
ЗАПИСНИК 

СА ПЕДЕСЕТСЕДМЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 21. марта 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 57. седницу Градског већа и истом председавао.  

 

 Констатовао је: 

 

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

Тодоровић, Милица Дачић, Драгомир Шипетић, Немања Трнавац, Душан Радојевић, 

Вељко Неговановић, Славко Веселиновић, Михаило Јовић, Мирослав Вукосављевић, др 

Велимир Дробњак, Анђелка Новаковић,  прим. др Славица Драгутиновић и др Милан 

Лукић. 

 

 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: 

 

-     Игор Трифуновић, председника Скупштине града 

-     Милорад Јевђовић, заменик председника Скупштине града  

-     Мирослав Петковић, секретар Скупштине града 

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

Градоначелника и Градског већа 

- Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Владимир Грујовић, начелник Градске управе за локални економски развој 

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

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије 

- 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 56. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли имају примедби на записник са 56. седнице 

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

једногласно донело: 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са 56. седнице Градског већа града Чачка број 06-52/2018-III    

14. марта 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, с тим да се исти допуни 

следећом тачком: 

 

- ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА  

Овај предлог Градско већеје једногласно прихватило. 

 

Питао је да ли још има предлога за измену или допуну дневног реда. 

 

Владимир Грујовић предложио је да се тачка УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА 

ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 

ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ скине са дневног реда седнице, до добијања 

сагласности од надлежног Министарства. 

Овај предлог Градско веће је једногласно прихватило. 

 

Како више није било предлога за измену и допуну дневног реда, Градско веће је 

једногласно утврдило следећи: 

 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1.   РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ 

РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

2.   РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И 

НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

3.  РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА, 

ПОВРАТНИКА ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ И МИГРАНАТА У 

ПОТРЕБИ БЕЗ УТВРЂЕНОГ СТАТУСА И ТРАЖИЛАЦА АЗИЛА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА ПЕРИОД ОД 2018. – 2021. ГОДИНЕ 

 

4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ СТАТУТА 

ГРАДА ЧАЧКА 

 

5.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА 

ЧАЧКА 

 

6.   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА  

 

7.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ И 

ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

РАЗМЕНОМ ИЗМЕЂУ ГРАДА ЧАЧКА И МЛАДЕНЕ ГОЈКОВИЋ И ДРАГАНА 

ГОЈКОВИЋА ОБОЈЕ ИЗ ЧАЧКА 

 



   

8.  УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ И 

ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

РАЗМЕНОМ ИЗМЕЂУ ГРАДА ЧАЧКА И ВЕРЕ ВУЧКОВИЋ ИЗ ЧАЧКА 

 

9.  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НАДИ ВУЈОВИЋ ИЗ 

ЧАЧКА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ НЕЛЕГАЛНОГ ОБЈЕКТА 

 

10. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ДРАГИЦИ И МОМИРУ 

СУБОТИЋУ ИЗ ЧАЧКА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ НЕЛЕГАЛНИХ ОБЈЕКАТА 

 

11. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ПРАВИЛНИКА О 

ПОМОЋИ ЗА УКЛАЊАЊЕ ПОСЛЕДИЦА НАСТАЛИХ ПРИРОДНОМ ИЛИ 

ДРУГОМ НЕЗГОДОМ 

 

12. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧАКА И ПРЕДЛОГА САВЕТА ЗА ЈАВНИ РЕД И МИР 

БРОЈ 06-58/2018-I ОД 15. МАРТА 2018. ГОДИНЕ 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА МЕРА 

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И 

ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је разматрало амандман на Предлог 

Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја за подручје територије града Чачка за 2018. годину и то: 

 

1)  Амандман I на главу II који су поднели одборници Миленко Каличанин и Предраг 

Јевтић, а у уводном излагању образложиo Владимир Грујовић истакавши да се овај амандман 

односи на Опис планираних мера - Листу инвестиција, где би у оквиру Мера - сектор Месо, 

текст био промењен тако да гласи:: „Набавку квалитетних приплодиних грла говеда, оваца, 

свиња и коза и које се користе за производњу меса“ са образложењем да је свињогојство 

најзаступљенија сточарска грана на овим просторима па га је потребно додатно стимулисати. 

