
 

ГОДИНА LV БРОЈ 10 
ЧАЧАК  17. мај 

2021. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

220. 

На основу члана 99. став 2. Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 

одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 

145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 

9/2020), члана 84. став 1. тачка 3) Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 

11. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 5/2016 и 8/2019),  

Градско веће града Чачка на седници 

одржаној 14. маја 2021. године, донело је  

РЕШЕЊЕ 

о отуђењу из јавне својине кат. парцелe бр. 

2804/28 КО Чачак 

 I ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине града 

Чачка, непосредном погодбом кат.парцела бр. 

2804/28 КО Чачак, у површини од 219m2, Драгиши 

Мајсторовић из Чачка, који је власник суседне кат. 

парцеле бр. 2847/1 КО Чачак, ради исправке 

граница суседних кат. парцела, у циљу 

омогућавања приступа јавној саобраћајној 

површини, односно Ул. Страјина Лапчевића. 

 II Обавезује се Драгиша Мајсторовић из 

Чачка да у року од 30 дана од дана пријема овог 

решења приступи закључењу уговора о отуђењу из 

јавне својине кат. парцеле бр. 2804/28 КО Чачак са 

ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК, као и да уплати обрачунату 

цену грађевинског земљишта у износу од 

643.641,00 динара у року од 15 дана од дана 

закључења уговора, на рачун - Примања од продаје 

земљишта у корист нивоа градова број 840-

841141843-14, позив на број 97 93-034. 

 III Уговор о отуђењу из јавне својине 

непосредном погодбом наведене кат. парцеле 

закључује се по претходно прибављеној 

сагласности Градског правобраниоца. 

 IV У случају да уговорне стране не 

приступе закључењу уговора у датом року и у 

случају да подносилац иницијативе за отуђење 

грађевинског земљишта не исплати утврђену цену 

у датом року, ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК је дужно да 

поднесе предлог за поништење овог решења. 

 V Обавезује се Драгиша Мајсторовић из 

Чачка, да плати законом прописане пореске 

обавезе као и да са надлежним комуналним и 

другим правним лицима уговори и плати трошкове 

за инфраструктуру: ЕДБ, ПТТ, топлификацију, 

гасификацију и сл.  

 VI Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

Образложење 

 Драгиша Мајсторовић из Чачка, Ул. 

Страјина Лапчевића бр. 22 Чачак, поднео је 

иницијативу бр. 463-104/2020-IV-2-07 од 

01.12.2020.год. за отуђење кат. парцеле бр. 2804/28 

КО Чачак која је у јавној својини града Чачка, 

непосредном погодбом, уз образложење да му је 

потребан приступ јавној саобраћајној површини, 

односно Ул. Страјина Лапчевића, преко кат. 

парцеле 2804/28 KO Чачак, која се граничи са 

суседном кат. парцелом 2847/1 КО Чачак, која је у 

његовом власништву. Уз иницијативу поднео је и 

Информацију о локацији бр. 958-1072/2020-IV-2-

01 од 18.11.2020. год. 

 Градска управа за урбанизам прибавила је 

по службеној дужности копију плана и лист 

непокретности од Службе за катастар 

непокретности Чачак. 

 Градско веће града Чачка донело је 

Решење о приступању отуђењу кат.парцелe бр. 

2804/28 КО Чачак бр. 06-64/2021-III од 21.04.2021. 

год. 

 Након доношења Решењa о приступању 

отуђењу наведене кат. парцеле, Комисија за 

грађевинско земљиште спроводећи поступак, на 

седници одржаној 10.05.2021. год. утврдила је да 

је отуђење основано, да је у складу са Законом о 

планирању и изградњи, Статутом Града Чачка и 

Одлуком о грађевинском земљишту. 

 Чланом 99. став 2. Закона о планирању и 

изградњи, између осталог, прописано је да 
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отуђење неизграђеног грађевинског земљишта, 

када је власник грађевинског земљишта у јавној 

својини јединица локалне самоуправе спроводи 

јединица локалне самоуправе. 

