владимир Ристовић. 

 

 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 и председник Стручне комисије за избор 

годишњих, односно посебних програма у области спорта 

- Милош Стевлић, помоћник Градоначелника 

- Игор Трифуновић, председник Скупштине града 

- Владимир Романдић, секретар Скупштине града  

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

Градског већа 

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

Преговарачког тима за учешће у преговарању за закључивање колективних уговора за јавна 

предузећа и јавне службе 

- Вера Јаковљевић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Милка Станковић, начелник Градске управе за друштвене делатности  

- Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој 

- Бранимирка Радосавчевић, директор Центра за социјални рад града Чачка 

- Никола Вујовић, представник RES Фондацијe Београд 

 

- 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, председавајући седницом Градског већа, обавестио је чланове Градског 

већа да им је достављен записник са 35. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 35. седнице Градског 

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

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  35.  седнице Градског већа града Чачка број 06-9/2021-III од 26. 

јануара 2022. године, без примедби. 
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*** 

 

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 није било предлога за 

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

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА ПЕРИОД 2022-2024.  

 

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 

3. А)УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД“ ЧАЧАК 

 

Б)УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ТЕКСТА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД“ ЧАЧАК 

4.  А)УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ 

ЧАЧАК 

 

Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ТЕКСТА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК 

5.  УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ 

УСТАНОВЕ ДОМ КУЛТУРЕ ЧАЧАК 

6.  УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ о 

ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ НАРОДНИ МУЗЕЈ  ЧАЧАК 

 

7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „ВЛАДИСЛАВ 

ПЕТКОВИЋ ДИС“ 
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8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА „НАДЕЖДА 

ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ „МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ“ 

ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ 

 

10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

 

11. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 

ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА И ПРУЖАЊУ УСЛУГА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

12. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 

УСЛОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА И ПРУЖАЊА УСЛУГЕ ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ 

ДЕТЕТА 

 

13. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ЧАСА ЗА УСЛУГУ ПОМОЋ У 

КУЋИ 

 

14. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ДНЕВНОГ СМЕШТАЈА 

КОРИСНИКА У ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ЖРТВЕ НАСИЉА И НЕЗБРИНУТА 

ЛИЦА 

 

15. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДЕЛИМИЧНЕ НАКНАДЕ 

ТРОШКОВА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

 

16. ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА I КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК 

 

17. ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА I КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

18. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

 

19. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ГОДИШЊИХ 

ОДНОСНО ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ВЕЗИ 

ИЗВЕШТАЈА ПОДНОСИЛАЦА ПРОГРАМА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА 

КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2021. ГОДИНИ 
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20. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА И 

ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА 

ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2022. ГОДИНИ 

 

21. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ      

РЕЗЕРВЕ  

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА ПЕРИОД 2022-2024.  

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднели су Владимир Гојгић и Никола 

Вујовић. Законом о eнергетској ефикасности и рационалној употреби енергије предвиђено је да 

јединице локалне самоуправе доносе програме енергетске ефикасности за период од три године који 

треба да садржи планирани циљ уштеда енергије, преглед и процену годишњих потреба јединице 

локалне самоуправе, план активности ради спровођења мера које ће обезбедити ефикасно 

коришћење енергије, носиоце, рокове и процену очекиваних резултата сваке од мера енергетске 

ефикасности којима се предвиђа остваривање одређеног циља, средства за спровођење програма, 

као и изворе и начин њиховог обезбеђивања. Програм енергетске ефикасности Града Чачка за 

период 2022-2024. израдила је RES Фондација Београд уз техничку помоћ Градске управе за 

локални економски развој и овај Програм садржи све елементе предвиђене наведеним законом. 

Програм енергетске ефикасности Града Чачка за период 2022-2024. је веома значајан за јединице 

локалне самоуправе како превасходно за енергетску санацију објеката у јавној својини, тако и за 

одређивање појединих критеријума за спровођење програма енергетске санације стамбених објеката 

у приватном власништву предвиђеним мерама ресорног Министарства рударства и енергетике, што 

ће све довести до великих уштеда енергије на територији града Чачка.  

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

 Милорад Јевђовић истакао је да је у Програму енергетске ефикасности акценат дат на 

соларној енергији као извору енергије, која представља новину, да је изнет податак колико 

сунчаних сати је просек за град Чачак па поставља питање да ли се на основу тог податка може 

одредити треба  ли инсистирати на овом извору енергије или акценат дати гасификацији за коју већ 

постоји развијена инфраструра, па сматра да би требало више инсистирати на мери суфинансирања 

увођења гаса у куће и станове. 

 Никола Вујовић истакао је да је овим Програмом предвиђена гасификација свих 

негасификованих објеката и да је доста њих тренутно у процедури прикључења на гасну мрежу. 

Што се тиче будућих конкурса које ће спроводити град Чачак и за која средства ће се убудуће 

конкурисати, Чачак се свакако може определити за меру уградње гасних котлова у домаћинства. 

 Милун Тодоровић истакао је да је доношење овог Програма услов да се конкурише за 

средства и да треба инсистирати и на конкурсима за гасификацију и јавних и приватних објеката 

тако да учешће власника објеката у укупном износу средстава буде 50%. 

       Радован Јовановић истакао је позитивно искуство које са увођењем соларних панела има у 

свом предузећу те да се ова инвестиција исплати за неколико година, а у будућности обзиром на 

тренд раста цена свих енергената ова инвестиција ће се и више исплатити. 
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 По упознавању са нацртом Програма Градско веће је једногласно утврдило Предлог 

програма енергетске ефикасности града Чачка за период 2022-2024, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење 

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2022. 

ГОДИНУ 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднеле су Вера Јаковљевић и Мирјана 

Ђоковић. Правни основ за доношење Програма садржан је у Закону о заштити животне средине и  

Одлуци о буџетском Фонду за заштиту животне средине града Чачка и Статута града Чачка. 