Предлаже да се амандман не прихвати  као нефункцоналан, обзиром да је у претходном периоду 

предложена мера егзистирала и за њу није било заинтересованих. Такође, не постоји обавеза 

одговарајућег обележавања свиња, а што би представљало проблем у смислу контроле.  

 

  По упознавању са Амандманом, Градско веће поднети Амандман није прихватило, па 

предлаже Скупштини да поднети Амандман не прихвати. 

 

   

ДРУГА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О 

УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ 

СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

  

 У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је разматрало амандмане на Предлог 

Одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди за 2018. 

годину, и то: 

 



   

1)  Амандман I на члан 13. који су поднели одборници Миленко Каличанин и 

Предраг Јевтић, а у уводном излагању образложиo Владимир Грујовић истакавши да се овај 

амандман односи на идентичну садржину и образложење као код амандмана поднетог по 

предходној тачки дневног реда који није прихваћен. Амандманом се предлаже да се у 

предвиђене мере уврсти набавка свиња. Стога предлаже да се амандман не прихвати. 

 

  По упознавању са Амандманом, Градско веће поднети Амандман није прихватило, па 

предлаже Скупштини да поднети Амандман не прихвати. 

 

 2)  Амандман  IV на члан 15 који је поднео одборник Милисав Марјановић, а у 

уводном излагању образложиo Владимир Грујовић истакавши да се овај амандман односи на 

промену члана 15. тако да гласи: „Пре инвестиције пољопривредни производач је дужан да 

поднесе предрачун. Након закључења уговора о додели подстицајних средстава у 

пољопривреди, пољопривредни произвођачи приступају реализацији активности приказаних у 

конкурсном обрасцу које прати финансијска документација од тог периода реализације“. 

Предлаже да се амандман не прихвати због оперативности процедуре доделе средстава, а 

уколико би се радило онако како је предложено процедура би била отежана у смислу да би 

Комисија на терен морала да изађе минимим два пута, а циљ доделе средстава и јесте да 

средства буду доступна у сезони на коју се односе. 

 

  По упознавању са Амандманом, Градско веће поднети Амандман није прихватило, па 

предлаже Скупштини да поднети Амандман не прихвати. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ЛОКАЛНОГ 

АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ 

И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА, ПОВРАТНИКА ПО ОСНОВУ 

СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ И МИГРАНАТА У ПОТРЕБИ БЕЗ 

УТВРЂЕНОГ СТАТУСА И ТРАЖИЛАЦА АЗИЛА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА ПЕРИОД ОД 2018. – 2021. 

ГОДИНЕ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је разматрало амандман на Предлог 

Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица, 

повратника по основу споразума о реадмисији и миграната у потреби без утврђеног 

статуса и тражилаца азила на територији града Чачка за период од 2018 – 2021. године, и 

то: 

 

1)  Амандман I на поглавље 4 који су поднели одборници Миленко Каличанин и 

Драган Ћендић, а у уводном излагању образложиo Небојша Бежанић истакавши да се овај 

амандман односи на поглавље IV Приоритетне циљне групе где би се у ставу 1. брисала алинеја 

4 „мигранти у потреби без утврђеног статуса“. Предлаже да се амандман не прихвати, јер се 

ради о утврђеној форми Акционог плана, а којим се отклањају ризици од настанка проблема у 

ситуацији настанка кризе. Иначе, термин мигранти односе се на лица која су напустила своје 

државе у потрази за бољим животом, а избеглице су лица која су напустила домове из ратом 

захваћених подручја, па је понекад тешко разликовати ова два термина и потребно је да оба 

остану. 

 

  По упознавању са Амандманом, Градско веће поднети Амандман није прихватило, па 

предлаже Скупштини да поднети Амандман не прихвати. 