 Чланом 68. овог закона прописано је, 

између осталог, да се исправка граница суседних 

катастарских парцела, врши на основу елабората 

геодетских радова и да пре израде елабората 

геодетских радова, власник катастарске парцеле 

решава имовинско правне односе као и да 

приликом исправке границе суседних парцела 

мора поштовати правило да катастарска парцела у 

јавној својини која се припаја суседној парцели не 

испуњава услове за посебну грађевинску парцелу, 

као и да је мање површине од парцеле којој се 

припаја. 

 Чланом 84. став 1. тачка 3) Статута града 

Чачка и  чланом 11. став 1. Одлуке о грађевинском 

земљишту прописано је између осталог, да 

Градско веће града Чачка одлучује о отуђењу и 

прибављању грађевинског земљишта у јавној 

својини у случајевима прописаним законом којим 

је уређена област планирања и изградње објеката, 

односно у случајевима исправке граница. 

 Увидом у податке катастра непокретности 

Комисија је утврдила да је кат. парцела бр. 2804/28 

КО Чачак у јавној својини града Чачка, као и да се 

граничи са кат. парцелом у својини подносиоца 

захтева, a увидом у информацију о локацији 

утврђено је да је кат. парцела бр. 2804/28 КО Чачак 

обухваћена ПГР „Љубић - Коњевићи“ у Чачку и да 

се налазе у урбанистичкој зони 4, у саставу 

урбанистичке целине 4.8.(становање средње 

густине насељености 50-150ст/ха), као и да је 

минимална површина грађевинске парцеле на 

предметној локацији 3.0 ара, изузетно 2.0 ара, као 

и да кат. парцела 2804/28 КО Чачак не испуњава 

услове за грађевинску парцелу у погледу облика 

(геометрије) и положаја грађевинске линије који 

није дат овим планским документом. 

 Такође, Комисија за грађевинско 

земљиште утврдила је да је отуђење у интересу 

Града, обзиром да се ова кат. парцела, према 

важећој планској документацији, не може 

користити у јавне намене, као и да ће отуђењем 

предметне кат. парцеле Град остварити приход у 

износу од 643.641,00 динара.  

 По спроведеном поступку Комисија за 

грађевинско земљиште доставила је записник од 

10.05.2021.год. са предлогом одлуке Градској 

управи за урбанизам града Чачка. 

 Градска управа за урбанизам града Чачка 

узимајући у обзир предлог одлуке Комисије, 

припремила је нацрт овог решења и доставила 

Градском већу града Чачка, на одлучивање. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-76/2021-III 

14. мај 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

  

221. 

На основу члана 99. став 2. Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 

одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 

145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 

9/2020), члана 84. став 1. тачка 3) Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 

11. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 5/2016 и 8/2019),  

Градско веће града Чачка на седници 

одржаној 14. маја 2021. године, донело је  

РЕШЕЊЕ 

о отуђењу из јавне својине кат. парцеле бр. 

1390/9 КО Коњевићи 

  I ОТУЂУЈE СЕ из јавне својине града 

Чачка, непосредном погодбом кaт.парцела бр. 

1390/9 КО Коњевићи, у површини од 229m2, 

Милосаву Шипетићу из Чачка, који је власник 

суседних кат. парцела бр. 487/4, 487/5 и 487/6 све 

у КО Коњевићи, ради исправке граница суседних 

кат. парцела, у циљу изградње пословног објекта. 

 II Обавезује се Милосав Шипетић из Чачка 

да у року од 30 дана од дана пријема овог решења 

приступи закључењу уговора о отуђењу из јавне 

својине кат. парцеле бр. 1390/9 КО Коњевићи са ЈП 

ГРАДАЦ ЧАЧАК, као и да уплати обрачунату 

цену грађевинског земљишта у износу од 

538.608,00 динара у року од 15 дана од дана 

закључења уговора, на рачун - Примања од продаје 

земљишта у корист нивоа градова број 840-

841141843-14, позив на број 97 93-034. 

