
 

ЗАПИСНИК 

СА ЧЕТРДЕСЕТ ДЕВЕТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 8. септембра 2022. године, у сали Градског већа града Чачка, са почетком у 8,00 

часова. 

 

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

градоначелник града Чачка, отворио је 49. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

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

Владан Милић, Милорад Јевђовић, др Биљана Кочовић, др Милош Папић, Драгомир Шипетић, 

Немања Трнавац, Владимир Ристовић, др Иван Глишић, прим. др Славица Драгутиновић и Споменка 

Шипетић, а одсутни су: Радован Јовановић 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: 

- Мирослав Петковић, помоћник Градоначелника и председник Стручне комисије за избор 

годишњих, односно посебних програма у области спорта 

- Милош Стеванић, помоћник Градоначелника 

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

Градског већа 

- Милка Станковић, начелник Градске управе за друштвене делатности 

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије 

 

- 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 48. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 48. седнице Градског већа. 

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

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  48.  седнице Градског већа града Чачка број 06-137/2022-III од 26. 

августа 2022. 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. 

 

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: 
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  ДНЕВНИ РЕД:  

 

 

1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О      

ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ ДОМ КУЛТУРЕ ЧАЧАК 

   

2.  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 

 

3.  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА И ДОДЕЛИ 

СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2022. ГОДИНИ 

 

4. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ НОВЧАНИХ НАГРАДА СПОРТСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА И ИСТАКНУТИМ СПОРТИСТИМА 

ЗА ПОСТИГНУТЕ СПОРТСКЕ РЕЗУЛТАТЕ И ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СПОРТА 

 

5.  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ 

СПОРТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД ЧАЧАК 

 

6. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(апропријација 4) 

 

7. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(апропријација 465) 

 

8. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ВРАНЕШЕВИЋ ПОПОВИЋ ИВАНЕ ИЗ ЧАЧКА 

НА ЗАКЉУЧАК РЕГИСТРАТОРА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА БРОЈ 360-76/2022-IV-7 

ОД 30. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ  

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

ПРВА ТАЧКА:  УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О       

ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ ДОМ КУЛТУРЕ ЧАЧАК 

 

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

основ за доношење Одлуке о изменама Одлуке о организовању Установе Дом културе Чачак садржан 

је у 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. Овом одлуком се врше измене у делу назива Установе Дом културе Чачак ,  

тако да уместо „Дом културе Чачак“назив Установе гласи „Културни центар Чачак“. Измене се врше  

из разлога подизања рада установе на један виши ниво  развоја установе као центра широког спектра 



 

 

 

 

 

  3 

 

 

 

културних дешавања, јачања културне политике установе, препознатљивости у обављању културне 

делатности установе у односу на остале установе културе, као и у међународној сарадњи са разним 

културним институцијама. Нови назив установе  „Културни центар Чачак“ прати тренд 

модернизације установе, развоја установе и спровођења културне политике као скупа циљева и мера 

културног развоја, заснованих на прописаним начелима, у складу са законом из области културе. 

 

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

изменама одлуке о организовању установе Дом културе Чачак, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење.  

  

ДРУГА 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 

  

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 која је размотрила извештајео реализацији програма којима се реализује 

општи интерес у области спорта на територији града Чачка а које су на прописаном обрасцу поднела 

два подносиоца програма. У складу са Одлуком о одобравању и финансирању програма за 

задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку Комисије је предложила да се 

усвоји извештај о реализацији програма којима се реализује општи интерес у области спорта на 

територији града Чачка  једног подносиоца програма, док други подносилац програма није користио 

додељена средства у складу са Одлуком.  

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

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

спорта на територији града Чачка у 2021. години, који је  доставио  подносилац програма Фудбалски 

клуб „Младост-радост“ Чачак. 