 

 

 



   

ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ 

СТАТУТА ГРАДА ЧАЧКА 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Небојша Бежанић. Истакао 

је да је правни основ за доношење Одлуке о изменама и допуни Статута града Чачка садржан у 

Закону о локалној самоуправи, Статуту града Чачка, Закону о јавном здрављу, Уредби о плану 

мреже здравствених установа, Статуту републичког фонда за здравствено осигурање, Закону о 

буџетском систему, Правилнику о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и 

методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору и 

Уредби о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције.Разлог доношења Одлуке је 

усклађивање одредаба Статута града Чачка  које нису усклађене са одредбама Закона о јавном 

здрављу, Уредбе о плану мреже здравствених установа, Статута Републичког фонда за 

здравствено осигурање, Закона о буџетском систему, Правилника о заједничким критеријумима 

за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање 

интерне ревизије у јавном сектору и Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске 

инспекције. Детаљно је упознао чланове Градског већа града са предложенима изменама и 

допопуном Статута града Чачка. 

 

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

изменама и допуни Статута града Чачка, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ЗАДУЖИВАЊУ 

ГРАДА ЧАЧКА 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Зоран Тодосијевић и 

истакао да је  Одлуком о буџету града Чачка за 2018. годину, планирано задужење Града код 

пословних банака у износу до 178.000.000,00 динара за потребе финансирања капиталних 

инвестиционих расхода. Дана 25. јула 2017. године град Чачак и пословна банка Societe generale 

banka Srbija ад Београд закључиле су Уговор о дугорочном кредиту на износ од 149.000.000,00 

динара, за финансирање капиталних инвестиционих расхода који су били дефинисани Одлуком 

о буџету за 2017. годину. Обзиром да је током 2017. године град Чачак из текућег прилива 

средстава у највећем износу финансирао капиталне инвестиционе расходе, није било неопходно 

да се кредитна средства повуку у укупном уговореном износу. Укупан износ повучених 

средстава по Уговору о дугорочном кредиту из 2017. године био је 14.593.876,69 динара. 

Нереализовани уговорени износ кредитног задужења је 134.406.123,31 динар. Обзиром да је 

град Чачак, закључио Уговор о дугорочном кредиту са пословном банком Societe generale banka 

Srbija ад Београд по повољним условима (уговорена камата износи 3М+1,45% на годишњем 

нивоу), који су тадa били и повољнији од данашњих понуда на банкарском тржишту, планирано 

је да се постојећи Уговор о дугорочном кредиту анексира на износ до 134.406.123,31 динара. 

Предмет анекса Уговора био би и период расположивости, који би износио најкасније до 

25.12.2018. године.На дан 31. јануар 2018. године неотплаћен део по раније уговореним 

кредитима за финансирање капиталних инвестиционих расхода града Чачка износи 

49.926.017,00 динара. После добијене Одлуке о задужењу од стране Скупштине града 

приступиће се закључивању Анекса Уговора о дугорочном кредиту од 25. јула 2017. године са 

пословном банком Societe generale banka Srbija ад Београд. У прилогу материјала достављено је 

Мишљење Министарства финансија Републике Србије - Управе за јавни дуг од 26. фебруара 

2018. године. 

 

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

јавном задуживању града Чачка, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 



   

ШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА  
 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Славице Каранац, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за 

доделу средстава удружењима 

  

I 

 

У Комисију за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима 

именују се: 

 

1.  ЗА ПРЕДСЕДНИКА 

 

Радојица Гавриловић, дипломирани инжењер пејзажне архитектуре 

 

2. ЗА ЧЛАНОВЕ 

 

3. Александар Максимовић, дипломирани инжењер агрономије 

4. Љубинка Миленковић, дипломирани економиста  

5. Милош Обреновић, студент Правног факултета за привреду и правосуђе у Новом 

Саду 

6. Данијела Божиловић, професор разредне наставе 

 

II 

 

Комисија се именује на време од 4 (четири) године. 