 III Уговор о отуђењу из јавне својине 

непосредном погодбом наведене кат. парцеле 

закључује се по претходно прибављеној 

сагласности Градског правобраниоца. 

 IV У случају да уговорне стране не 

приступе закључењу уговора у датом року и у 

случају да подносилац иницијативе за отуђење 

грађевинског земљишта не исплати утврђену цену 

у датом року, ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК је дужно да 

поднесе предлог за поништење овог решења. 
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 V Обавезује се Милосав Шипетић из 

Чачка, да плати законом прописане пореске 

обавезе као и да са надлежним комуналним и 

другим правним лицима уговори и плати трошкове 

за инфраструктуру: ЕДБ, ПТТ, топлификацију, 

гасификацију и сл.  

 VI Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

Образложење 

 Милосав Шипетић из Чачка, Ул. потес 

јездинско поље бр. 6, поднео је иницијативу бр. 

463-110/2020-IV-2-07 од 14.12.2020. год., за 

отуђење к.п. бр. 1390/9 КО Коњевићи, 

непосредном погодбом, уз образложење да 

планира да изгради пословни објекат, обзиром да 

се предметна кат. парцела граничи са кат. 

парцелама бр. 487/4, 487/5 и 487/6 све у КО 

Коњевићи, које су у његовом власништву.  

 Градска управа за урбанизам прибавила је 

по службеној дужности копију плана са листом 

непокретности од Службе за катастар 

непокретности Чачак и Информацију о локацији 

бр. 958-1209/2020-IV-2-01 од 21.12.2020. год. 

 Градско веће града Чачка донело је 

Решење о приступању отуђењу кат.парцелe бр. 

1390/9 КО Коњевићи бр. 06-64/2021-III од 

21.04.2021.год. 

 Након доношења Решењa о приступању 

отуђењу наведене кат. парцеле, Комисија за 

грађевинско земљиште спроводећи поступак, на 

седници одржаној 10.05.2021.год. утврдила је да је 

отуђење основано, да је у складу са Законом о 

планирању и изградњи, Статутом Града Чачка и 

Одлуком о грађевинском земљишту. 

 Чланом 99. став 2. Закона о планирању и 

изградњи, између осталог, прописано је да 

отуђење неизграђеног грађевинског земљишта, 

када је власник грађевинског земљишта у јавној 

својини јединица локалне самоуправе спроводи 

јединица локалне самоуправе. 

 Чланом 68. овог закона прописано је, 

између осталог, да се исправка граница суседних 

катастарских парцела, врши на основу елабората 

геодетских радова и да пре израде елабората 

геодетских радова, власник катастарске парцеле 

решава имовинско правне односе као и да 

приликом исправке границе суседних парцела 

мора поштовати правило да катастарска парцела у 

јавној својини која се припаја суседној парцели не 

испуњава услове за посебну грађевинску парцелу, 

као и да је мање површине од парцеле којој се 

припаја. 

 Чланом 84. став 1. тачка 3) Статута града 

Чачка и  чланом 11. став 1. Одлуке о грађевинском 

земљишту прописано је између осталог, да 

Градско веће града Чачка одлучује о отуђењу и 

прибављању грађевинског земљишта у јавној 

својини у случајевима прописаним законом којим 

је уређена област планирања и изградње објеката, 

односно у случајевима исправке граница. 

 Увидом у податке катастра непокретности 

Комисија је утврдила да је к.п. бр. 1390/9 КО 

Коњевићи у јавној својини града Чачка, као и да се 

граничи са кат. парцелама у својини подносиоца 

иницијативе, а увидом у информацију о локацији 

утврђено је да je к.п. бр. 1390/9 КО Коњевићи 

обухваћена ПГР-ом „Љубић - Коњевићи“ у Чачку 

и да се налази у урбанистичкој зони – привреда, 

као и да не испуњава услове за посебну 

грађевинску парцелу, обзиром да је минимална 

површина за изградњу објеката пословања 5 ари, а 

за производни комплекс 12 ари.  