Одредбама Закона о заштити животне средине прописано је да се средства буџетског фонда користе 

на основу утврђеног програма коришћења средстава буџетског фонда који доноси надлежни орган 

аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе. Одредбама о буџетском фонду за 

заштиту животне средине града Чачка предвиђено је да се средства Фонда користе у складу са 

програмом коришћења средстава Фонда, који доноси Скупштина града Чачка, за сваку годину 

посебно. Програм коришћења  средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка  

за 2022. годину ће се реализовати кроз следеће планиране активности: редовну контролу квалитета 

животне средине која је законска обавеза; учешће на сајму екологије и енергетике који промовише 

град Чачак као еколошки савестан град и омогућава размену знања и искустава са другим 

субјектима из области заштите животне средине, као и приступ новим сазнањима и достигнућима из 

области заштите животне средине; заштиту споменика природе као обавезу очувања природних 

вредности за будуће генерације и основ за подизање туристичке понуде на територији града Чачка; 

развој Овчарско-Кабларске клисуре, заштићеног природног добра I категорије, и повећање њене 

туристичке атрактивности; процес ширења едукације становништва, посебно деце и омладине је 

веома важан за успешно очување животне средине. Две предшколске установе, основне и средње 

школе активно су укључене у све врсте еколошких едукација. У овој години наставиће се са 

ширењем процеса едукације у свим областима заштите животне средине; највећи допринос у 

решавању проблема заштите и унапређења животне средине могу дати људи који се налазе 

директно   суочени са последицама нарушавања животне средине. Зато посебну пажњу треба 

обратити на удружења која се баве очувањем природе; повећање зелених површина на територији 

града и сузбијање инвазивних врста; активности које имају за циљ унапређење система управљања 

отпадом, смањење количине отпада који се одлаже, поновну употребу и рециклажу отпада, 

збрињавање отпадне биомсе и повећање енергетске ефикасности. 

 

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

Прим. др Славица Драгутиновић осврнула се на параметре који се тичу здравља људи и 

похвалила редовну контролу ваздуха и увођење сензорских места за мерење квалитета ваздуха и 

сарадњу са Заводом за јавно здравље.Истакла је проблем који је све евидентнији а утиче на здравље 

људи, а то је повећање буке, те да на контроли тога треба инсистирати и улагати средства. 

Мирјана Ђоковић истакла је да ниво буке контролише Еколошка инспекција, да је ниво 

средстава опредељених за ту сврху 400 хиљада динара, да ако буде потребно и више то неће бити 

проблем, да Еколошка инспекција овај посао обавља у складу са Законом о буци, да у свом саставу 

има и лекаре и да није било ниједне притужбе на њихов рад. 
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Милорад Јевђовић истакао је да треба размишљати о томе на који начин рекултивисати 

земљиште након изградње Моравског коридора како земљиште не би остаало девастирано, те да је 

предлог да се ово земљиште пошуми.  

Мирјана Ђоковић је одговорила да ће смернице за рекултивацију земљишта око атопута 

дати и спроводит држава у сарадњи са локалном самоуправом и да ће пошумљавање сигурно бити 

једна од мера. 

 

 По упознавању са нацртом Програма Градско веће је једногласно утврдило Предлог програма 

коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2022. години, 

који ће бити достављен Скупштини на разматрање и доношење по прибављеној сагласности од 

Министарства заштите животне средине. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: А)УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ 

КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД“ ЧАЧАК 

 

Небојша Бежанић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, истакао је да је правни 

основ за доношење Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Водовод“Чачак   

чији је оснивач град Чачак, садржан у Закону о јавним предузећима којим је прописано да одлуку о 

спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне 

самоуправе доноси орган јединице локалне самоуправе надлежан за именовање директора јавног 

предузећа, на предлог надлежног органа јединице локалне самоуправе.Овом одлуком уређује се 

спровођење јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног  предузећа за водовод и 

канализацију „Водовод“ Чачак. 

 

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

спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за водовод и 

канализацију „Водовод“ Чачак, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

Б)УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ТЕКСТА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД“ ЧАЧАК 

Небојша Бежанић у даљем излагању упознао је чланове Градског већа са текстом Конкурса 

за именовање директора ЈКП „Водовод“ Чачак и истакао да конкурс садржи: податке о јавном 

предузећу, податке о пословима директора, услове за именовање директора јавног предузећа, 

стручну оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у изборном поступку и начин њихове 

провере, рок за подношење пријава на јавни конкурс, шта садржи пријава на конкурс, доказе који се 

прилажу уз пријаву на јавни конкурс, адресу на коју се подносе пријаве на јавни конкурс и податке 

о лицу за контакт. Оглас ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном 

листу града Чачка“ и једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији 

Републике Србије (Дневне новине „Ало“), као и на интернет страници града Чачка: 

www.cacak.org.rs. 
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По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило текст јавног конкурса за 

именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак и 

доставило Скупштини на разматрање и оглашавање. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА А)УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ 

КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК 

 

Небојша Бежанић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, истакао је да је правни 

основ за доношење Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Паркинг 

сервис“Чачак чији је оснивач град Чачак, садржан у Закону о јавним предузећима којим је 

прописано да одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног предузећа чији је 

оснивач јединица локалне самоуправе доноси орган јединице локалне самоуправе надлежан за 

именовање директора јавног предузећа, на предлог надлежног органа јединице локалне 

самоуправе.Овом одлуком уређује се спровођење јавног конкурса за именовање директора Јавног 

комуналног  предузећа „Паркинг сервис“ Чачак. 