  

2. ДА СЕ против подносиоца програма Спортског боксерског удружења „Чачак“ Чачак који није 

користио додељена средства у складу са  чланом 38. Одлуке о одобравању и финансирању програма 

за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 

23/2016 и 16/2022) и Законом о спорту („Сл. гласник РС“ бр. 10/2016), предузму неопходне мере у 

складу са Одлуком о одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса 

грађана у области спорта у Чачку  и Законом о спорту. 
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ТРЕЋА 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 одобри 

годишњи програм 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: 

 

РЕШЕЊЕ 

о одобравању годишњег  програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса 

грађана у области спорта у граду Чачку у 2022. години 
 

1. ОДОБРАВА СЕ ПРОГРАМ И ДОДЕЉУЈУ  средства Фудбалском клубу „Младост-

радост“ Чачак, у износу од  124.700,00 динара и то за учешће спортских организација са територије 

града Чачка у домаћим и европским клупским такмичењима, са апропријације 199  „Дотације 

невладиним организацијама“. 

 

2. Са Фудбалским клубом „Младост-радост“ Чачак закључиће се уговор којим ће се уредити 

међусобна права и обавезе. 

 

3.  За реализацију Решења  задужује се Градска управа за друштвене делатности. 

 

4. Ово решење је коначно и против њега се може водити управни спор. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ НОВЧАНИХ НАГРАДА 

СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА И 

ИСТАКНУТИМ СПОРТИСТИМА ЗА ПОСТИГНУТЕ СПОРТСКЕ 

РЕЗУЛТАТЕ И ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СПОРТА 

 

         Мирослав Петковић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознао је чланове 

Градског већа са предлогом Стручне комисије за избор годишњих односно посебних програма у 

области спорта, за доделу новчаних награда младим талентима и истакнутим спортстима за 

постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта. 

    

 По упознавању са предлогом Решења, Градско веће је једногласно донело: 
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РЕШЕЊЕ 

о додели новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим 

спортистима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта 
  

1. ДОДЕЉУЈУ СЕ новчане награде за постигнуте резултате и допринос развоју спорта следећим 

младим талентима и истакнутим спортистима: 

 

 

Редни 

број 

Име и презиме 

 

 

Категорија 
   Спорт (савез)    Резултат 

 

Износ 

 

1.  Вук Грујић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Атлетика (Српски 

атлетски савез) 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 

планинско трчање 

2000м старији 

пионири 

30.000,00 

2.  
Милутин 

Давинић 

Млади 

таленти  

(ученик) 

Кошарка (Савез за 

школски спорт) 

 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

кошарци основна 

школа 

15.000,00 

3.  Ђорђе Стовраг 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Кајак кану 

(Кајакашки савез 

Србије) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

кајак кануу  у 

дисциплини спуст 

спринт 3хК1 кадети 

35.000,00 

 

   

2. За реализацију Решења задужује се Градска управа за друштвене делатности. 

 

 

ПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД ЧАЧАК 

 

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

комисија за избор годишњих односно посебних програма у области спорта доставила је Градском 

већу града Чачка Предлог у вези утврђивања организација у области спорта од посебног значаја за 

Град. У предлогу се наводи да је Стручна комисија за избор годишњих програма у области спорта 

утврдила да је Чачански спортски савез Чачак надлежни територијални спортски савез, те да 

представља организацију од посебног значаја у области спорта, а што је у складу са чланом 36. став 3. 

Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у граду Чачку да   организације у области спорта: Фудбалски клуб "Борац 

1926" Чачак, Кошаркашки клуб "Борац" Чачак и Клуб контактних спортова  „Борац“ Чачак 

испуњавају услове утврђене ставом 4. истог члана Правилника с тим што Комисија није примењивала 

критеријум у којој мери се делатност Организације у области спорта уклапају у приоритете утврђене 

Програмом развоја спорта у граду Чачку, јер је раније донети Програм престао да важи. Обзиром да 
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су испуњени услови прописани Правилником, Стручна комисија за избор годишњих односно 

посебних програма у области спорта предложила је Градском већу града Чачка да донесе решење као 

у диспозитиву. 