 

III 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“ 

 

 

СЕДМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ 

ОТУЂЕЊУ И ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА РАЗМЕНОМ ИЗМЕЂУ ГРАДА 

ЧАЧКА И МЛАДЕНЕ ГОЈКОВИЋ И ДРАГАНА ГОЈКОВИЋА 

ОБОЈЕ ИЗ ЧАЧКА 

 

Весна Дмитрић поднела је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши 

чланове Градско већа са иницијативом Младене Гојковић и Драгана Гојковић, обоје из Чачка, за 

размену грађевинског земљишта и то дела кп. бр. 4865/4, 4865/10 и 4865/11 све КО Чачак 

укупне  површине 22 м2 чији су корисници  Младена Гојковић и Драган Гојковић  из Чачка за  

део  кп. бр.  кп. бр. 4865/9 КО Чачак  површине  од 30 м2  у јавнoj  својини града, непосредном 

погодбом путем размене. Размена делова непокретности је потребна ради озакоњења објекта 

саграђеног на кп. бр. 4685/4 КО Чачак.  Испитујући уредност и потпуност иницијативе утврђено 

је да је иста уредна, потпуна и поднета од стране овлашћеног лица. Уз иницијативу је приложен 

потврђени пројекат препарцелације  који садржи листове непокретности за обе парцеле и 

Информацију о локацији  за кп. бр. 4685/4,4685/9,4685/10 и 4685/11 све КО Чачак из које се 



   

утврђује да су предметне парцеле обухваћене Планом генералне регулације „Центар“ Чачак и 

према наведеном планском акту налазе се у ЗОНИ 15 – делом у саставу урбанистичке целине 

15.1 (становање средње густине 50/150 ст/ха), док се делом налазе у оквиру површина јавне 

намене  ул. Чедомира Васовића ( кп. бр. 4685/4,4685/9,4685/10) и ул. Македонска (4685/4,4685/9 

и 4685/11). Правни основ за доношење овог решења садржан је у Закону о планирању и 

изградњи, Закону о јавној својини и Одлуци о грађевинском земљишту.  

 

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

приступању отуђењу и прибављању у јавну својину грађевинског земљишта разменом између 

града Чачка и Младене Гојковић и Драгана Гојковића обоје из Чачка, и доставило Скупштини 

на разматрање и доношење. 

 

ОСМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ 

ОТУЂЕЊУ И ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА РАЗМЕНОМ ИЗМЕЂУ ГРАДА 

ЧАЧКА И ВЕРЕ ВУЧКОВИЋ ИЗ ЧАЧКА 

 

Весна Дмитрић поднела је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши 

чланове Градско већа са иницијативом Вере Вучковић из Чачка за размену грађевинског 

земљишта и то дела  кп. бр.  787/3 КО Кулиновци у површини од 25 м2, чији је власник за део 

кп. бр.6909 КО Чачак у површини од 112м2, која је у јавној својини града Чачка, непосредном 

погодбом. Размена делова непокретности је потребна ради озакоњења објекта саграђеног на кп. 

бр. 787/3 КО Кулиновци. Испитујући уредност и потпуност иницијативе утврђено је да је иста 

уредна, потпуна и поднета од стране овлашћеног лица. Уз иницијативу су приложен потврђени 

пројекат препарцелације  који садржи листове непокретности за обе парцеле и Урбанистички 

извештај за кп. бр. 787/3 КО Кулиновци из ког се утврђује да се предметни објекат делом налази 

на кп. бр. 6909 КО Чачак која је у  делу на коме се предметни објекат налази комплементарна са 

наменом становања сходно Плану генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ док је у другим 

деловима планирана саобраћаница. Правни основ за доношење овог решења садржан је у 

Закону о планирању и изградњи, Закону о јавној својини и Одлуци о грађевинском земљишту. 