 

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

спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ 

Чачак, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ТЕКСТА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК 

Небојша Бежанић у даљем излагању упознао је чланове Градског већа са текстом Конкурса 

за именовање директора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак и истакао да конкурс садржи: податке о 

јавном предузећу, податке о пословима директора, услове за именовање директора јавног предузећа, 

стручну оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у изборном поступку и начин њихове 

провере, рок за подношење пријава на јавни конкурс, шта садржи пријава на конкурс, доказе који се 

прилажу уз пријаву на јавни конкурс, адресу на коју се подносе пријаве на јавни конкурс и податке 

о лицу за контакт. Оглас ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном 

листу града Чачка“ и једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији 

Републике Србије (Дневне новине „Ало“), као и на интернет страници града Чачка: 

www.cacak.org.rs. 

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило текст јавног конкурса за 

именовање директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак и доставило 

Скупштини на разматрање и оглашавање. 
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ПЕТА ТАЧКА: ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ 

УСТАНОВЕ ДОМ КУЛТУРЕ ЧАЧАК 

 

 Уводно излагање у квиру ове тачке дневног реда поднела је Милка Станковић. Правни 

основ за доношење Одлуке о допунама Одлуке о организовању Установе Дом културе Чачак 

садржан је у Закону о култури. На основу Закона о култури, Установу може основати Република 

Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, друго правно или физичко лице, под 

условима прописаним законом. Овом Одлуком се врши усклађивање Одлуке о организовању 

Установе Дом културе Чачак  са Законом о култури. 

 

По упознавању са нацртом Одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предло одлуке о 

допунама Одлуке о организовању установе Дом културе Чачак, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

ШЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ НАРОДНИ МУЗЕЈ  ЧАЧАК 

 Уводно излагање у квиру ове тачке дневног реда поднела је Милка Станковић Правни 

основ за доношење Одлуке о измени и допунама Одлуке о организовању Установе Народни музеј 

Чачак са држан је у Закону о музејској делатности и Закону о култури. Законом о музејској 

делатности прописано је да на оснивање, управљање, руковођење, финансирање, статусне промене, 

престанак рада и друга питања од значаја за рад музеја се примењују одредебе закона којим се 

уређује култура, закона којим се уређује заштита културних добара и закона којим се уређују јавне 

службе, ако овим законом није другачије уређено. Законом о музејској делатности прописано је да 

су музеји основани до дана ступања на снагу овог закона дужни да своју организацију и рад ускладе 

са одредбама овог закона у року од једне године од дана ступања на снагу овог закона. На основу 

одредаба Закона о култури, установу може основати Република Србија, аутономна покрајина, 

јединица локалне самоуправе, друго правно или физичко лице, под условима прописаним законом. 

Овом Одлуком се врши усклађивање Одлуке о организовању Установе Народни музеј Чачак  са 

одредбама Закона о музејској делатност и Закона о култури. 

 

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

измени и допунама Одлуке о организовању Установе Народни музеј  Чачак, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

СЕДМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА 

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ 

 

 Уводно излагање у квиру ове тачке дневног реда поднела је Милка Станковић Правни 

основ за доношење Одлуке о измени и допунама Одлуке о организовању Установе Градска 

библиотека “Владислав Петковић Дис“ садржан је у одребама Закона о култури а у вези са 

одредбама Закона о библиотечко-информационој делатности. На основу Закона о култури, 

Установу може основати Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, 
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друго правно или физичко лице, под условима прописаним законом. Законом о библиотечко-

информационој делатности, прописано је да на оснивање библиотека, вршење оснивачких права, 

оснивачки акт, упис у судски регистар и евиденцију установа основаних средствима у јавној 

својини се примењују одредбе закона којим се уређује област културе. Овом Одлуком врши се 

усклађивање Одлуке о организовању Установе Градска библиотека “Владислав Петковић Дис“  са 

одредбама  Закона о култури и Закона о библиотечко-информационој делатности. Одлуком о 

измени и допунама Одлуке о организовању Установе Градска библиотека “Владислав Петковић 

Дис“ извршено је усклађивање са Законом о култури и Законом о библиотечко-информационој 

делатности . 

 

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

измени и допунама Одлуке о организовању Установе Градска библиотека „Владислав Петковић 

Дис“ и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ОСМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА „НАДЕЖДА 

ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

 Уводно излагање у квиру ове тачке дневног реда поднела је Милка Станковић Правни 

основ за доношење Одлуке о измени и  допунама Одлуке о организовању Установе Уметничка 

галерија „Надежда Петровић“ Чачак садржан  је у одредбама Закона о музејској делатности и 

Закона о култури. На основу Закона о музејској делатности је прописано да на оснивање, 

управљање, руковођење, финансирање, статусне промене, престанак рада и друга питања од значаја 

за рад музеја (односно галерија) се примењују одредебе закона којим се уређује култура, закона 

којим се уређује заштита културних добара и закона којим се уређују јавне службе, ако овим 

законом није другачије уређено. 

 

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

измени и допунама Одлуке о организовању Установе Уметничка галерија „Надежда Петровић“ 

Чачак, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ „МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ 

АРХИВ“ ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И 

ЛУЧАНИ 

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Милка Станковић. Правни 

основ за доношење Одлуке о допунама Одлуке о организовању Установе  “Међуопштински 

историјски архив” за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани садржан је одредбама 

Закона о култури којима је прописано да Установу може основати Република Србија, аутономна 

покрајина, јединица локалне самоуправе, друго правно или физичко лице, под условима 

прописаним законом. Одлуком се врши усклађивање Одлуке о организовању Установе 

“Међуопштински историјски архив” за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани са 

Законом о култури. 
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 По упознавању са нацртом Одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о 

допунама одлуке о организовању Установе „Међуопштински историјски архив“ за град Чачак и 

општине Горњи Милановац и Лучани, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ 

ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ГРАДСКО 

ПОЗОРИШТЕ ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

  

 Уводно излагање у квиру ове тачке дневног реда поднела је Милка Станковић. Правни 

основ за доношење Одлуке о допуни  и изменама Одлуке о оснивању Установе културе „Градско 

позориште Чачак“ Чачак садржан је у одредбама Закона о култури. На основу Закона о култури, 

установу може основати Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, 

друго правно или физичко лице, под условима прописаним законом. Овом Одлуком се врши се 

врши усклађивање Одлуке о оснивању Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак, са 

одредбама  Закона о изменама и допунама Закона о култури. 

