
ЗАПИСНИК 

СА ПЕДЕСЕТПРВЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 1. фебруара 2018. године, у сали Градског већа града Чачка, са почетком у 9,00 

часова. 

 

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

председник Градског већа, отворио је 51. седницу Градског већа и истом председавао.  

 

 Констатовао је: 

 

 да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 10 чланова: Милун 

Тодоровић, Милица Дачић, Драгомир Шипетић, Немања Трнавац, прим. др Славица 

Драгутиновић, Душан Радојевић, Вељко Неговановић, Славко Веселиновић, Михаило 

Јовић и Мирослав Вукосављевић, а одсутни су: др Милан Лукић, др Велимир Дробњак и 

Анђелка Новаковић. 

 

 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: 

 

- Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника града Чачка 

-     Милан Бојовић, помоћник градоначелника града Чачка 

-     Владан Милић, помоћник градоначелника града Чачка 

-     Милорад Јевђовић, заменик председника Скупштине града 

-     Мирослав Петковић, секретар Скупштине града 

- Славица Каранац, начелник Градске управе за стручне послове Скупштине, 

Градоначелника и Градског већа 

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

- Владимир Грујовић, начелник Градске управе за локални економски развој 

- Милка Станковић, в.д. начелника Градске управе за друштвене делатности 

- Душан Пијевац, представник Градске управе за урбанизам 

- Мирјана Џоковић, представник Градске управе за урбанизам 

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије 

- Радисав Луковић, директор Дома културе Чачак 

- др Богдан Трифуновић, директор Градске библиотеке «Владислав Петковић Дис» Чачак 

- Милица Петронијевић, директор Уметничке галерије «Надежда Петровић» Чачак 

- Лела Павловић, директор Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине 

Горњи Милановац и Лучани 

- Делфина Рајић, директор Народног музеја Чачак 

- Драган Николић, в.д. директор ЈКП «Градско зеленило» Чачак 

- Драган Вукајловић, директор ЈП «Градац» Чачак 

- Зоран Пантовић, в.д. директор ЈКП «Водовод» Чачак 

- Драгица Вујанић, в.д. директор ЈКП «Моравац» Мрчајевци 

- Катарина Новковић, Градски правобранилац 

 

 да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока 

седнице из за то одређене просторије, 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 50. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли имају примедби на записник са 50. седнице 

Градског већа. Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће 

једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са 50. седнице Градског већа града Чачка број 06-3/2017-III од 

17. јануара 2018. 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 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 АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
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ПРОГРАМ РАДА УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК 
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6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ РАДА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ 
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РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Владимир Грујовић и Мирјана Ђоковић поднели су уводно излагање у оквиру ове 

тачке дневног реда упознавши чланове Градског већа да се Акционим планом запошљавања 

града Чачка дефинишу циљеви и приоритети и утврђују мере које ће се реализовати ради 

унапређења запошљавања  и смањења незапослености на територији града Чачка. Правни основ 

за доношење Акционог плана садржан je у Закону о запошљавању и осигурању за случај 

незапослености којим је утврђено да надлежни орган локалне самоуправе може, по 

прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање, усвојити Локални акциони план 

запошљавања. Такође је утврђена могућност да локална самоуправа која у оквиру свог 

Локалног акционог плана запошљавања обезбеђује више од половине средстава потребних за 

финансирање одређених програма или мере активне политике запошљавања, може поднети 

захтев Министарству за учешће у финансирању предвиђених програма и мера. Према 

Националном акционом плану запошљавања за 2018.  годину, услови  за одобравање учешћа у 

финансирању програма или мера активне политике запошљавања су: да локална самоуправа 

има формиран Локални савет за запошљавање, усвојен локални акциони план запошљавања за 

2018. годину, усаглашен локални акциони план запошљавања са Националним акционим 

планом запошљавања и обезбеђено више од половине потребних средстава за финансирање 

одређеног програма или мере. Захтев за учешће у финансирању се подноси Министарству за 

рад, запошљавање, борачка  и социјална питања до 19. фебруара 2018. године, преко надлежне 

филијале Националне службе за запошљавање. Акционим планом запошљавања града Чачка за 

2018. годину предвиђене су следеће мере и програми активне политике запошљавања:  јавни 

радови, програм обуке на захтев послодавца; програм стручне праксе, субвенције за 

самозапошљавање и субвенције послодавцима за запошљавање на нововотвореним радним 

местима. Предлог Акционог плана садржи елементе прописане Законом о запошљавању и 

осигурању за случај незапослености. Спровођење Акционог плана и предвиђених приоритета и 

мера подразумева активно учешће и сарадњу свих институција и социјалних партнера.  

 



   

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог акционог 

плана запошљавања града Чачка за 2018. годину, и доставило Скупштини на разматрање и 

доношење. 

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

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

чланове Градског већа са Програмом рада Дома културе Чачак за 2018. годину истакавши да ће 

се програмске активности и манифестације које ће ова Установа спроводити у 2018. години 

обављати кроз презентацију уметничких програма, манифестације, издавачку делатност, 

едукативни програм и остале програмске активности. 

 

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

 Душан Радојевић честитао је новом директору на именовању. Обзиром да је директор 

дуго година запослен у овој Установи не сумња да ће програм који је изнео у уводном  излагању 

бити спроведен. Приметио је да у делу који се односи на финансирање установе постоји 

нејасноћа. Такође у образложењу стоји да ће програм за 2018. годину претрпети мање корекције 

када су у питању активности па пита колико ће то утицати на културну понуду Дома културе.  

 Радисав Луковић објаснио је да део Програма који се односи на ставку: концерти на 

Градском тргу“ за које се неће вршити потраживање из средстава буџета Града. Манифестација 

„Прича“ има фестивалски карактер и Дом културе већ има учешће у тој организацији, 

манифестација траје седам дана и можда би било сувише да се након тога организују концерти 

које би платио град Чачак у ситуацији када је предвиђено неколико концерата у сали Дома 

културе и на неколико других локација. 

 Прим др Славица Драгутиновић похвалила је Програм рада Дома културе и такође 

сматра да ће сигурно бити спроведен. Такође је похвалила редизајнирање сајта Дома културе 

који сада садржи сва потребна обавештења што сматра позитивним. Осврнула се на поменути 

недостатак радника и чињеницу да је потребно запослити минимум четири нова радника, као и 

потребу ангажовања уредника музичко сценског програма и главног уредника. 

 Радисав Луковић истакао је да је током претходног периода седам радника отишло у 

пензију, а двоје преминуло. Посао тих девет радника преузели су тренутно запослени радници. 

Сматра неопходним добијање дозволе за запослење бар једног радника који би се бавио 

музичко-сценским програмом а која би поред осталог и основала хор за одрасле и хор за децу.  

 

 По упознавању са  предлогом  и завршеном претресу Градско веће је једногласно 

утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2018. 

годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

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

библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2018. годину који је у уводном излагању образложио 

др Богдан Трифуновић, детаљно образлажући планиране многобројне активности ове 

Установе за 2018. годину. Програмом рада Библиотеке за 2018. годину предвиђају се значајније 

промене у пословању Установе обзиром да ће током 2018. године бити завршен нови објекат на 

простору некадашњег Дома војске, чиме ће Библиотека у Чачку добити највећу зграду међу 

јавним библиотекама у Србији. 



   

 

 

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

Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав 

Петковић - Дис“ за 2018. годину, и упутило Скупштини на разматрање и доношење. 

  

ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ 

„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Милица Петронијевић је упознала 

чланове Градског већа са Програмом рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 

2018. годину, детаљно образлажући активности ове установе које су планиране у 2018. години и 

то: заштита покретних културних добара, изложбена делатност, издавачка делатност, 

педагошки рад, едукација публике, радионице, програми на страни, заједнички програми, 

филмски програм и други послови. 