  

 По упознавању са предлогом и дискусији Немање Трнавца који је истакао улагање града 

Чачка у спорт и спортску имфраструктуру, Градско веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 О УТВРЂИВАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА  

ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД ЧАЧАК 

 

I 

Овим решењем утврђују се организације у области спорта чије су активности од посебног 

значаја за град Чачак и то: 

 

1. Чачански спортски савез Чачак 

2. Фудбалски клуб "Борац 1926" Чачак  

3. Кошаркашки клуб "Борац" Чачак.  

4. Клуб контактних спортова „Борац“ Чачак 

 

II 

Годишње програме организација у области спорта наведене у тачки I овог Решења, Стручна 

комисија за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта оцењиваће у складу са 

критеријумима наведеним у Правилнику о одобравању и финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Чачку. 

 

III 

Град Чачак може учествовати  у финансирању годишњих програма  организација у области 

спорта наведених у тачки I овог решења, у границама средстава одобрених за ту намену у буџету 

града Чачка.  

 

IV 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 4) 

 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

 РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета града), Директни 
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корисник буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

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

средства у износу од 3.000.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 4, ради измирења обавеза за пристигле и наредне фактуре. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 4, економска класификација 423 

Услуге по уговору, Расход по наменама 4236 - Услуге за домаћинство и угоститељство, 

Функционална класификација 110, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава - Градоначелник града, Програм 2101 Политички 

систем локалне самоуправе, ПА 0002 Функционисање извршних органа. 

 

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

 

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

 

 

СЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 465) 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 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 5.200.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 465,  ЈУ „Туристичка организација Чачка“, намењених за организацију 

концерта диригента Бојана Суђића са симфонијским оркестром РТС-а који ће се одржати на 

Градском тргу у Чачку у оквири манифестације „Културно лето у Чачку“. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 465, економска класификација 

423 Услуге по уговору, Расход по наменама 4239 - Остале опште услуге, Функционална 

класификација 473, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градска управа за финансије, Индиректни корисник 

буџетских средстава - ЈУ „Туристичка организација Чачка“, Пројекат 1502-4031 Културне 

манифестације на територији града Чачка. 

 

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

 

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“. 
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ОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ВРАНЕШЕВИЋ ПОПОВИЋ ИВАНЕ ИЗ 

ЧАЧКА НА ЗАКЉУЧАК РЕГИСТРАТОРА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

БРОЈ 360-76/2022-IV-7 ОД 30. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ  

 

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

одустанком од жалбе Вранешевић Поповић Иване из Чачка изјављеној Градском већу града Чачка на 

закључак Регистратора стамбених заједница број 360-76/2022-IV-7 од 30. јуна 2022. године, као и 

предлогом решења. 

 

По упознавању са  одустанком од жалбе и предложеним текстом решења, Градско веће је 

једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 
 

ОБУСТАВЉА СЕ поступак по жалби Вранешевић Поповић Иване из Чачка, 

професионалног управника, изјављеној на Закључак Регистратора стамбених заједница број 360-

76/2022-IV-7 од 30. јуна 2022. године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Регистратор стамбених заједница града Чачка, поступајући по захтеву Вранешевић Поповић 

Иване из Чачка, за упис промене података у Регистру стамбених заједница везаних за управника 

Стамбене заједнице у улици Бате Јанковића 55, поднетог 9. јуна 2022. године,  донео је Закључак о 

одбацивању захтева број360-76/2022-IV-7 од 30. јуна 2022. године јер нису испуњени формални 

услови за даље поступање по пријави. 

 

На донет Закључак жалбу је благовремено изјавила Вранешевић Поповић Иване из Чачка, 

преко пуномоћнка адв. Милоша Михаиловића из Чачка. Како је подносилац жалбе, поднеском од 29. 

августа 2022. године, одустала од жалбе на Закључак Регистратора стамбених заједница број 360-

76/2022-IV-7 од 30. јуна 2022. године, то је Градско веће града Чачка  у складу са чланом 157. став 3. 

Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ број 18/2016 и 95/2018 - аутентично 

тумачење) одлучило као у диспозитиву. 

 

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

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

Крагујевцу, у року од 30 дана од дана пријема решења. 

 

 

*** 

 

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

дневног реда,  па је 49. седницу Градског већа закључио у 8 часова и 55 минута. 
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