 Такође, Комисија за грађевинско 

земљиште утврдила је да је отуђење у интересу 

Града, обзиром да се ова кат. парцела, према 

важећој планској документацији, не може 

користити у јавне намене, као и да ће отуђењем 

предметне кат. парцеле Град остварити приход у 

износу од 538.608,00 динара. 

 По спроведеном поступку Комисија за 

грађевинско земљиште доставила је записник од 

10.05.2021.год. са предлогом одлуке Градској 

управи за урбанизам града Чачка. 

 Градска управа за урбанизам града Чачка 

узимајући у обзир предлог одлуке Комисије, 

припремила је нацрт овог решења и доставила 

Градском већу града Чачка, на одлучивање. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-76/2021-III 

14. мај 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

  

222. 

На основу члана 58. Закона о запосленима 

у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, број 

21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – 

др. закон, 86/2019 – др, закон и 157/2020 – др. 

закон), члана 5. Уредбе о критеријумима за 

разврставање радних места и мерилима за опис 

радних места службеника у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, број 88/2016, 113/2017 – 



Страна 552 – Број 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 17. мај 2021. године 

др. закони, 95/2018 – др. закон, 86/2019 – др. 

закони и 157/2020 – др. закон), члана 4. Уредбе о 

критеријумима за разврставање радних места и 

мерилима за опис радних места намештеника у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе „Службени гласник Републике 

Србије“, број 88/2016), 

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 14. маја 2021. године, усвојило је  

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКAО УНУТРАШЊЕМ 

УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТА У  ГРАДСКИМ 

УПРАВАМА, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА  

И ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

ГРАДА ЧАЧКА 

Члан 1. 

У Правилнику о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у градским 

управама, стручним службама и градском 

правобранилаштву града Чачка („Службени лист 

града Чачка“, број 12/2020 – пречишћен текст, 

21/2020, 28/2020 и 6/2021), у глави III, у члану 42. 

став 6. мења се и гласи: 

„Укупан број систематизованих радних 

места у Градској управи за инспекцијски надзор је 

20, са 46 извршилаца и то : 

             - 1 службеник на положају 

 - 44  службеника 

             - 1 намештеник“  

Члан 2. 

У глави IX, у члану 53. став 1. мења се и 

гласи: 

 „Укупан број систематизованих радних 

места је 20, са 46 извршиоца и то: 

            -  1 службеник на положају 

            - 18 радних места са 44 службеника и 

            - 1 радно место са 1 намештеником.“ 

Члан 3.  

У глави IX, у члану 53. став 3. 

Извршилачка радна места, у делу звања Млађи 

саветник, број службеника „10“, замењује се 

бројем „11“, и у делу звања Сарадник, број радних 

места „1“ замењује се бројем „0“, број службеника 

„1“ замењује се бројем „0“. 

Члан 4. 

У глави IX, члан 54., Инспекција за 

локални превоз и путеве, код услова за радно 

место: Шеф инспекције за локални превоз и 

путеве, после речи „саобраћајно инжењерство“, 

додају се речи „или грађевинско инжењерство“. 

Члан 5. 

 У глави IX, члан 54., Инспекција за 

локални превоз и путеве, код услова за радно 

место: Инспектор за локални превоз и путеве 

после речи „саобраћајно инжењерство“, додају се 

речи „или грађевинско инжењерство“. 

Члан 6. 

У глави IX, члан 54., Комунална милиција, 

код услова за радно место: 1. Начелник комуналне 

милиције, после речи „стечено високо образовање 

на студијама другог степена“ додају се речи „из 

научне области правне науке“. 

Члан 7. 

У глави IX, члан 54., Комунална милиција, 

код радног места Комунални милиционар I, број 

службеника „10“, замењује се бројем „11“. 