 

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

изменама и допуни Одлуке о оснивању Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак, и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ 

ПРАВИЛНИКА О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА И ПРУЖАЊУ 

УСЛУГА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ 

ГРАДА ЧАЧКА 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Милка Станковић. Правни 

основ за измену Правилника садржан је у Закону о социјалној заштити, Одлуке о правима и 

услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка и Статута града Чачка. 

 

        По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело: 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОСТВАРИВАЊУ  ПРАВА И 

ПРУЖАЊУ УСЛУГА У  СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТЕ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА ЧАЧКА 

                                                                       

 

Члан 1. 

 У Правилнику о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити из надлежности 

града Чачка („Службени лист града Чачка“бр. 6/2013, 11/2017, 4/2018 и 1/2019),  члан 6. мења се и 

гласи: 

 

„Члан 6. 

 Лицима из члана 14. Одлуке може се на предлог Стручног тима одобрити једнократна 

новчана помоћ на основу важеће личне карте, отпусног листа надлежног органа,  извештаја са 

терена и остале документације из члана 3. овог Правилника.“ 
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Члан 2.  

 У члану 17. став 1. у алинеји трећој после речи „ пок. родитеља“ брише се запета додају 

речи  „или су закупци стана у јавној својини“ и „запета“. 

 

Члан 3.  

 У члану 29. став 3.  реч „Центра“ замењује се речима „Центра за пружање услуга 

социјалне заштите „Зрачак“ Чачак.   

 

Члан 4.  

 У члану 61., 64. став 2., 69., 70., 74., 75., 78., и 81.  речи  „Установа за дневни боравак 

деце, младих  и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак“ у различитим падежима и на 

одговарајућим местима, замењују се речима „Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ 

Чачак, у одговарајућем падежу,  а у члану 64. став 1. и 67. речи „Установа која обавља послове 

дневног боравка“ замењују се речима „Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ 

Чачак“ у одговарајућем падежу. 

 

Члан 5. 

 У члану 74. и 77. речи „установе „Зрачак““ замењују се речима „ Центра за пружање 

услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак“. 

 

Члан 6. 

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

града Чачка“. 

 

  

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ 

ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА И ПРУЖАЊА 

УСЛУГЕ ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА 

 

Уводно излагање у квиру ове тачке дневног реда поднела је Милка Станковић. Правни 

основ за измену и допуну Правилника садржан је у одредбама Одлуке о правима и услугама у 

социјалној заштити из надлежности града Чачка и Статута града Чачка. Решењем  Министарства за 

рад, запошљавање,борачка и социјална питања Центар за пружање услуга социјалне заштите 

„Зрачак“Чачак добио лиценцу за обављање услуга социјалне заштите - лични пратилац детета. 

 

 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело: 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА И 

ПРУЖАЊА УСЛУГЕ ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА 

 

 Члан 1.  

          У Правилнику о условима обезбеђења и пружања услуге лични пратилац детета („Сл.лист 

града Чачка“ бр.7/2017) у члану 5. после става 4.  додаје се нови став 5. који гласи: 
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 „Град Чачак услугу личног пратиоца детета обавља преко Центра за пружање услуга 

социјалне заштите „Зрачак“ Чачак (у даљем тексту: пружалац услуге) 

 Досадашњи став 5. постаје став 6.  

 У досадашњем ставу 6. који постаје став 7. реч „изабрани“ брише се. 

 Досадашњи став 7. постаје став 8.“  

 

Члан 2.  

 Члан 8. брише се. 

Члан 3. 

 У члану 27. речи „и уговором који је закључен у поступку јавне набавке“ бришу се. 

                                                                            

                                                                          Члан 4. 

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

Чачка“. 

 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ЧАСА ЗА УСЛУГУ 

ПОМОЋ У КУЋИ 

 

 Уводно излагање у квиру ове тачке дневног реда поднела је Бранимирка Радосавчевић. 

Правни основ за доношење одлуке садржан је у одредбама Правилника о остваривању права и 

пружању услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка којим је предвиђено да цену часа 

услуге помоћ у кући за одрасла и стара лица одређује Градско веће на предлог Центра за социјални 

рад, почетком године. Имајући у виду начин на који је град Чачак обезбедио пружање наведене 

услуге, Центар за социјални рад града Чачка предлаже да износ накнаде за наведену услугу у 2022. 

години остане непромењен. 

 
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело: 

 

О   Д   Л   У   К   У 

 

 1.ОДРЕЂУЈЕ СЕ цена часа услуге помоћ у кући у износу од 600,00 динара за 2022. годину.  

 

           2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ДНЕВНОГ 

СМЕШТАЈА КОРИСНИКА У ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ЖРТВЕ 

НАСИЉА И НЕЗБРИНУТА ЛИЦА 

 

Уводно излагање у квиру ове тачке дневног реда поднела је Бранимирка Радосавчевић. 