 

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

 Прим. др Славица Драгутиновић похвалила је програме везане за обележавање 

јубилеја 145 година од рођења Надежде Петровић. У оквиру тих активности похвалила је и 

пројекат који би требало да се спроведе у три сеоске школе где би се презентовала слика 

Надежде Петровић и поставила питање може ли тај програм да се спроведе и шире.  

Милица Петронијевић одговорила је да се са три школе преговарало у претходном 

периоду, а Галерија већ дуги низ година спроводи програм „Галерија у школама, школе у 

Галерији“ у оквиру којег  је спроведено доста акција што ће се видети у извештају о раду за 

претходну годину. Напомиње да није било једноставно успоставити контакт са свим школама, 

док је сада другачија ситуација па свака школа симболично има своју столицу у Галерији а 

школе свој кутак.  

Вељко Неговановић напоменуо је да тренутно у Србији постоје два музеја Савремене 

уметности и обзиром на уметнички потенцијал града Чачка и однос Града према култури 

родила се идеја од стране компетентних људи да је Град Чачак способан и да једног дана може 

да уђе у пројекат оснивање музеја савремене уметности.  

Владан Милић захвалио је директорки на сарадњи и похвалио најављену изложбу 

слика Петра Лубарде као и остале изложбе које су одржане ове године попут изложбе слика 

Саве Шумановића и бројне књижевне вечери. Такође се захвалио на сарадњи у вези 

оплемењивања простора Градске управе уметничким делима у власништву Галерије и нада се 

да ће овакве поставке бити мењане периодично.  

Милица Петронијевић се надовезала на излагање претходника у вези излагања 

експоната у Градској управи и истакла да је то био експеримент у једном јавном простору, 

експонати ће бити мењани јер се испоставило да неки форматом и не одговарају простору, а 

Галерија има доста експоната које може да понуди, а прва поставка углавном је ангажовала дела 

уметника из Чачка. 

Милун Тодоровић истакао је да постоје експонати коју су девастирани и подсетио на 

експонате из фабрике Цер који су некада били на Градском тргу који могу да се искористе на 

неком другом месту попут Спомен парка итд. 

 

 По упознавању са  предлогом  и завршеном Градско веће је једногласно утврдило 

Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда 

Петровић“ Чачак за 2018. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

 

 



   

 

ПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА МЕЂУОПШИНСКОГ 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК, ОПШТИНЕ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

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

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

Горњи Милановац и Лучани за 2018. годину, образлажући детаљно програмске активности ове 

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

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

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

архивске библиотеке и читаонице, културно-просветна делатност и остали послови. 

 

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

  Прим. др Славица Драгутиновић похвалила је активности Архива за ову годину, 

поготово активности око обележавања стогодишњице завршетка Првог светског рата као и 

долазак у госте чланова експедиције који су прошли путем наших прадедова учесника овог рата 

и друге бројне активности. 

 Лела Павловић истакла је да је да се ради о петорици Срба који су пешице прешли пут 

који је био пут голготе Срба преко Албаније, те да ће догађај „Албанска голгота, сто година 

касније“ бити одржана наредне седмице у Архиву. 

 

 По упознавању са  предлогом  и завршеном претресу Градско веће је једногласно 

утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског 

архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НАРОДНОГ МУЗЕЈА 

ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

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

Програмом рада Народног музеја Чачак за 2018. годину, детаљно образлажући програмске 

активности ове Установе, пре свега послове заштите покретних културних добара, изложбе, 

издавачку делатност и др. 

 

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

о давању сагласности на програм рада народног музеја Чачак за 2018. годину, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

СЕДМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ 

ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ ЧАЧКУ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

         Драган Николић, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда, упознао је 

чланове Градског већа са Програмом рада на редовном одржавању јавних зелених површина у 

Чачку за 2018. годину који се састоји из: Програма рада зимског одржавања и Програма рада 

дератизације и дезинсекције. Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку донет 

је на седници Надзорног одбора одржаној 26. јануара 2018. године. Иначе, ради се о 

активностима које су већ инкорпориране у Програм рада предузећа за ову годину, а у складу са 



   

 

одредбама Одлуке о комуналном реду и општем уређењу потребно је донети и посебан 

програм. 

 

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

давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2018. 

годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ОСМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА 

СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ГРАДА ЧАЧКА У 2018. ГОДИНИ 

 

 Мирјана Ђоковић, у уводном излагању у оквири ове тачке дневног реда, истакла је да је 

правни основ за доношење Програма садржан у одредбама Закона о заштити животне средине и 

Одлуке о буџетском Фонду за заштиту животне средине града Чачка. Законом 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. Одлуком о буџетском фонду за заштиту 

животне средине града Чачка предвиђено је да се средства Фонда користе се 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 2018.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; 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. 

 

 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог програма 

коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2018. години, 

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

Министарства заштите животне средине. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПИЈАЦАМА 

                           
Душан Пијевац, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реа, упознао је 

чланове Градског већа да је Законом о комуналним делатностима 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 контроле коришћења и наплате комуналне услуге, начин 

вршења надзора над обављањем комуналних делатности и друго. Законом о комуналним 

делатностима такође је прописано је да делатност управљања пијацама представља комуналну 

делатност и детаљно је прописано које послове обухвата делатност управљања пијацама. 

Законом о трговини прописано је да се актом надлежног органа локалне самоуправе уређује 

локација, опремање и одржавање пијаце, начин издавања пијачног простора, радно време и 

друга питања од значаја за рад пијаце. Законом о прекршајима прописано је да се прекршаји 



   

 

могу прописивати одлуком Скупштине града. У складу са наведеним законима, Одлуком о 

пијацама прописују се услови и начин обављања комуналне делатности управљање пијацама на 

територији града Чачка,  општа и посебна права и обавезе вршиоца комуналне делатности и 

корисника услуге, финансирање делатности управљање пијацама, начин вршења надзора над 

обављањем делатности управљање пијацама и друга питања која су од значаја за обављање 

делатности. 

 

 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Преддлог долуке о 

пијацама, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ 

ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

            

Душан Пијевац поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда и истакао 

да је правни основ за доношење Одлуке о одржавању јавних зелених површина  садржан у  

Закону о комуналним делатностима којим 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. Законом о комуналним 

делатностима такође је прописано да је делатност одржавања јавних зелених површина 

комунална делатност и прописано које послове обухвата делатност одржавања јавних зелених 

површина. Законом о прекршајима прописано је да се прекршаји могу прописивати одлуком 

скупштине града. У складу са наведеним законима, Одлуком о одржавању јавних зелених 

површина прописују се услови и начин обављања комуналне делатности одржавања јавних 

зелених површина на територији града Чачка, права и обавезе вршиоца комуналне делатности, 

финансирање делатности, начин вршења надзора над обављањем делатности и друга питања 

која су од значаја за обављање делатности. Нацрт Одлуке био је објављен на интернет страници 

града Чачка у периоду од 12. до 22. јануара 2018. године и достављен шефовима одборничких 

група у Скупштини града Чачка са позивом да у истом року доставе предлоге, мишљења и 

сугестије. У наведеном року достављене су примедбе и предлози на текст нацрта Одлуке, које 

су делом прихваћене и уграђене у текст нацрта Одлуке. 

 

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

  Прим др Славица Драгутиновић сматра одлуку преко потребном јер је материја била 

недовољно дефинисана и предлаже да се у члану 3 после прве реченице додају речи: „и друхих 

простора који се користе као јавне зелене површине“, уколико је то могуће. Такође сматра да у 

члану 14. а који говори о безбедности треба да се помене и здравље људи имајући у виду 

чињеницу да су нека стабла алергогена.  