Члан 8. 

У глави IX, члан 54., Комунална милиција, 

редни број 3., Радно место „Комунални 

милиционар II“ брише се. 

Члан 9. 

У глави IX, у члану 54. Комунална 

милиција, досадашњи редни број 4., постаје редни 

број 3., а назив радног места: „Комунални 

милиционар III“ замењује се називом „Комунални 

милиционар II“. 

Члан 10. 

У глави XV, Прелазне и завршне одредбе, 

у члану 74. додаје се нови став 2. који гласи: 

„Запослени који су на дан ступања на снагу Закона 

о комуналној милицији, обављали послове 

комуналног полицајца, односно начелника 

комуналне полиције, настављају са радом као 

комунални милиционари, односно начелник 

комуналне милиције:“ 

Члан 11. 

Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 

Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-76/2021-III 

14. мај 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 
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223. 

На основу члана 69. и 70. Закона о заштити 

животне средине („Сл. Гласник РС“, бр. 135/04, 

36/09, 36/09-др. Закон, 72/09-др. закон, 43/11 – 

одлука УС, 14/16, 76/18 , 95/18-др.закон и 95/18-

др.закон), члана 9. став 2. и члана 15. Закона о 

заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 

10/13), Уредбе о условима за мониторинг и 

захтевима квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС" бр. 

11/10, 75/10 и 63/13), Уредбе о утврђивању 

Програма контроле квалитета ваздуха у државној 

мрежи ("Сл. гласник РС", бр. 58/11), члана 18. 

Одлуке о градским управама („Сл. лист града 

Чачка“ број 20/19) и члана 84. тачка 12. Статута 

града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.6/19), 

Градско веће града Чачка на седници одржаној 14. 

маја 2021. године, по претходно прибављеној 

сагласности Министарства заштите животне 

средине бр.353-01-00577/2021-03 од 8. априла 

2021. године, донело је 

ПРОГРАМ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА 

ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

Члан 1. 

Овим Програмом успоставља се праћење 

квалитета ваздуха на територији града Чачка за 

2021. годину, одређује се локација мерног места, 

као и обим, врста и учесталост мерења. 

 Праћење квалитета ваздуха остварује се 

контролом концентрације загађујућих материја у 

ваздуху.  

Контрола нивоа загађујућих материја у 

ваздуху врши се фиксним мерењем концентрације 

загађујућих материја на локацији за континуална 

фиксна мерења.  

На основу података о нивоу загађујућих 

материја у ваздуху врши се оцењивање квалитета 

ваздуха.  

Ниво загађености ваздуха прати се 

мерењем концентрација за сумпор диоксид, азот 

диоксид , чађ, суспендоване честице РМ10 са 

анализом садржаја тешких метала Pb,Cd,As и Ni у 

PM10 , РМ2,5,  укупне таложне материје са анализом 

тешких метала (олово (Pb), арсен (As), жива(Hg), 

кадмијум(Cd) и никл (Ni)). 

У циљу утврђивања нивоа загађености 

ваздуха, резултати мерења концентрација 

загађујућих материја упоређују се са прописаним 

максималним дозвољеним концентрацијама, 

граничним, толерантним вредностима, нивоа 

загађујућих материја у ваздуху, у складу са 

Уредбом о условима за мониторинг и захтевима 

квалитета ваздуха („Сл. гл. РС”, бр. 11/10, 74/10 и 

63/13). 

На основу чл. 8. Закона о заштити ваздуха 

("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 10/13) и чл. 7. 

Уредбе о условима за мониторинг и захтевима 

квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС" бр. 11/10, 

75/10 и 63/13), оцењивање квалитета ваздуха врши 

се обавезно у погледу концентрација следећих 

материја: сумпордиоксида, азотдиоксида и оксида 

азота, суспендованих честица (PM10 , PM2,5 ,), 

олова, бензена, угљенмоноксида, арсена, 

кадмијума, живе, никла и бензо(а)пирена.  