Правни основ за доношење одлуке  садржан је у одредбама Правилника о остваривању права и 

пружању услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка којима је предвиђено да цену 

дневног смештаја за кориснике са друге територије у Прихватилишту за пружање услуга 

привременог смештаја за незбринута лица и жртве насиља у породици, утврђује Градско веће 

почетком календарске године. 
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По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело: 

 

О   Д   Л   У   К   У 

 

1. УТВРЂУЈЕ СЕ цена дневног смештаја у Прихватилишту за жртве насиља у породици и 

незбринута лица, за кориснике који живе ван територије града Чачка у износу од 1.200,00 динара/ 

по дану за 2022. годину. 

 

2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.  

 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДЕЛИМИЧНЕ НАКНАДЕ 

ТРОШКОВА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

 

 Уводно излагање у квиру ове тачке дневног реда поднела је Бранимирка Радосавчевић. 

Правни основ за доношење одлуке садржан је у одредбама Одлуке о правима и услугама у 

социјалној заштити из надлежности града Чачка и Правилника о остваривању права и пружање 

услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка којима је предвиђено да Градско веће 

доноси посебну Одлуку којом се утврђује износ месечне делимичне накнаде трошкова комуналних 

услуга (услуге водоснабдевања и употребе канализације, испорука топлотне енергије и изношење 

смећа) почетком сваке календарске године. Имајући у виду реализацију наведеног права у 2021. 

години и одобреног буџета за 2022. годину, као и чињенице да није дошло до повећања цена 

комуналних услуга у 2021. години, Центар за социјални рад града Чачка предложио је да износ 

делимичне накнаде трошкова комуналних услуга у 2022. години буде исти као и 2021. године. 

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело: 

 

О   Д   Л   У   К   У 

 

 1. УТВРЂУЈЕ СЕ износ месечне делимичне накнаде трошкова комуналних услуга, (услуге 

водоснабдевања и употребе канализације, испорука топлотне енергије и изношења смећа) за 2022. 

годину у висини месечне обавезе за извршене комуналне услуге, а највише у износу до 1.800,00 

динара месечно по кориснику (појединцу, односно породици). 

           2. Право на делимичну накнаду из тачке 1. Одлуке остварују корисници који испуњавају 

услове прописане чланом 17. до 19. Правилника о остваривању права и пружању услуга у 

социјалној заштити из надлежности града Чачка (,,Сл.лист града Чачка“ бр.6/13,11/2017, 4/2018 и 

1/2019) и користи се на следећи начин: 

 

- месечни износ до 1.800,00 динара уплаћује се ЈКП „Чачак“ Чачак ако се корисник 

определи за делимичну накнаду трошкова за испоруку топлотне енергије; 

- месечни износ до 1.400,00 динара уплаћује се ЈКП „Водовод“ Чачак или ЈКП 

„Моравац“ Мрчајевци, ако се корисник определи за делимичну накнаду трошкова за 

услуге водоснабдевања и употребе канализације; 

- месечни износ до 400,00 динара уплаћује се ЈКП „Комуналац“ Чачак или ЈКП 

,,Моравац“ Мрчајевци ако се корисник определи за услугу изношења смећа; 

 

3. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“. 



 

 

 

 

 

  14 

 

 

 

 

 

ШЕСТНАЕСТА ТАЧКА: ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА I КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК 

 

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

веће је једногласно закључило: 

  

ОДЛУКУ 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Анекс I Колективног уговора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, у тексту који 

је саставни део ове одлуке. 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА I КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРЕЈАЊЕ 

„ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

 

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

веће је једногласно закључило: 

 

ОДЛУКУ 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Анекс I Колективног уговора ЈКП „Чачак“ Чачак, у тексту који је 

саставни део ове одлуке. 

 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА:   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о измени Решења о образовању Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама 

 

 

I 

 

         У Решењу о образовању Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама 

(„Службени лист града Чачка број 27/2020) за председника Комисије одређује се Милош Стеванић, 

мастер економиста, помоћник Градоначелника за област месне самоуправе и инфраструктуру, 

уместо Милана Бојовића, дипломираног економисте. 
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II 

 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

ГОДИШЊИХ ОДНОСНО ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА ПОДНОСИЛАЦА 

ПРОГРАМА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ 

ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2021. ГОДИНИ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Мирослав Петковић. Стручна 

комисија за избор годишњих односно посебних програма у области спорта  размотрила је извештаје 

о реализацији програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града 

Чачка у 2021. години, а које су подносиоци програма доставили Градском већу на прописаном 

обрасцу. Након разматрања достављених извештаја, Комисија је утврдила који подносиоци 

програма су користили додељена средства у складу са Одлуком о одобравању и финансирању 

програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку, па предлажу да 

Градско веће усвоји те извештаје.  

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај  о реализовању програма којима се остварује општи интерес у 

области спорта на територији града Чачка у 2021. години, које су доставили следећи 

подносиоци програма: 

  

 Фудбалски клуб ''Борац 1926'' Чачак 

 Фудбалски клуб „Слобода“ Чачак 

 Фудбалски клуб „Полет“ Љубић 

 Фудбалски клуб „Полет“ Трбушани 

 Фудбалски клуб „Пријевор“ Пријевор 

 Фудбалски клуб „Омладинац“ Заблаће 

 Фудбалски клуб „Слатина“ Слатина 

 Фудбалски клуб „Јединство“ Горња Горевница 

 Фудбалски клуб „Јединство“ Коњевићи 

 Фудбалски клуб „Рудар“ Бресница 

 Фудбалски клуб „Спартак“ Трнава 

 Омладински фудбалски клуб „Морава“ Катрга 

 Фудбалски клуб „Парменац“ Парменац 

 Омладински фудбалски клуб „Ракова“ Ракова 

 Фудбалски клуб „Лугови“ Чачак 

 Фудбалски клуб „Планинац“ Вујетинци 

 Фудбалски клуб „Будућност“ Станчићи 
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 Фудбалски клуб „Задругар“ Доња Трепча 