  Душан Пијевац сматра основаним предлог за допуну члана 3. а што се члана 14. тиче 

примедба може а и не мора да се прихвати. Напоменуо је да одлуке из ове материје доносе 

стручни људи и свака њихова одлука подложна је оцени правилности па би можда додавање 

речи здравље учинило још компликованијим доношење одлука. 

  Градско веће једногласно је прихватило предлог да се допуни члан 3. Предлога одлуке. 

 

По упознавању са предлогом и завршеном претресу Градско веће је једногласно 

утврдило Предлог одлуке о одржавању јавних зелених површина, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ 

РАЗМЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ СА ПРЕДУЗЕЋЕМ 

„АУТОПРЕВОЗ“ ДОО ЧАЧАК 

 



   

 

Мирјана Џоковић поднела је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда и 

истакла да је  Решењем Градске управе за урбанизам града од 28. марта 2012. године усвојен  

захтев ЈП „Градац“ и извршен административни пренос четири катастарске парцеле у КО Чачак 

од досадашњег корисника предузеће „Аутопревоз“ доо Чачак, ради изградње саобраћајнице 

Улице број 10. Поступајући у складу са диспозитивом наведеног решења и одредбама Закона о 

експропријацији Градски правобранилац града Чачка поднео је иницијативу којом се предлаже 

размена катастарских парцела ради одређивања накнаде ранијем носиоцу права коришћења за 

административно пренете непокретности. Размена би се обавила тако што би Град на име 

накнаде за административно пренете непокретности у укупној површини од 2055 м2 пренео у 

својину, предузећу „Аутопревоз“ доо Чачак, кп. бр. 1017/9 КО Чачак у укупној површини од 

1941 м2  без доплате разлике за разлику у површини. Иначе, правни основ за доношење ове 

Одлуке садржан је у одредбама Одлуке о грађевинском земљишту. 

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

приступању размени непокретности са предузећем „Аутопревоз“ доо Чачак, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ 

РАЗМЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ СА ПРЕДУЗЕЋИМА 

„УНИПРОМЕТ“ ДОО И „ВИБЕТ“ ДОО  

  

Мирјана Џоковић, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда истакла је да је 

Решењем Градске управе за урбанизам града Чачка од 28. децембра 2017. године усвојен захтев 

Градског правобранилаштва и извршена експропријација реалног дела  кп.бр. 783/11  КО 

Коњевићи од 2505/4744  од предузећа „Унипромет“ доо из Чачка  и реалног удела кп. бр. 783/11 

КО Коњевићи  729/4744 од предузећа „Вибет“ Д.О.О. из Чачка на основу Плана генералне 

регулације „Љубић-Коњевићи“ у Чачку и решења Владе РС од 1. децембра 2017. године о 

утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности у циљу изградње Улице Љубић 

поље 2, а у корист града Чачка. Такође је усвојен предлог за експропријацију преосталог дела кп. 

бр. 783/9 КО Коњевићи  те је експроприсан део кп. бр. 783/9 КО Коњевићи  површине 288 м2 у 

пројекту парцелације потврђеном од стране Градске управе за урбанизам 9. новембра 2017. 

године означене као КП 1 од досадашњег власника „Унипромет“ Д.О.О.  из Чачка  који је такође 

предвиђен за изградњу наведене улице, у корист града Чачка. Градски правобранилац града 

Чачка поднео је иницијативу којом се предлаже размена  кп.бр. 775  у повр. од 199м2, кп. бр. 

789/2 у повр. од 511м2, кп.бр. 1369/6 у повр. од 89 м2,  дела кп. бр. 1369/5 у повр. 603м2 и дела 

кп. бр. 1369/1 у површ. од 2265 м2 све  КО Коњевићи у својини града Чачка за део кп.бр. 783/11 у 

површини од 2505 м2 КО Коњевићи  и део кп. бр. 783/9  КО Коњевићи у пов. од 288 м2, чији је 

власник било предузеће „Унипромет“ Д.О.О Чачак,  и кп. бр. 789/3 у површ. од 333м2,  кп. бр. 

1411/4 у површ. од 171 м2 и кп. бр. 1412/5 у површ. од 177 м2 све КО Коњевићи у својини града 

Чачка за део кп. бр. 783/11 КО Коњевићи у површ. од 729 м2  чији је власник било предузеће 

„Вибет“ Д.О.О. из Чачка ради одређивања накнаде за експроприсан део кп.бр. 783/11 КО 

Коњевићи. Размена би се обавила по принципу метар за метар, с тим што би предузеће 

„Унипромет“ на име разлике у површини између површине коју преноси граду и површине коју 

прибавља од града имало  платити граду накнаду по тржишној  цени.  Правни основ за 

доношење ове Одлуке садржан је у одредбама Одлуке о грађевинском земљишту. 

 

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

приступању размени непокретности са предузећима „Унипромет“ доо и „Вибет“ доо , и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

 



   

 

*** 

 Даљем току седнице не присуствује Вељко Неговановић. 

 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: А) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ 

ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ И 

ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ГРОБЉА 

„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 

ГРАД 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  јавног 

комуналног предузећа 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. Предложеном одлуком уређује се спровођење јавног конкурса за 

именовање директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина 

и гробља „Градско зеленило“ Чачак, чији је оснивач град Чачак. 

 

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

спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и 

одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак чији је оснивач град Чачак, и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ТЕКСТА ЈАВНОГ 

КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ И 

ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ГРОБЉА 

„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК  

 

 Известилац по овој тачки дневног реда даље је навео да текст Јавног конкурса за 

именовање директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина 

и гробља „Градско зеленило“ Чачак садржи следеће елементе: податке о пословима јавног 

предузећа; 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; временски период на који се именује директор предузећа; шта садржи пријава 

на конкурс; доказе који се прилажу уз пријаву на конкурс; адресу на коју се подносе пријаве на 

јавни конкурс и податке о лицу за контакт. Даље је истакао да ће неблаговремене, неразумљиве и 

пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за избор директора одбацити 

закључком против кога није допуштена посебна жалба. Оглас се објављује у „Службеном 

гласнику Републике Србије“, „Службеном листу града Чачка“ и једним дневним новинама које се 

дистрибуирају на целој територији Републике Србије, као и на интернет страници града Чачка: 

www.cacak.org.rs. 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог текста 

Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и 

одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак и доставило Скупштини на 

разматрање и оглашавање. 

 



   

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ 

МИНИМАЛНЕ НАКНАДЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО 

ОДРЖАВАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА ЗГРАДА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

  

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Небојша Бежанић и истакао 

да је Правни основ за доношење Одлуке о утврђивању минималне накнаде за инвестиционо 

одржавање заједничких делова зграда на територији Града Чачка садржан у Закону о становању 

и одржавању зграда, Закону о локалној самоуправи и Правилнику о критеријумима за 

утврђивање минималног износа који одређује јединица локалне самоуправе за плаћање 

трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде. Критеријуми за утврђивање 

минималне висине износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких 

делова зграде су: просечна нето зарада у јединици локалне самоуправе за претходну годину, 

према подацима Републичког завода за статистику; намена посебног или самосталног дела 

зграде; просечна  старост зграде и трошкови инвестиционог одржавања лифта за зграде које 

имају лифт. Минимална висина износа издвајања, на име трошкова инвестиционог одржавања 

заједничких делова зграде у смислу овог Правилника представља месечни износ издвајања 

утврђен у апсолутном износу по квадратном метру површине посебног, односно самосталног 

дела зграде. Применом наведених критеријума утврђени су минимални износи за 

плаћање трошкова инвестиционогодржавања заједничких делова зграде. 
 