 Надлежни орган у складу са чл. 7. наведене 

Уредбе може одлучити да прати концентрације и 

других загађујућих материја у ваздуху, па се из тог 

разлога за праћење квалитета ваздуха у Чачку у 

2021. години овим Програмом предвиђа праћење 

следећих загађујућих материја: SO2, NO2, чађи, 

суспендованих честица (PM10 и PM2,5) и укупних 

таложних материја са анализом тешких метала, 

као и одређивање садржаја тешких метала: Pb, Cd, 

As и Ni у фракцији PM10. 

Програмом је предвиђено и мерење 

концентрације алергеног полена. 

Локацијa мерног места на територији града 

Чачак, као и загађујуће материје које се прате дате 

су у Табели 1. 

Загађујуће материје наведене у Табели 1. 

мере се континуално на фиксном мерном месту, у 

складу са прописом којим се уређују услови за 

мониторинг и захтеви квалитета ваздуха. 

I СИСТЕМ МОНИТОРИНГА КВАЛИТЕТА 

ВАЗДУХА У ЧАЧКУ  

1. МЕРНО МЕСТО 

Квалитет ваздуха у Чачку контролише се 

на једном мерном месту, центар града «Коста 

Новаковић» (централна урбана зона града). 

Мерења квалитета ваздуха обавља стручна 

организација одабрана у поступку јавне набавке, у 

складу са законом.  

1.1.Мерно место за контролу квалитета ваздуха  

Мере се концентрације следећих 

загађујућих материја: SO2, NO2, чађи, 

суспендованих честица (PM10 и PM2,.5) и укупних 

таложних материја са анализом тешких метала, 

као и одређивање садржаја тешких метала: Pb, Cd, 

As и Ni у фракцији PM10. Такође врше се и мерења 

алергеног полена (Табела 2.) 

У складу са специфичном конфигурацијом 

терена, мониторинг ће се спроводити у Чачку на 

једном мерном месту, а узорци на мерном месту ће 

се узимати према наведеној динамици: 
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 Сумпор диоксид, азот диоксид и чађ 

(наменска мерења) одређиваће се 

континуалним мерењима (24-часовним) 

узораковањем ваздуха одговарајућим 

апаратима за узорковање -  365 дана у 

години 

- Центар града «Коста Новаковић» 

(централна урбана зона града ) 

 

  Мерење суспендованих честица РМ2,5 

мериће се на једном мерном месту 

(индикативна мерења) -  84 (24-часовних) 

узорака,  

                    - Центар града «Коста Новаковић» 

(централна урбана зона града ) 

 

 Мерење суспендованих честица РМ10, као 

и одређивање садржаја тешких метала: Pb, 

Cd, As и Ni у фракцији PM10 - 275 (24-

часовних) узорака 

- Центар града «Коста Новаковић» 

(централна урбана зона града) 

 

 

   Тешки метали (олово (Pb), арсен (As), 

жива(Hg), кадмијум(Cd) и никл (Ni)) 

одређиваће се у месечним узорцима 

таложних материја. Укупне нерастворне, 

растворљиве материје, сагорљиви део, 

пепео, pH вредност, електропроводљивост, 

сулфати, хлориди, нитрити, нитрати, 

калцијум, магнезијум, одређиваће се у 

месечним узорцима падавина на бази 

месечног узорковања 

- Центар града «Коста Новаковић» 

(централна урбана зона града)  

 

1.2.Мониторинг ваздуха у руралним подручијима 

се не ради. 

Сва мерења, обраду и анализу података, 

проверу валидности резултата добијених мерењем 

и/или узимањем узорака и интерпретацију 

резултата врши овлашћено правно лице које је 

акредитованo као лабораторија за испитивање, 

односно које испуњава прописане стандарде и има 

акредитоване методе за мерење свих загађујућих 

материја наведених у Програму и које поседује 

овлашћење министарства надлежног за послове 

заштите животне средине да врши мониторинг 

квалитета ваздуха– мерење нивоа загађујућих 

материја у ваздуху. 