 Фудбалски клуб „Кеј“ Чачак 

 Фудбалски клуб „Чачак 94“ Чачак 

 Фудбалски клуб „Гаучоси“ Чачак 

 Фудбалски клуб „Спартак 1976“ Чачак  

 Фудбалски клуб „Пријатељи“ Чачак 

 Фудбалски клуб „Гаврило Принцип“ Вранићи 

 Кошаркашки клуб „Борац“ Чачак 

 Кошаркашки клуб „Младост“ Чачак 

 Кошаркашки клуб „Железничар“ Чачак  

 Омладински кошаркашки клуб „Чачак 94“ Чачак  

 Кошаркашки клуб „Морава“ Заблаће 

 Женски кошаркашки клуб „Ча баскет“ Чачак 

 Спортско удружење „Топ зицер“ Чачак 

 Омладински рукометни клуб „Младост“ Чачак  

 Рукометни клуб „Вукови“ Чачак 

 Карате клуб „Слобода“ Чачак 

 Клуб контактних спортова „СМТ“ Чачак 

 Клуб контактних спортова „Полет“ Чачак 

 Карате савез града Чачка 

 Атлетски клуб „Слобода“ Чачак 

 Атлетски клуб „Чаак“ Чачак 

 Атлетско удружење ''Борац ветерани'' Чачак 

 Бициклистички клуб „Борац“ Чачак 

 Клуб за коњички спорт „Миленко Никшић“ Чачак 

 Коњички клуб „Грива“ Чачак 

 Тениски клуб „Слобода“ Чачак 

 Тениски клуб „Теннис поинт“ Чачак 

 Тениски клуб „Колос“ Чачак 

 Тениски клуб „Пужић“ Чачак 

 Одбојкашки клуб „Слобода С“ Чачак 

 Одбојкашки клуб „Борац“ Чачак 

 Одбојкашки клуб „Лотус“ Чачак 

 Стонотениски клуб „Борац“ Чачак 

 Спортски клуб деце и омладине са посебним потребама „Морава“ Чачак 

 Спортски клуб слепих „Додир“ Чачак 

 Спортски клуб „Цадист“ Чачак 

 Спортско удружење глувих и наглувих Чачак 

 Плесни клуб „Луна“ Чачак 

 Плесни клуб „Star dance studio“ Чачак 

 Удружење спортских риболоваца „Морава 1925“ Чачак 

 Аеро клуб „Овчар Каблар“ Чачак 

 Параглајдинг клуб „Парасекс“ Чачак 

 Планинарско друштво „Каблар“ Чачак 
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 Аутомобилски спортски клуб „Херц“ Чачак 

 Ауто спортско удружење „Тјунинг стајлинг“ Чачак 

 Мотокрос клуб „Танаско Рајић“ Чачак 

 Стрељачки клуб „Борац“ Чачак 

 Стреличарски клуб „Прељина“ Прељина 

 Стреличарско удружење „Вукови“ Чачак 

 Кик бокс клуб „Борац“ Чачак 

 Џудо клуб „Борац“ Чачак 

 Џудо клуб „Роки“ Чачак 

 Рвачки клуб „Борац“ Чачак 

 Спортско удружење Ашихара каикан „Обилић“ Чачак  

 Боди билдинг клуб „Борац“ Чачак 

 Боди билдинг клуб „Атлета“ Чачак 

 Боди билдинг клуб „GYM-i“ Чачак 

 Пливачки клуб „Чачак“ Чачак 

 Кајак клуб „Чачак“ Чачак 

 Куглашки клуб „Чачак“ Чачак 

 Омладинско шаховско удружење „Борац 2019“ Чачак 

 Спортски билијар клуб „Royal“ Чачак 

 Спортско удружење „Па како“ Чачак 

 Савез за школски спорт 

 Спортско удружење Триатлон тим ''Борац'' Чачак 

 

 

2. Одобрена средства у 2021. години није користила спортска организација Спортско 

удружење „Fit up“ Чачак 

 

Наведена спортска организација нема обавезу достављања Извештаја. 

 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ 

ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 

ГРАДУ ЧАЧКУ У 2022. ГОДИНИ 

 

Мирослав Петковић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши 

чланове Градског већа са предлогом Стручне комисија за избор годишњих, односно посебних 

програма у области спорта којим се предлаже да се у складу са Одлуком о одобравању и 

финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку 

одобре  годишњи програми и доделе средства за задовољавање потреба и интереса грађана у 

области спорта у граду Чачку у 2022. години, организацијама у области спорта. 

 

 По упознавању са предлогом Комисије Градско веће је једногласно донело 84 решења о 

одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у 

области спорта у граду Чачку у 2022. години, према следећем распореду: 
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Редни 

број 

 

Организација у 

области спорта 
          Спорт 

 

Износ 

(у динарима) 

 

 

                          Област 

1.  

Фудбалски клуб 

''Борац 1926'' 

Чачак 

 

фудбал 

8.868.667,00 учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима  

2.  
Фудбалски клуб 

„Слобода“ Чачак 

 

фудбал 933.750,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

3.  
Фудбалски клуб 

„Полет“ Љубић 

 

фудбал 579.962,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

4.  
Фудбалски клуб 

„Полет“ 

Трбушани 

фудбал 599.675,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

5.  
Фудбалски клуб 

„Пријевор“ 

Пријевор 

фудбал 564.400,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

6.  

Фудбалски клуб 

„Омладинац“ 

Заблаће 

 

фудбал 564.400,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

7.  

Фудбалски клуб 

„Слатина“ 

Слатина 

 

фудбал 354.825,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

8.  

Фудбалски клуб 

„Јединство“ 

Горња 

Горевница 

фудбал 390.100,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

9.  
Фудбалски клуб 

„Јединство“ 

Коњевићи 

фудбал 564.400,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

10.  