 

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

приступању отуђењу и прибављању у јавну својину грађевинског земљишта разменом између 

града Чачка и Вере Вучковић из Чачка, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НАДИ 

ВУЈОВИЋ ИЗ ЧАЧКА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ НЕЛЕГАЛНОГ ОБЈЕКТА 

 

 Весна Дмитрић поднела је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда, 

упознавши чланове Градског већа да је Нада Вујовић из Чачка поднела  захтев којим тражи 

сагласност за озакоњење стамбеног објекта  површини од 161 м2, који је изграђен на к.п. бр. 

6847/1 и 6854/37 обе КО Чачак. Уз захтев је доставила копију плана са преписом из листа 

непокретности за 6847/1 и 6854/37 обе КО Чачак, решења о давању на коришћење наведених 

парцела и Урбанистички извештај Градске управе за урбанизам од 19. децембра 2017. години о 

могућностима озакоњења објекта на кп. бр. 6847/1 КО Чачак. Комисија за грађевинско 

земљиште размотрила је поднети захтев и приложене доказе и донела закључак 09. марта 2018. 

године да је оправдано дати тражену сагласност имајући у виду да је град Чачак сувласник на 

парцелама  са подносиоцем захтева.Увидом у лист непокретности утврђено је да је град 

Чачак сувласник у делу од по ½ иделане на 6847/1 и 6854/37 обе КО Чачак. Увидом у 

Урбанистички извештај о могућностима за озакоњење објекта саграђеног на кп. бр. 6847/1 Ко 

Чачак утврђено је да је иста обухваћена Планом генералне регулације  „АТЕНИЦА-

КУЛИНОВЦИ“ и према наведеном планском акту у оквиру предметне урбанистичке целине, 



   

планирна је намена становање средњих густина од 50-150 ст/ха. Правни основ за доношење 

решења садржан је у одредбама Одлуке о грађевинском земљишту. 

 

 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следеће: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 I  ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Нади Вујовић из Чачка, Светозара Бабовића бр. 15,  да 

може извршити ОЗАКОЊЕЊЕ у својству инвеститора,  нелегалног објекта  у површини од 161 

м2, а који је изграђен на к.п. бр. 6847/1 и 6854/37 обе  КО Чачак. 

 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ДРАГИЦИ 

И МОМИРУ СУБОТИЋУ ИЗ ЧАЧКА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ 

НЕЛЕГАЛНИХ ОБЈЕКАТА 

 

 Весна Дмитрић поднела је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда, 

упознавши чланове Градског већа да су Драгица и Момир Суботић поднели захтев којим су  

тражили сагласност за озакоњење стамбене зграде спратности П+Пк означене бројем 1 и 

складишта ауто-делова спратности П+Пк означеног бројем 2 саграђених на кп. бр. 291/1 КО 

Трнава. Уз захтев су доставили копију плана са преписом из листа непокретности за к.п. бр. 

291/1  КО Трнава и Урбанистички извештај за кп. бр. 291/1 КО Трнава од 10.10.2017  године.  

Комисија за грађевинско земљиште је размотрила  захтев и приложене доказе и донела 

закључак 6. марта 2018. године да је оправдано дати тражену сагласност имајући у виду да је 

град Чачак сувласник на парцели са подносиоцем захтева. Увидом у лист непокретности 

утврђено је да је град Чачак сувласник у реалном делу од 2/3876 на к.п. бр. 291/1 КО Трнава. 

Увидом у Урбанистички извештај за катастарску парцелу 291/1 KO Tрнава од 10.10.2017. 

године, утврђено је да је кп. бр. 291/1 КО Трнава обухваћена  Просторним планом града Чачка и 

према наведеном планском акту налази се у оквиру постојећег грађевинског реона, да према 

наведеном планском документу у оквиру становања дозвољена је изградња стамбених, 

стамбено-пословних и пословних објеката са делатностима компатибилних становању, а које не 

угрожавају животну средину. Правни основ за доношење решења садржан је у одредбама 

Одлуке о грађевинском земљишту. 