 

Табела 1. Фиксна мерна локација у насељеном подручју града Чачка  
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Легенда: 

- φ(N) - северна географска ширина; 

- λ(E) - источна географска дужина;  

- H(m) - надморска висина;  
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- Г - градски тип,  

- – укупне таложне материје са анализом тешких метала (олово(Pb), кадмијум(Cd), арсен (As), 

жива(Hg), никл (Ni)); 

- SO2  -  сумпор диоксид 

- NO2 – азот диоксид 

PM10 - Одређивање фракције суспендованих PM10 честица у складу са стандардом SRPS EN 12341 – 

референтна метода за узимање узорака и мерење PM10 фракције, са ефикасношћу од 50% захвата честица 

аеродинамичког пречника од 10µm. 

 

PM2,5 - Референтна метода за узимање узорака и мерење концентрација суспендованих честица PM2.5 је 

описана у стандарду SRPSЕN 12341, у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета 

ваздуха ("Сл. гласник РС" бр. 11/10, 75/10 и 63/13). 

 

2.Мерење алергеног полена 

ТАБЕЛА  2.    МЕРНЕ СТАНИЦЕ И/ ИЛИ МЕРНА МЕСТА ЗА МЕРЕЊЕ АЛЕРГЕНОГ ПОЛЕНА  
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Мерна станица за мерење алергеног полена је у власништву ЗЗЈЗ Чачак. Ова мерења финансира буџет 

Града Чачка. 

       II. ЦИЉ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА 

ВАЗДУХА 

Mерење загађености ваздуха на територији 

града обезбеђује: 

- праћење нивоа загађености ваздуха у односу 

на граничне и толерантне вредности нивоа 

загађујућих материја, 

- праћење трендова концентрација по зонама 

градске територије, 

- детекцију повећаних концентрација 

загађујућих материја, 

- процену изложености популације, 

- информисање јавности и давање препорука 

за понашање у епизодама повећаног 

загађења ваздуха, 

- идентификацију извора загађења или 

ризика, 

- анализу утицаја одређених извора 

загађивања на квалитет ваздуха, 

- развој одговарајућих краткорочних 

акционих планова и планова за управљање 

квалитетом ваздуха, 

- предузимање превентивних мера у 

сегментима значајним за заштиту ваздуха од 

загађивања, 

- сагледавање утицаја предузетих мера на 

ниво загађености ваздуха. 

 III. ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА 

КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 

Извештаји о стању квалитета 

ваздуха, са коментаром и поређењем са 
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прописаним вредностима, редовно ће се 

ажурирати преко WEB странице Града 

Чачка, као: 

- месечни (SO2, NO2, чађ, укупна масена 

концентрација суспендованих честица PM10 

и PM2,5), 

- месечни (укупне таложне материје), 

- годишњи  извештај са обрадом података у 

електронској форми и као писани извештај. 

Према члану 17. Закона о заштити ваздуха, 

надлежни орган јединице локалне самоуправе, 

дужан је да податке о квалитету ваздуха добијене 

контролом квалитета ваздуха, као и резултате 

мерења посебне намене, доставља Агенцији за 

заштиту животне средине до 15. у месецу за 

претходни месец, а годишњи извештај најкасније 

60 дана од дана истека календарске године за 

претходну годину. 

Надлежни орган јединице локалне 

самоуправе дужан је да податке о квалитету 

ваздуха учини доступним јавности и објави у 

средствима јавног информисања, електронским 

медијима, као и на својој web-страници. 