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

утврђивању минималне накнаде за инвестиционо одржавање заједничких делова зграда на 

територији града Чачка, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

  

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ 

МИНИМАЛНЕ НАКНАДЕ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 

ЗГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА  

 

У уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда Небојша Бежанић је истакао да је 

правни основ за доношење Одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће одржавање 

зграда на територији града Чачка садржан у Закону о становању и одржавању зграда, Закону о 

локалној самоуправи и Мишљењу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 

од 7. децембра 2017. године. Минимална висина износа трошкова за текуће одржавање зграде 

представља месечни износ утврђен у апсолутном износу за сваки посебан део зграде, а 

трошкови за одржавање земљишта укључени су у износ трошкова одржавања зграде. У 

Мишљењу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, а у вези примене 

Закона о становању и одржавању зграда утврђени су критеријуми за утврђивање минималне 

висине износа издвајања на име трошкова текућег одржавања заједничких делова зграде. 

Критеријуми су следећи: просечна нето зарада у јединици локалне самоуправе за претходну 

годину, према подацима Републичког завода зa статистику; намена посебног или самосталног 

дела зграде и трошкови текућег одржавања лифта за зграде које имају лифт. Приликом 

доношења предлога ове Одлуке, применом предњих критеријума утврђени су: минимални 

износи месечних трошкова за текуће одржавање за стан и пословни простор као посебни део 

зграде, за зграде са лифтом и зграде без лифта; минималн износ месечних трошкова за текуће 

одржавање за гаражу као посебни део зграде и минимални износ месечних трошкова за текуће 

одржавање за гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи. 

 

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

утврђивању минималне накнаде за текуће одржавање зграда на територији града Чачка, и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење. 



   

 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ 

ИЗНОСА НАКНАДЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ У СЛУЧАЈУ 

ПРИНУДНО ПОСТАВЉЕНОГ УПРАВНИКА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА  

 

У уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда Небојша Бежанић је истакао да је 

правни основ за доношење Одлуке о утврђивању износа накнаде за управљање у случају 

принудно постављеног професионалног управника на територији Града Чачка садржан у Закону 

о становању и одржавању зграда, Закону о локалној самоуправи и Мишљењу Министарства 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре од 7. децембра.2017. године. Одлука се доноси у 

вези са применом члана 61. Закона о становању и одржавању зграда који се односи на обавезу 

доношења акта о минималној висини износа о текућем одржавању зграде, акта о висини износа 

накнаде који плаћају власници посебних делова у случају принудног постављења 

професионалног управника, као и акта о минимално јвисини износа издвајања на име трошкова 

инвестиционог одржавања заједничких делова зграде. У складу са законом јединице локалне 

самоуправе су обавезне да донесу наведене акте. На основу Мишљења Министарства 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре од 7. децембра 2017. године примењени су 

критеријуми за утврђивање минималних износа трошкова за текуће одржавање зграда на 

територији града Чачка, за власнике посебних делова зграда, као и износа трошкова за 

управљање, за заједничке делове зграде и за гараже, гаражни бокс и гаражна места. 

Критеријуми за утврђивање висине износа издвајања за управљање у случају принудног 

постављења професионалног управника су: просечна нето зарада у јединици локалне 

самоуправе за претходну годину, према подацима Републичког завода за статистику; укупан 

број посебних и самосталних делова зграде и намена посебног дела зграде. Применом 

наведених критеријума, у предлогу ове Одлуке, утврђени су: износ накнаде у случају принудно 

постављеног професионалног управника на територији Града Чачка која се плаћа за стан и 

пословни простор, као посебни део зграде,  за зграде које имају до 8 посебних делова, за зграде 

од 8 до 30 посебних делова, и за зграде преко 30 посебних делова и износ накнаде у случају 

принудно постављеног професионалног управника на територији Града Чачка која се плаћа за 

гаражу, гаражни бокс и гаражно место, као посебни део зграде и то износ нкнаде за за гаражу и 

гаражни бокс, и износ накнаде за гаражно место у заједничкој гаражи. 

 

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

утврђивању износа накнаде за управљање у случају принудно постављеног управника на 

територији града Чачка, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О 

УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА 

ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У 

ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК 

 

 Владимир Грујовић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда и 

истакао да је правни основ за доношење ове Одлуке садржан у Закону о предшколском 

васпитању и образовању којим је прописано да одлуку о висини економске цене по детету 

доноси оснивач. Законом је прописано да се у буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују 

средства за делатност образовања и васпитања деце у висини до 80% од економске цене по 

детету. Правилником о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и 

образовања у предшколским установама прописани су ближи услови и мерила за утврђивање 

економске цене образовања и васпитања по детету. Правилником је прописано да се економска 



   

 

цена по детету на годишњем нивоу утврђује за календарску годину на основу свих планираних 

расхода који чине структуру економске цене. Учешће појединачног корисника услуга у 

економској цени по детету је добијено на основу планираних средстава за предшколске 

установе у буџету града Чачка за 2018. годину. Правилником је прописано да се економска цена 

по детету утврђује у дневном и месечном износу по детету 

 

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

утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама 

чији је оснивач град Чачак, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

             *** 

 

У смислу члана 22. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић,  

одредио је, у 11 часова и 15 минута, паузу у раду у трајању од 30 минута. 

 

Седница Градског већа настављена је у 12 часова и 45 минута.  

 

 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ 

ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ ДА ПОСЛОВНО ИМЕ 

ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА КОЈЕ ОСНИВА МИЛЕНКО 

КОСТИЋ ИЗ ЧАЧКА САДРЖИ НАЗИВ ГРАДА ЧАЧКА 

 

Славица Каранац, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, истакла је да је 

правни основ за доношење овог решења садржан у Закону о привредним друштвима којим је 

прописано да пословно име друштва може да садржи назив Републике Србије или њене 

територијалне јединице и аутономне покрајине уз претходну сагласност надлежног органа. 

Законом о локалној самоуправи прописано је да Скупштина града даје сагласност на употребу 

имена, грба и другог обележја. Даље је истакла да се  Миленко Костић из Чачка обратио 

захтевом за давање сагласности на употребу назива града привредног друштва које оснива, а 

које би се бавило искључиво дистрибуцијом увезених камиона и доставних возила на подручју 

Републике Србије. Имајући у виду интерес Града за отварањем нових привредних субјеката 

који афирмишу град Чачак  предлаже се да Скупштина града донесе решење о давању 

претходне сагласности да пословно име привредног друштва које оснива Миленко Костић из 

Чачка садржи назив града тако да гласи: „Auto Cacak trucks“. 

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно (Милун Тодоровић се изузео 

од гласања) утврдило Предлог решења о давању претходне сагласности да пословно име 

привредног друштва које оснива Миленко Костић из Чачка садржи назив града Чачка. 

 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ 

САВЕТА ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ ГРАДА ЧАЧКА 

 

Славица Каранац, у уводном излагању по овој тачки дневног реда истакла је да је 

републичком Стратегијом подстицања рађања прописано да се Скупштина града, као највиши 

орган власти у локалној самоуправи, на основу сагледавања стања у свим битним аспектима 

бави проблемима развитка становништва и утврђује и спроводи мере популационе политике. За 

праћење развитка становништва као и предлагање и еваулацију спровођења мера популационе 



   

 

политике предлаже се формирање Савета за популациону политику као стручно саветодавно 

тело. 