Фудбалски клуб 

„Рудар“ 

Бресница 

фудбал 283.860,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

11.  
Омладински 

фудбалски клуб 
фудбал 392.175,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 
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„Морава“ Катрга 

 

и европским клупским 

такмичењима 

12.  

Фудбалски клуб 

„Парменац“ 

Парменац 

фудбал 564.400,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

13.  

Омладински 

фудбалски клуб 

„Ракова“ Ракова 

фудбал 354.825,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

14.  
Фудбалски клуб 

„Лугови“ Чачак 
фудбал 211.650,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

15.  

Фудбалски клуб 

„Планинац“ 

Вујетинци 

фудбал 211.650,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

16.  

Фудбалски клуб 

„Будућност“ 

Станчићи  

фудбал 211.650,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

17.  

Фудбалски клуб 

„Морава“ 

Мојсиње 

 

фудбал 211.650,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

18.  

Фудбалски клуб 

„Задругар“ Доња 

Трепча 

фудбал 354.825,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

19.  
Фудбалски клуб 

''Кеј'' Чачак 
фудбал 354.825,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

20.  

Фудбалски клуб 

„Чачак 94“ 

Чачак  

 

фудбал 370.387,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

21.  

Фудбалски клуб 

„Гаучоси“ Чачак  

 

фудбал 459.612,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

22.  

Фудбалски клуб 

„Спартак 1976“ 

Трнава  

 

фудбал 686.825,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

23.  Фудбалски клуб фудбал 211.650,00 учешће спортских организација са 
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''Пријатељи'' 

Чачак  

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

24.  

Фудбалски клуб 

''Гаврило 

Принцип'' 

Вранићи  

фудбал 211.650,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

25.  

Спортско 

омладинско 

фудбалско 

удружење 

„Ремонт 1959“ 

Чачак 

фудбал 211.650,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

26.  

Спортско 

фудбалско 

удружење 

„Гладијатор“ 

Чачак 

фудбал 211.650,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

27.  

Кошаркашки 

клуб „Борац“ 

Чачак 

кошарка 

 

 

 

 

31.372.000,00 

1) учешће спортских организација 

са територије града Чачка у 

домаћим и европским клупским 

такмичењима 6.372.000,00 динара 

2) делатност организација у 

области спорта са седиштем на 

територији града Чачка које су од 

посебног значаја за град 

25.000.000,00 динара 

28.  

Кошаркашки 

клуб „Младост“ 

Чачак  

 

кошарка 
1.132.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима  

29.  

Кошаркашки 

клуб 

„Железничар“ 

Чачак  

 

кошарка 
2.750.000,00 

1) учешће спортских организација 

са територије града Чачка у 

домаћим и европским клупским 

такмичењима 2.600.000,00 динара 

2) организација спортских 

такмичења од посебног значаја за 

град Чачак  150.000,00 динара 

30.  

Омладински 

кошаркашки 

клуб ''Чачак 94'' 

Чачак 

 

кошарка 

2.600.000,00 

 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима  

31.  

Женски 

кошаркашки 

клуб „Ча баскет“ 

Чачак 

кошарка 660.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

32.  Кошаркашки кошарка 80.000,00 организација спортских такмичења 
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клуб „Топ 

зицер“ Чачак 

од посебног значаја за град Чачак  

33.  
Карате клуб 

''Слобода'' Чачак 
карате 493.400,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

34.  

Клуб контактних 

спортова ''СМТ'' 

Чачак 

карате 30.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

35.  

Клуб контактних 

спортова 

''Полет'' Чачак 

карате 40.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

36.  

Карате савез 

града Чачка 

 

карате 25.600,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

37.  

Омладински 

рукометни клуб 

''Младост'' Чачак  

рукомет 1.630.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима  

38.  
Рукометни клуб 

„Вукови“ Чачак 
рукомет 20.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

39.  
Атлетски клуб 

''ЧААК'' Чачак 
атлетика 738.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

40.  
Атлетски клуб 

„Слобода“ Чачак 
атлетика 351.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

41.  

Атлетско 

удружење 

„Борац 

ветерани“ Чачак 

атлетика 55.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

42.  

Одбојкашки 

клуб ''Слобода 

С'' Чачак  

 

одбојка 
364.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима  

43.  

Одбојкашки 

клуб ''Борац'' 

Чачак 

одбојка 370.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

44.  Одбојкашки одбојка 380.000,00 учешће спортских организација са 
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клуб ''Лотус'' 

Чачак 

 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

45.  

Коњички клуб 

''Миленко 

Никшић'' 

Чачак 

 

коњички спорт 

 

632.200,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима  

46.  
Коњички клуб 

„Грива“ Чачак 

коњички спорт 

 
407.800,00 

подстицање и стварање услова за 

унапређење спортске рекреације, 

односно бављења грађана спортом, 

посебно деце, омладине, жена и 

особа са инвалидитетом 

47.  
Тениски клуб 

''Колос'' Чачак 

тенис 

 
200.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

48.  

Тениски клуб 

„Теннис 

поинт“ Чачак  

тенис 

 
250.000,00 

1) учешће спортских организација 

са територије града Чачка у 

домаћим и европским клупским 

такмичењима 125.000,00 динара 

2) организација спортских 

такмичења од посебног значаја за 

град Чачак 125.000,00 динара 

49.  
Тениски клуб 

„Слобода“ Чачак  
тенис 550.000,00 

1) учешће спортских организација 

са територије града Чачка у 

домаћим и европским клупским 

такмичењима 

300.000,00 динара 

2) организација спортских 

такмичења од посебног значаја за 

град Чачак 250.000,00 динара 

50.  