 

 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следеће: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

   ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Драгици и Момиру Суботићу  из Чачка,  да могу извршити 

ОЗАКОЊЕЊЕ,  нелегалних  објекта и то стамбене зграде спратности П+Пк   и складишта ауто 

– делова  спратности П-Пк саграђених на кп. бр. 291/1 Ко Трнава.  

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА 

ПРАВИЛНИКА О ПОМОЋИ ЗА УКЛАЊАЊЕ 

ПОСЛЕДИЦА НАСТАЛИХ ПРИРОДНОМ ИЛИ ДРУГОМ 

НЕЗГОДОМ 

 

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

да је Градско веће града Чачка, на основу Закона о ванредним ситуацијама, Закона о локалној 

самоуправи и Статута града Чачка у условима отклањања последица од катастрофалних 

поплава 2014. године и поступања убудуће на отклањању штетних последица насталих од 

елементарних непогода или других незгода, на седници 9. јуна 2014. године донело  Правилник 

о помоћи за уклањање последица насталих пиродном или другом незгодом, којим су прописане  



   

субјекти, средства и поступак доделе помоћи у наведеним околностима. Доношењем Закона о 

обнови након елементарне и друге непогоде којим су прописана правила поступања државних 

органа и органа локалне самоуправе на отклањању штетних последица насталих од 

елементарних или других непогода и предвиђени услови и извори средстава за доделу помоћи, 

престала је потреба за постојањем наваденог Правилника који је донело Градско веће. 

          

 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело: 

 

Правилник 

о престанку важења Правилника о помоћи за уклањање 

последица насталих природном или другом незгодом 

 

Члан 1. 

  

              Правилник о помоћи за уклањање последица насталих природном или другом незгодом 

(„Сл. лист града Чачка” број 10/2014 и 17/2014) престаје да важи. 

 

Члан 2. 

 

               Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

листу града Чачка”. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧАКА И ПРЕДЛОГА САВЕТА ЗА 

ЈАВНИ РЕД И МИР БРОЈ 06-58/2018-I ОД 15. МАРТА 2018. 

ГОДИНЕ 

 

 Мирослав Вукосављевић., у уводном излагању по овој тачки дневног реда, осврнуо се на 

догађај који се одиграо претходне седмице када је на простору Парка знања у дворишту 

Регионалног центра пронађена одређена количина наркотика. Поводом тога, а на иницијативу 

Градоначелника, одмах се састао Савет за јавни ред и мир и након расправе по овој теми донети 

су одређени закључци и предлози од којих издваја неопходност сарадње са Полицијском 

управом Чачак и Школском управом и финансирање отварања Мониторинг центра у 

Полицијској управи Чачак где би били умрежени сви видео надзори основних и средњих школа 

из којег ће полицијски службеници пратити дешавања у школама и непосредном окружењу и 

правовремено реаговати. Такође, у сарадњи са Школском управом треба интензивирати 

предавања ученицима и родитељима о лошем утицају дроге на здравље па чак и распадање 

породице с тим што ће се на основу резултата научног истраживања допунити новим 

методологијама у спречавању болести зависности. Такође је неопходно повећати број школских 

полицајаца у складу са могућностима Полицијске управе. На наредној седници Савета за јавни 

ред и мир, осим чланова Савета, присуствовали су сви директори основних и средњих школа, 

начелници Школске и Полицијске управе као и представници локалне самоуправе  на којој су 

представљени закључци и предлози са предходне седнице. На седници је констатовано да  

информације које су објављене у појединим средствима информисања нису потпуно тачне. 