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно (прим. др Славица 

Драгутиновић се изузела од гласања) утврдило Предлог одлуке о образовању Савета за 

популациону политику града Чачка, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ ПРИКЉУЧЕЊА 

ДЕЛА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТРНАВА НА СИСТЕМ ЗА 

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ 

 

 

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

основ за доношење предложене Одлуке садржан у Статуту града Чачка којим је утврђено да 

Градско веће непосредно извршава и стара се о извшавању одлука и других аката Скупштине 

града. У овом случају ради се о поступању у спровођењу Одлуке о условима прикључења на 

систем на водоснабдеање „Рзав“ донете 2017. године. Месна заједница Трнава поднела је у јулу 

2017. године предлог за трајно превезивање на водосистем „Рзав“ дела месне заједнице које се 

водом снабдева са резервоара Р2 водовода „Трнавско врело“ у Трнави. Градска управа за опште 

и заједничке послове потом  је упутила допис ЈКП „Водовод“ Чачак ради добијања мишљења о 

могућностима и условима за трајно прикључење и добила одговор да постоји могућност да се 

изврши захтевано превезивање водовода са навођењем техничких и других услова који требају 

да се испуне од стране МЗ Трнава, града Чачка и ЈКП „Водовод“ Чачак а једна од обавеза је да 

Градско веће донесе одлуку којом дозвољава овакво прикључење. 

 

 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следећу: 

 

О Д Л У К У 

 

 1.  Прихвата се захтев Месне заједнице Трнава, број 27/2017 од 19. јула 2017. године и 

одобрава прикључење на систем за водоснабдевање ''Рзав'' дела Месне заједнице Трнава који се 

водом снабдева са резервоара Р2 водовода ''Трнавско врело'' у Трнави. 

 

  2.  Град Чачак, ЈКП ''Водовод'', Чачак и Месна заједница Трнава закључиће уговор 

којим ће уредити међусобна права и обавезе у погледу активности и рокова на обезбеђењу 

техничких услова (радова на реконструкцији и дезинфекцији уличних цевовода и појединачних 

водоводних прикључака, повезивању водоводних кракова, уградњи хидраната, евиденцији 

корисника водовода и др.), као и организационих, евиденционих, финансијских и других услова 

за реализацију прикључења из тачке 1. ове одлуке.  

 

 

              3. ЈКП ''Водовод'', Чачак известиће Градско веће о реализацији прикључења из тачке 1. 

и 2. ове одлуке у складу са чланом 4. Одлуке о условима прикључења на Систем за 

водоснабдевање ''Рзав''. 

 

 

 

 

 

 



   

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: А) ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА I КОЛЕКТИВНОГ 

УГОВОРА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ  

 

Небојша Бежанић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда и навео 

разлоге због којих је потребно анексирати колективне уговоре код послодавца наведених јавних 

предузећа, а у циљу да се планира и запосленима исплати солидарна помоћ ради ублажавања 

неповољног материјалног положаја.  

 

По упознавању са Анексом градско веће је једногласно донело  

 

ОДЛУКУ 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Анекс I Колективног уговора ЈП „Рзав“ Ариље, у тексту који је 

саставни део ове одлуке. 

 
Б) ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА III КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈКП 

„ЧАЧАК“ ЧАЧАК  

 

По упознавању са Анексом градско веће је једногласно донело  

 

ОДЛУКУ 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Анекс III Колективног уговора ЈКП „Чачак“ Чачак, у тексту 

који је саставни део ове одлуке. 

 
В) ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА I КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈКП 

„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК 

 

По упознавању са Анексом градско веће је једногласно донело  

 

ОДЛУКУ 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Анекс I Колективног уговора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, у 

тексту који је саставни део ове одлуке. 

 
 

Г) ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА III КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈКП 

„ВОДОВОД“ ЧАЧАК 

 

По упознавању са Анексом градско веће је једногласно донело  

 

ОДЛУКУ 

 

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

саставни део ове одлуке. 

 
 

Д) ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА I КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈКП 

„ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК 

 

 

По упознавању са Анексом градско веће је једногласно донело  



   

 

 

ОДЛУКУ 

 

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

који је саставни део ове одлуке. 

 

 

Ђ) ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА I КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈКП 

„МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ 

 

 

По упознавању са Анексом градско веће је једногласно донело  

 

ОДЛУКУ 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Анекс I Колективног уговора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци, у тексту 

који је саставни део ове одлуке. 

 

 

Е) ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА II КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈКП 

„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК 

 

 

По упознавању са Анексом градско веће је једногласно донело  

 

ОДЛУКУ 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Анекс II Колективног уговора ЈКП „Комуналац“ Чачак, у тексту који 

је саставни део ове одлуке. 

 
 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ВРШЕЊУ УСЛУГА 

ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

 Драган Вукајловић у уводном излагању по овој тачки дневног реда, истакао је да је 

предмет Уговора о вршењу услуга ЈП „Градац“ Чачак за 2018. годину уређивање међусобних 

права и обавеза у реализацији програма ЈП „Градац“ Чачак за 2018. годину за потребе Града а 

који се састоји од таксативно наведених активности. Рокови за почетак и завршетак појединих 

послова утврђени су планом јавних набавки наручиоца и закљученим уговорима. Наручилац се 

обавезује да извршиоцу посла исплати вредност послова у месечним износима на основу 

испостављеног рачуна.  

 

 По упознавању са Уговором Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 Закључује се Уговор о вршењу услуга ЈП ,,Градац“ Чачак за  2018. годину, у тексту који 

је саставни део овог закључка.  

 



   

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК 

ЗА ПЕРИОД  01.01 – 31.12.2017. ГОДИНЕ 

 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о реализацији 

Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за период од 1. јануара 2017. године до 

31. децембра 2017. године, који је у уводном излагању детаљно образложио Зоран Пантовић 

истакавши да је Надзорни одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја на седници одржаној 

19. јануара 2018. године.  

 

По упознавању са Извештајем и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Извештај о реализацији Годишњег пограма пословања ЈКП „Водовод“ 

Чачак за период  01.01.2017. - 31.12.2017. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП 

„Водовод“ Чачак, на седници одржаној 19. јануара 2018. године, број 4/1. 

 

 

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЈКП „МОРАВАЦ“ 

МРЧАЈЕВЦИ ЗА ПЕРИОД  01.01 – 31.12.2017. 

ГОДИНЕ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о реализацији 

Годишњег програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за период од 1. јануара 2017. године 

до 31. децембра 2017. године, који је у уводном излагању детаљно образложила Драгица 

Вујанић истакавши да је Надзорни одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја на седници 

одржаној 29. јануара 2018. године.  

 

По упознавању са Извештајем и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Моравац“ 

Мрчајевци за период 01.01.2017. - 31.12.2017. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП 

„Моравац“ Мрчајевци, на седници одржаној 29. јануара 2018. године, број 2. 

 

*** 

  

Даљем току седнице присуствује Вељко Неговановић. 

 

 

ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЈКП „ГРАДСКО 

ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД  01.01 – 31.12.2017. 

ГОДИНЕ 

 

  

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о реализацији 

Годишњег програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за период од 1. јануара 2017. 



   

 

године до 31. децембра 2017. године, који је у уводном излагању детаљно образложио Драган 

Николић истакавши да је Надзорни одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја на седници 

одржаној 26. јануара 2018. године.  

 

По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Немања 

Трнавац који је похвалио рад директора и побољшање у раду предузећа, а што је приметно у 

изгледу самог града, јер су радници овог предузећа сваког дана на јавним зеленим површинама. 

 

По упознавању са Извештајем и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Извештај  о реализацији  Годишњег програма пословања ЈКП „Градско 

зеленило“ Чачак за период 01.01.2017. - 31.12.2017. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП 

„Градско зеленило“ Чачак, на седници одржаној 26. јануара 2018. године, број 244/18. 