Тениски клуб 

„Пужић“ 

Чачак 

тенис 20.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

51.  

Бициклистички 

клуб ''Борац'' 

Чачак 

бициклизам 

 
1.144.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

52.  

Стонотениски 

клуб „Борац“ 

Чачак  

стони тенис 

 

520.000,00 учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

53.  

Спортски клуб 

деце и омладине 

са посебним 

потребама 

спорт особа са 

инвалидитетом 
347.875,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 
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„Морава“ Чачак 

54.  
Спортски клуб 

„Цадист“ Чачак 

спорт особа са 

инвалидитетом 
101.645,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима   

55.  

Спортско 

удружење 

глувих и 

наглувих Чачак 

спорт особа са 

инвалидитетом 
191.845,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

56.  

Спортско 

удружење 

слепих и 

слабовидих 

„Див“ Чачак 

 

спорт особа са 

инвалидитетом 
52.945,00 

подстицање и стварање услова за 

унапређење спортске рекреације, 

односно бављења грађана спортом, 

посебно деце, омладине, жена и 

особа са инвалидитетом 

57.  
Плесни клуб 

''Луна'' Чачак 
спортски плес 205.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима   

58.  

Плесни клуб 

„Star dance 

studio“ Чачак 

спортски плес 100.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима  

59.  

Аеро клуб 

„Овчар Каблар“ 

Чачак 

ваздухопловни 

спорт 
135.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима  

60.  

Параглајдинг 

клуб „Парасекс“ 

Чачак 

 

ваздухопловни 

спорт 
145.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

61.  

Планинарско 

друштво 

„Каблар“ Чачак  

планинарство 
 

150.000,0 

подстицање и стварање услова за 

унапређење спортске рекреације, 

односно бављења грађана спортом, 

посебно деце, омладине, жена и 

особа са инвалидитетом 

62.  

Аутомобилски 

спортски клуб 

„Херц“ Чачак 

 

аутомобилизам 90.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

63.  

Ауто спортско 

удружење 

„Тјунинг 

стајлинг“ Чачак 

 

аутомобилизам 50.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

64.  
Мотокрос клуб 

„Танаско Рајић“ 
мото спорт 

 

135.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 
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Чачак 

 

и европским клупским 

такмичењима 

65.  
Стрељачки клуб 

„Борац“ Чачак 
стрељаштво 120.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима  

66.  
Стрељачки клуб 

„Слобода“ Чачак 
стрељаштво 50.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима  

67.  

Стреличарски 

клуб „Прељина“ 

Прељина 

стреличарство 40.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима  

68.  

Стреличарско 

удружење 

„Вукови“ Чачак 

стреличарство 30.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима  

69.  

Боксерски савез 

Шумадије и 

Поморавља 

Чачак 

бокс 

 

 

100.000,00 

 

 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

70.  
Кик бокс клуб 

„Борац“ Чачак 
     кик бокс 40.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима   

71.  

Џудо клуб 

„Роки“ Чачак  

  

џудо 170.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима   

72.  
Џудо клуб 

„Борац“ Чачак 
џудо 243.100,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима   

73.  

Спортско 

удружење 

Ашихара каикан 

„Обилић“ Чачак  

ашихара каикан 

 
30.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима   

74.  

Удружење 

спортских 

риболоваца 

„Морава 1925“ 

Чачак 

спортски 

риболов 
100.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима   

75.  
Рвачки клуб 

„Борац“ Чачак 
рвање 243.100,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 
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такмичењима   

76.  

Боди билдинг 

клуб „Борац“ 

Чачак 

боди билдинг 300.000,00 

1) учешће спортских организација 

са територије града Чачка у 

домаћим и европским клупским 

такмичењима 

230.000,00 динара 

2) организација спортских 

такмичења од посебног значаја за 

град Чачак 70.000,00 динара 

77.  

Боди билдинг 

клуб „GYM-i“ 

Чачак 

 

боди билдинг  108.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

78.  

Боди билдинг 

клуб „Атлета“ 

Чачак 

  

боди билдинг 49.400,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

79.  
Пливачки клуб 

„Чачак“ Чачак 
пливање 90.000,00 

организација спортских такмичења 

од посебног значаја за град Чачак 

80.  
Кајак клуб 

„Чачак“ Чачак 
кајак кану 315.600,00 

1) учешће спортских организација 

са територије града Чачка у 

домаћим и европским клупским 

такмичењима 265.600,00 динара; 

2) организација спортских 

такмичења од посебног значаја за 

јединицу локалне самоуправе 

50.000,00 динара 

81.  
Куглашки клуб 

„Чачак“ Чачак 
куглање 300.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

82.  

Спортско 

удружење „Па 

како“ Чачак 

 

пикадо 40.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

83.  

Спортско 

удружење 

Триатлон тим 

''Борац'' Чачак 

триатлон 100.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

84.  
Савез за 

школски спорт 
школски спорт 1.750.000,00 

физичко васпитање деце 

предшколског узраста и школски 

спорт (унапређење физичког 

вежбања, рад школских спортских 

секција и друштава, општинска, 

градска и међуопштинска школска 

спортска такмичења и др.) - чл. 

137. ст. 1. тач. 5) 
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ДВАДЕСЕТ ПРВА 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 2022. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 26/21) 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 400.000,00 динара, на име помоћи  за санацију штете на стамбеном објекту Славице 

Грујовић из Атенице, настале услед елементарне непогоде - пожара  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 65, економска класификација 

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

природних узрока, Расход по наменама 4841 - Накнада штете за повреде или штету насталу 

услед елементарних непогода, 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“. 

 

 

 

*** 

 

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

дневног реда,  па је 36. седницу Градског већа закључио у 10 часова и 25 минута. 

 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број: 06-16/2022-III 

7. фебруар 2022. године 
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