Наиме, дрога је пронађена на простору Парка знања а не у дворишту Техничке школе а 

запослени у ОШ „Вук Караџић“ по хитном поступку предузели су све активности у складу са 

процедуром и уз сарадњу са представницима Полицијске управе у Чачку која је предузела све 

мере на расветљавању случајева. Директори школа истакли су изузетну сарадњу са 

Полицијском управом Чачак и локалном самоуправом. Дефинисани су следећи закључци: да 

школе доставе локалној самоуправи извештај о стању опреме за видео надзор и осветљење 

школског дворишта; да се приступи формирању мониторинг центра при Полицијској управи 

Чачак а на основу позитивних примера других локалних самоуправа при чему ће Град пружити 



   

финансијску подршку као и повећање броја школских полицајаца што ће Полицијска управа 

Чачак реализовати у складу са својим могућностима. Истакао је и свој лични коментар да је овај 

случај умногоме девалвирао рад не само Полицијске управе него и ресора безбедности за који је 

он задужен. У претходном периоду, у сарадњи са релеватним институцијама реализовано је око 

200 предавања на тему дроге. Само у сарадњи са Полицијском управом одржано је 176 

предавања у оквиру пројекта „Безбедно детињство“ на тему „У затвореном кругу дроге и 

алкохола“. Половином претходне године дошло је и до потписивања протокола о сарадњи 

између Министарства унутрашњих послова и Министарства просвете који предвиђа не само 

превенцију и заштиту деце од употребе дроге и алкохола већ третира још седам кључних 

питања који се односе на безбедност  ученика основних и средњих школа а који су сврстани у 

одређене циљне групе. Реализација пројекта отпочела је почетком школске године у септембру 

месецу у оквиру чега су одржана предавања и на тему злоупотребе психоактивних супстанци, а 

одзив је био велики. Такође, сталним обиласцима месних заједница где се одржавају састанци у 

најмање две месне заједнице месечно, у сарадњи са представницима Полицијске управе и 

Саобраћајне полиције, обрађују се све теме везане за безбедност па и теме везане за наркотике. 

На крају је истакао да унапређењу јавне безбедности никада није била посвећена већа пажња 

него сада. 

 

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

Прим. др Славица Драгутиновић  надовезала се на излагање уводничара и истакла да се 

из чињеница које је изнео г-дин Вукосављевић може извести закључак да град Чачак итекако 

води рачуна о оваквим проблемима иако се ради о глобалном проблему. Обзиром на брзину 

реаговања свих надлежних, па и Градског већа, исказана је спремност да се овакви проблеми 

решавају на време и онолико колико је у моћи свих нас. Подржала је одржавање едукативних 

предавања, што треба наставити и у наредном периоду. 

        Милорад Јевђовић подржао је излагање известиоца и истакао да посебну пажњу треба 

обратити на насељено место Мрчајевци где на кључним местима попут раскрсница треба 

уградити видео надзор, а обзиром на чињеницу да се у Мрчајевицма укршта неколико путева и 

стога постоји реална опасност да се тим путевима нешто прошверцује, а посебно обратити 

пажњу на објекат школе која тренутно нема видео надзор а ни адекватну расвету, па апелује да 

се буџетом за следећу годину обезбеде средства у те сврхе.  

         Немања Трнавац такође је подржао излагање  известиоца, сматра да се ради о глобалној 

пошасти у целом свету и даје пуну подршку члану Градског већа, градском руководству и 

свима који су задужени за ову тему. Активности и чињенице говоре о напорима да се 

предупреди безбедност и едукује најмлађа популација суграђана који су и најрањивији. Не 

мисли да је проналажењем наркотика у Парку знања девалвиран рад овог ресора и подржава то 

да се настави са овом борбом која ће трајати дуго а локална самоуправа пружиће подршку, како 

моралну тако и материјалну.  

         Славица Каранац прочитала је текст закључка Градског већа  који је проистекао током 

дискусије по овој тачки дневног реда,  обзиром да су активности субјеката којима је закључком 

и предлозима Савета за јавни ред и мир нешто наложено, тренутно у току, те нису испуњени 

услови да Градско веће доноси посебне одлуке. 

          Милун Тодоровић истакао је да је потребно целовито решавање проблема у оквиру 

предшколских, школских и других установа и институција, а Град ће пружити пуну материјалну 

и сваку другу подршку. 

 

          Након уводног излагања и завршеног претреса Градско веће је једногласно донело 

следећи: 
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