 

 

ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 Славица Каранац у уводном излагању по овој тачки дневног реда истакла је да је 

Законом о локалној самоуправи утврђено да се организација, начин рада и одлучивање Градског 

већа детаљније уређује његовим Пословником у складу са Законом и Статутом. Чланом 12. став 

1. Пословника прописано да се позив за седницу Градског већа доставља члановима Градског 

већа најкасније 3 дана пре дана седнице, а овом допуном прецизирао би се начин сазивања 

седница тако што би се додале речи „писаним или електронским путем“. 

 

 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело 

 

ОДЛУКУ  

О ДОПУНИ П О С Л О В Н И КА 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

Члан 1. 

 

 У Пословнику Градског већа града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 4/2008 и 16/2013), 

у  члану 12. став 1. тачка на крају замењује се запетом и додају речи „писаним или 

електронским путем.“ 

Члан 2. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града 

Чачка“.  

 

ДВАДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЈКП 

„МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ НА РЕШЕЊЕ 

КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 

352-18/17-IV-6-05 ОД 20. ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда Славица Каранац упознала је чланове Градског већа 

са жалбом ЈКП „Моравац“ Мрчајевци   на Решење комуналног инспектора Градске управе за 



   

 

инспекцијски надзор града Чачка број 352-18/17-IV-6-05  од 20. октобра 2017. године, као и 

предлогом решења по жалби.  

 

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

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

ОДБИЈА СЕ жалба ЈКП „Моравац“ Мрчајевци, изјављена  на Решење комуналног 

инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка  бр. 352-18/17-IV-6-05 од  20. 

октобра  2017. године, као неоснована. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Комунални инспектор Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка донео је 

Решење којим се одбацује жалба ЈКП „Моравац“ Мрчајевци, изјављена на решење комуналног 

инспектора број 352-18/17-IV-6-05 од 21. јула 2017. године, као изјављена од неовлашћеног 

лица. 

 

На донето Решење жалбу је благовремено изјавио ЈКП „Моравац“ Мрчајевци због 

битних повреда одредаба поступка, истичући да је решење неправилно и незаконито, да је у 

супротности са чланом 3. и 44. Закона о општем управном поступку, те да се првостепени орган 

грешком  позива на члан 18. Закона о инспекцијском надзору долазећи погрешно до закључка 

да овај члан апсолутно искључује могућност да подносилац иницијативе нема својство странке 

уколико се поступак може, односно треба покренути по службеној дужности. Даље истиче да се 

правни интерес, односно статус странке увек треба утврђивати у складу са чланом 44. Закона о 

општем управном поступку, без обзира да ли се поступак покреће и води по службеној 

дужности или не, те да члан 18. Закона о инспекцијском надзору није у супротности са чланом 

44. Закона о општем управном поступку. Предлаже да другостепени орган прихвати разлоге 

жалбе и мериторно одлучи о жалби поднетој на решење комуналног инспектора број 352-18/17-

IV-6-05 од 21. јула 2017. године. Истовремено указује на члан 332. Кривичног законика којим је 

предвиђено кривично дело за службено и одговорно лице уколико не пријави кривично дело за 

које је сазнало у вршењу своје дужности, те да постоји сумња да одређени број грађана МЗ 

Кукићи није извршио све обавезе према МЗ а поседују потврде да јесу. 

 

У одговору на жалбу првостепени орган истиче да је жалба неоснована и наводи 

одредбе члана  90. став 2. Закона о општем управном поступку и члана 18. став  1-3. Закона о 

инспекцијском надзору који прописују покретање и вођење поступка по службеној дужности. 

Наглашава да је ЈКП „Моравац“ Мрчајевци у овом поступку само подносилац иницијативе за 

покретање поступка инспекцијског надзора прикључака на водоводну мрежу у МЗ Кукићи, који 

подносилац нема својство странке у поступку, јер није нити надзирани субјект поводом чијег 

захтева би могао бити покренут поступак инспекцијског надзора нити друго лице коме је 

посебним законом признато својство странке. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да је ЈКП „Моравац“ Мрчајевци  дана 30. марта 2017. године, Градској управи 

за инспекцијски надзор доставио пријаву са именима 14 лица из МЗ Кукићи 

која су самовољно извршила прикључење на водоводну мрежу коју одржава 

ЈКП „Моравац“ Мрчајевци; 

- да је комунални инспектор Градске управе за инспекцијски надзор, након 

извршеног инспекцијског прегледа и сачињеног записника, донео решење број 



   

 

352-18/17-IV-6-05 од 21. јула 2017. годин, о обустављању поступка 

инспекцијског надзора бесправног прикључења на водоводну мрежу од стране 

групе грађана у Кукићима, покренутог на иницијативу ЈКП “Моравац“ 

Мрчајевци,  јер је МЗ Кукићи  доставила потврде да су лица против којих је 

поднет захтев за инспекцијски надзор извршила све обавезе према Месној 

заједници и да имају право на прикључак; 

- да је ЈКП „Моравац“ Мрчајевци, као подносилац иницијативе, преко 

пуномоћника, поднео жалбу на решење комуналног инспектора број 352-

18/17-IV-6-05 од 21. јула 2017. године; 

- да је комунални инспектор Градске управе за инспекцијски надзор града 

Чачка, донео решење о одбацивању жалбе ЈКП „Моравац“ Мрчајевци, као 

поднете од неовлашћеног лица. 

 

 

 Чланом 18. став 1. 2. и 3. Закона о инспекцијском надзору“Сл. гласник РС“ бр. 36/2015) 

прописано је да се поступак инспекцијског надзора покреће и води по службеној дужности или 

поводом захтева надзираног субјекта за вршење инспекцијског надзора, као и поводом захтева 

другог лица коме је посебним законом признато својство странке у поступку; да код оцене о 

постојању разлога за покретање поступка по службеној дужности инспектор узима у обзир 

представке; да представке имају дејство иницијативе за покретање поступка, а подносиоци тих 

иницијатива немају својство странке у поступку који се може покренути на основу те 

иницијативе. 

 

 Чланом 90. став 2. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр.18/2016), 

прописано је да се поступак покреће по службеној дужности кад је то прописом одређено или 

кад орган утврди или сазна да је, с обзиром на чињенично стање, неопходно да се заштити јавни 

интерес, а ставом 4. истог члана је прописано да при покретању поступка по службеној 

дужности орган узима у обзир и представке грађана и организација и упозорења надлежних 

органа. 

 

Чланом 162. Закона о општем управном поступку, прописано је да првостепени орган 

решењем одбацује жалбу која није благовремена, није дозвољена, коју је поднело неовлашћено 

лице или која није уређена у року који је орган одредио. 

 

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

града Чачка налази да је жалба  неоснована. 

 

Првостепени орган је правилно поступио када је донео ожалбено решење обзиром да је 

ЈKП „Моравац“ Мрчајевци својим поднеском иницирао покретање поступка инспекцијског 

надзора прикључака на водоводну мрежу у МЗ Кукићи, а поступак је вођен по службеној 

дужности у складу са наведеним одредбама Закона о општем управном поступку и Закона о 

инспекцијском надзору, тако да су неосновани наводи жалбе да је ожалбено решење 

неправилно и незаконито и да је у директној супротности са чланом 3. и 44. Закона о општем 

управном поступку. У конкретној управној ствари ЈКП „Моравац“ Мрчајевци нема својство 

странке јер није надзирани субјект поводом чијег захтева би могао бити покренут поступак 

инспекцијског надзора нити друго лице коме је посебним законом признато својство странке, 

већ је само подносилац иницијативе за покретање инспекцијског надзора. 

 

Наводи жалбе да се првостепени орган грешком позива на члан 18. Закона о 

инспекцијском надзору су неосновани обзиром да је инспектор у поступку инспекцијског 

надзора применио одредбе и Закона о општем управном поступку и Закона о инспекцијском 

надзору које нису у супротности што и жалилац у жалби истиче.У конкретном случају се ради о 



   

 

поступку инспекцијског надзора, а ЈКП „Моравац“ Мрчајевци је само подносилац иницијативе 

за покретање поступка инспекцијског надзора на који поступак се примењују одредбе Закона о 

инспекцијском надзору које изричито дефинишу појам странке у овом поступку. 

 

Остали наводи жалбе немају утицаја на другачије решење ове правне ствари, па је 

Градско веће града Чачка одлучило као у диспозитиву. 

 

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

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

Крагујевцу у року од 30 дана од дана пријема Решења. 

 

 

ДВАДЕСЕТОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ 

МАКСИМОВИЋ ИВАНА ИЗ БЕОГРАДА НА 

РЕШЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ 

ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 360-71/17-IV-2-01 ОД 5. 

ДЕЦЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда Славица Каранац упознала је чланове Градског већа 

са жалбом Максимовић Ивана из Београда   на Решење Градске управе за урбанизам града 

Чачка број 360-71/17-IV-2-01  од 5. децембра 2017. године, као и предлогом решења по жалби.  

 

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

донело: 

РЕШЕЊЕ 
 

ОДБИЈА СЕ жалба Максимовић Ивана из Београда  изјављена на Решење Градске 

управе за урбанизам града Чачка, број 360-71/17-IV-2-01 од 5. децембра 2017. године, као 

неоснована. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Градска управа за урбанизам града Чачка  донела је Решење којим се одбацује захтев 

Ивана Максимовића из Београда, Доситејева број 3, за доношење решења о исељењу Софије 

Јокић из двособног стана број 1 који се налази у приземљу породичне стамбене зграде број 1 на 

к.п. бр. 748 КО Чачак, у улици Филипа Филиповића број 4 у Чачку. 

 

На донето решење жалбу је благовремено изјавио Максимовић Иван у којој наводи да је 

Градска управа за урбанизам његову молбу за исељење заштићеног станара Софије Јоксић, која 

живи у његовом стану у Чачку, одбила са аргументом да је закаснио са подношењем молбе при 

чему није узета у обзир чињеница да заштићена станарка нема никакав правни основ за 

коришћење стана који је својина жалиоца. Истиче да заштићена станарка никада није са 

жалиоцем нити неким од његових предака који су били власници стана потписала уговор о 

закупу стана на неодређено време, те да је носилац станарског права на стану у ул. Филипа 

Филиповића бр. 4 био Александар Поњавић који је 1960. године закључио уговор са 

жалиочевом бабом Драгињом Максимовић. Поменути станар је 1961. године заменио 

предметни стан са Славком Јоксићем, који је био носилац станарског права на стану у ул. 

Курсулина број 11 у Чачку, а заштићена станарка Софија Јоксић је удовица Славка Јоксића, од 

кога је и наследила станарско право на стану у ул. Филипа Филиповића бр. 4. 

 

Поступајући по службеној дужности, првостепени орган је донео Решење број  360-

71/17-IV-2-01 од 25. децембра 2017. године, којим се исправља грешка у Решењу број 360-



   

 

71/17-IV-2-01 од 5. децембра 2017. године, јер је погрешно у уводу, диспозитиву и образложењу 

Решења наведено презиме „Јокић“ уместо „Јоксић“. 

 

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

жалилац наводи да заштићени станар Софија Јоксић нема правни основ за коришћење стана у 

Чачку, у ул. Филипа Филиповића број 4, али захтевом није тражио исељење Софије Јоксић као 

лица које се у предметни стан уселило без правног основа, већ тражи исељење исте као 

заштићеног станара, на основу члана 141. Закона о становању и одржавању зграда, значи као 

лица које станује на основу одређеног правног основа.  

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да је Максимовић Иван, дана 29. новембра 2017. године, Градској управи за 

урбанизам града Чачка, поднео захтев  да у складу са Законом о становању и 

одржавању зграда,  донесе решење о исељењу тзв. заштићеног станара Софије 

Јокић,  која станује  у стану у ул. Филипа Филиповића број 4, чији је он власник; 

- да је дана  1. децембра 2017. године, Максимовић Иван доставио допуну захтева и 

приложио одговарајућу документацију, како би се извршило исељење заштићеног 

станара Софије Јоксић (исправљено презиме) у складу са чланом 141. Закона о 

становању и одржавању зграда.  

 

Чланом 140. став 1. Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“ бр. 

104/2016), прописано је да закупац на неодређено време стана у својини грађана, задужбина и 

фондација, који је то право стекао у складу са законом, односно по сили закона и стан користи 

по правном основу који може бити: уговор о закупу стана и/или одлука надлежног органа, 

односно правноснажно судско решење које замењује уговор о закупу стана, наставља са 

коришћењем стана у закуп на неодређено време до доношења решења о исељењу, односно 

решења о пресељењу. 

Чланом 141. став 1. истог закона прописано је да се поступак пресељења/исељења лица 

из члана 140. став 1. овог закона из стана у својини грађана, задужбина и фондација покреће 

захтевом власник стана, односно закупца уколико власник не поднесе захтев у року од 30 дана 

по ступању закона на снагу, који се подноси надлежном органу јединице локалне самоуправе на 

чијој територији се налази стан из ког се тражи исељење.  

По разматрању жалбе и осталих списа предмета, Градско веће града Чачка налази да је 

жалба  неоснована. 

  

 Правилно је првостепени орган поступио када је донео ожалбено решење и одбацио 

захтев жалиоца због протека рока за његово подношење, обзиром да је жалилац као власник 

предметног стана захтев могао поднети у року од 30 дана по ступању Закона о становању и 

одржавању зграда, који је ступио на снагу 31. децембра 2016. године, а захтев је поднет 29. 

новембра 2017. године. У конкретном поступку првостепени орган је одлучивао о захтеву 

жалиоца поднетом по члану 141. Закона о становању и одржавању зграда, у ком поступку се 

налаже исељење лица које стан користи на основу раније стеченог правног основа и утврђује да 

ли лице има право на пресељење у стан у јавној својини на основу члана 142. став 7. Закона. 

 Наводи жалбе да првостепени орган приликом одлучивања није узео у обзир чињеницу 

да заштићена станарка нема никакав правни основ за коришћење стана који је својина жалиоца, 

су неосновани јер је неспорно да се жалилац у захтеву за исељење изричито позвао на члан 141. 

Закона о становању и одржавању зграда, који се односи на исељење лица које је то право стекло 



   

 

у складу са ранијим законским одредбама а сада има статус закупца стана на неодређено време 

у складу са чланом 140. став 1. Закона о становању и одржавању зграда.  

Остали наводи жалбе немају утицаја на другачије решење ове управне ствари, па је 

Градско веће града Чачка одлучило као у диспозитиву. 

 

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

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

Крагујевцу у року од 30 дана од дана пријема Решења. 

 

ДВАДЕСЕТДЕВЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 81) 

 

 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 2018. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 32, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, 

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

буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0602-0009- Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 550.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 81, за финансирање извођења радова на текућем одржавању зграде 

Градске управе по уговору закљученом са ЗЗ „Универзал“ Чачак. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 81, економска 

класификација 511 – Зграде и грађевински објекти – радови на згради градске управе, 

Функционална класификација 130, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за опште и заједничке 

послове, Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0602-0001, 

Функционисање локалне самоуправе и градских општина.  

  

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

 

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

 

 

ТРИДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 93) 

 

 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 2018. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 32, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, 

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

буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне 



   

 

самоуправе, програмска  активност 0602-0009- Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 250.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 93, за израду картица „Три плус“ намењених породицама са троје и више 

деце. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 93, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета- подстицајна средства за 

породице са троје и више деце (Картица „Три плус“), Функционална класификација 090, 

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

буџетских средстава – Градска управа за опште и заједничке послове, Програм 11. 

Социјална и дечија заштита, ПА 0901-0006, Подршка деци и породици са децом. 

 

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

 

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

 

ТРИДЕСЕТПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 240) 

 

 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 2018. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 32, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, 

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

буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0602-0009- Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 54.500,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 240, за потребе ОШ „Свети Ђакон Авакум“ Трнава, на име набавке 

рачунара за шефа рачуноводства. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 240, економска 

класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти – капитални 

трансфери основним школама, Функционална класификација 912, извор финансирања 

01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за друштвене делатности, Индиректни корисник буџетских средстава 

ОШ „Свети Ђакон Авакум“ Трнава, Програм 9. Основно образовање и васпитање, ПА 

2002 -0001, Фунцкионисање основних школа. 

 

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

 

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

 

ТРИДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 460) 

 

 

 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 2018. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 32, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, 

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

буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0602-0009- Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 210.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 460, за потребе ПУ „Моје детињство“ Чачак, на име измирења обавеза по 

уговору o  финансијском лизингу за путничко возило ŠKODA Octavia 1.2. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 460, економска 

класификација 512 – Машине и опрема – Функционална класификација 911, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских 

средстава – Градска управа за друштвене делатности, Индиректни корисник буџетских 

средстава Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак, Програм 8. Предшколско 

васпитање, ПА 2001 -0001, Фунцкионисање и остваривање предшколског васпитања и 

образовања.  

 

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

 

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

 

 

ТРИДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА  О РАЗМЕНИ 

НЕПОКРЕТНОСТИ  СА ПРЕДУЗЕЋЕМ „MIZZONI 

PAPIR“ ДОО ЧАЧАК 

 

 Мирјана Џоковић, у оквиру ове тачке дневног реда, истакла је да је Решењем Градске 

управе за урбанизам града Чачка од 11. октобра 2017. године усвојен захтев Градског 

правобранилаштва и извршен административни пренос кп.бр. 4458/305 у површини од 566м2 и 

4458/309 у површини од 20м2, обе КО Чачак, од досадашњег корисника предузећа „Mizzoni 

papir“ доо Чачак, ради изградње саобраћајне површине - Улице бр. 30 (радни назив). 

Поступајући у складу са диспозитивом наведеног решења и одредбама Закона о 

експропријацији Градски правобранилац града Чачка поднео је иницијативу којом се предлаже 

размена кп.бр. 4458/312 КО Чачак, у површини од 586м2 за кп.бр. 4458/305 у површини од 

566м2 и кп.бр. 4458/309 у површини од 20м2 (укупно 586м2), обе КО Чачак, ради одређивања 

накнаде ранијем носиоцу права коришћења за административно пренете непокретности. 

Размена се обавиља по принципу метар за метар. Скупштина Града Чачка донела је Решење 

број 06-227/17- I од 21,22,23,25,26 и 27. децембра 2017. године којим је приступљено размени 

кп.бр. 4458/312 у површини од 586м2 КО Чачак у својини града Чачка за кп.бр. 4458/305 у 

површини од 566м2 и кп.бр. 4458/309 у површини од 20м, обе КО Чачак, чији је корисник било 

предузеће „Mizzoni papir“ доо Чачак, ради одређивања накнаде за административно пренете 

кп.бр. 4458/305 и кп.бр. 4458/309, обе КО Чачак, на основу Решења Градске управе за 

урбанизам, а ради изградње саобраћајнице. Истим Решењем обавезана је  Комисија за 

грађевинско земљиште да спроведе поступак размене и да по спроведеном поступку достави 

предлог решења о размени надлежном органу ради даљег одлучивања. Након спроведеног 

поступка Комисија подноси предлог размене Скупштини града. Правни основ за доношење 

решења садржан је у одредбама Одлуке о грађевинском земљишту. 

 



   

 

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

размени непокретности  са предузећем „Mizzoni papir“ доо Чачак, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

 

ТРИДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА СПОРТ 

У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА ПОДНОСИОЦА ПРОГРАМА 

О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ 

ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ 

СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2017. 

ГОДИНИ 

 

Владан Милић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши 

чланове Градског већа да је Стручна комисија за избор годишњих, односно посебних програма 

у области спорта размотрила два извештаја о реализацији програма којима се реализује општи 

интерес у области спорта на територији града Чачка у 2017. години, а које су подносиоци 

програма на прописаном обрасцу доставили Градском већу. Након разматрања достављених 

извештаја Комисија је утврдила да су подносиоци програма користили додељена средства у 

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

грађана у области спорта у Чачку и то: Спортско друштво „ФЦ Борац“ Чачак и Кошаркашки 

клуб „Борац“ Чачак 

 

 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

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

области спорта на територији града Чачка у 2017. години, који су доставили следећи 

подносиоци програма: 

 

 Спортско друштво „ФЦ Борац“ Чачак 

 Кошаркашки клуб „Борац“ Чачак 

 

 

 

ТРИДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА 

ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА 

ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ 

У 2018. ГОДИНИ 

 

 

Владан Милић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши 

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

програма у области спорта у вези одобравања и суфинансирања годишњих програма за 

задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2018. години. 

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следећа решења: 

 

 

 



   

 

РЕШЕЊЕ 

о одобравању годишњег  програма и додели средстава за задовољавање потреба и 

интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2018. години 
 

 

1. ОДОБРАВА СЕ ПРОГРАМ И ДОДЕЉУЈУ  средства Спортском друштву „ФЦ 

Борац“ Чачак, у износу од  23.000.000,00  динара из буџета града Чачка за 2018. годину и то 

за:  

 

1.1. учешће спортских организација са територије града Чачка у домаћим и европским 

клупским такмичењима (Фудбалски клуб „Борац“ Чачак), у износу од 10.000.000,00 динара, са 

апропријације 273 „Дотације невладиним организацијама - Средства за финансирање годишњих 

програма спортских организација и финансирање територијалног спортског савеза града 

Чачка“; 

1.2. делатност организација у области спорта са седиштем на територији града Чачка 

које су од посебног значаја за град,  за активности Фудбалског клуба „Борац“ Чачак, 

организације од посебног значаја за град Чачак, у износу од 13.000.000,00 динара, са 

апропријације 274 „Дотације невладиним организацијама - Средства за финансирање годишњих 

програма спортских организација од посебног значаја за град Чачак (Фудбалски клуб „Борац“ и 

Кошаркашки клуб „Борац“). 

 

2. Са  Спортским друштвом „ФЦ Борац“  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. 

 

РЕШЕЊЕ 

о одобравању годишњег  програма и додели средстава за задовољавање потреба и 

интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2018. години 
 

 

1. ОДОБРАВА СЕ ПРОГРАМ И ДОДЕЉУЈУ  средства Кошаркашком клубу „Борац“ 

Чачак, у износу од  19.000.000,00  динара из буџета града Чачка за 2018. годину и то за: 

 

1.1. учешће спортских организација са територије града Чачка у домаћим и европским 

клупским такмичењима, у износу од 10.000.000,00 динара, са апропријације 273 „Дотације 

невладиним организацијама - Средства за финансирање годишњих програма спортских 

организација и финансирање територијалног спортског савеза града Чачка“; 

1.2. делатност организација у области спорта са седиштем на територији града Чачка 

које су од посебног значаја за град, у износу од  9.000.000,00 динара, са апропријације 274 

„Дотације невладиним организацијама - Средства за финансирање годишњих програма 

спортских организација од посебног значаја за град Чачак (Фудбалски клуб „Борац“ и 

Кошаркашки клуб „Борац“). 

 

2. Са Кошаркашким клубом  „Борац“ 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. 
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