IV. ПЛАНОВИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА  

Уколико се мерењима утврди да је ваздух 

треће категорије, односно уколико загађење 

ваздуха превазилази ефекте мера које се 

предузимају, односно ако је угрожен капацитет 

животне средине или постоји стално загађење 

ваздуха на одређеном простору,  Надлежни орган 

града Чачка је дужан да донесе План квалитета 

ваздуха са циљем да се постигну одговарајуће 

граничне вредности, или циљне вредности 

утврђене актом из члана 18. став 1. Закона о 

заштити ваздуха („Службени гласник РС“, број 

36/09 и 10/13).  

Сагласност на планове квалитета ваздуха 

даје министарство надлежно за послове заштите 

животне средине.   

V. КРАТКОРОЧНИ АКЦИОНИ ПЛАНОВИ  

        Надлежни орган града Чачка је  дужан да 

донесе  краткорочне акционе  планове  у  зони или 

агломерацији која се налази на њиховој територији 

у случају да:  

        1) постоји опасност да нивои загађујућих 

материја у ваздуху прекораче једну или више 

концентрација опасних по здравље људи 

утврђених актом из члана 18. став 1. Закона о 

заштити ваздуха („Службени гласник РС“, број 

36/09 и 10/13).  

        2) постоји опасност да се прекорачи  

концентрација приземног озона опасна по здравље 

људи, утврђена актом из члана 18. став 1. Закона о 

заштити ваздуха („Службени гласник РС“, број 

36/09 и 10/13), ако надлежни орган  процени, 

узимајући у обзир  географске, метеоролошке  и 

економске услове, да постоји значајан потенцијал 

да се смањи ризик, трајање и озбиљност таквог 

прекорачења.  

        Краткорочни  акциони  планови  могу  се,  

ради  заштите  здравља  људи и/или животне 

средине по потреби, донети и у случају да постоји 

опасност од прекорачења  једне  или  више  

граничних  или  циљних  вредности  за  поједине 

загађујуће материје које су утврђене актом из 

члана 18. став 1. Закона о заштити ваздуха 

(„Службени гласник РС“, број 36/09 и 10/13).  

        Сагласност на краткорочне акционе планове 

даје министарство надлежно за послове заштите 

животне средине.   

VI. ФИНАНСИРАЊЕ 

Финансирање мерења  Програма контроле 

квалитета ваздуха  на територији града  Чачка  за 

2021. годину предвиђено је Програмом 

коришћења средстава буџетског фонда за заштиту 

животне средине града Чачка у 2021. години („Сл. 

лист града Чачка“ бр.3/21) 

VII. САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 

У складу са чланом 15. став 4. Закона о 

заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 

10/13) на Програм контроле квалитета ваздуха на 

територији града Чачка за период од 01.01.2021. – 

31.12.2021. године, прибавља се сагласност 

Министарства заштите животне средине 

Републике Србије. 

Подручје на којем се спроводи 

мониторинг: Територија града Чачак Централна 

урбана зона града ( мерно место «Коста 

Новаковић»). Критеријум за одабир положаја 

мерног места су висока густина насељености, две 

школе за средње школско образовање, Народни 

музеј  Чачак, зграда Градске управе Града Чачка, 

Црква Св. Вазнесења, Галерија Надежда 

Петровић, Галерија “Рисим”, Међуопштински 

историјски архив, Градска библиотека “Владислав 

Петковић Дис”, Виши суд у Чачку, Установа за 

културно образовну делатност “Коста Новаковић” 

(на којој се налази мерна станица), главни центар 

града са свим урбаним функцијама и 

административни центар и висока фреквенција 

саобраћаја. 

Извори загађивања ваздуха у Чачку могу се 

сврстати у две групе: 

Стационарни извори 



17. мај 2021. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 557 – Број 10 

- Извори загађивања у рубним подручјима града: 

пољопривредне активности (паљење стрништа, 

корова и сл.), паљење отпада, индивидуална 

ложишта, каменоломи (Сушица), асфалтне базе 

(Кулиновачко поље). 

- Загађење пореклом од индустрије: индустријски 

погони у индустријској зони града 

- Извори загађивања у комуналној средини: 

градске котларнице, паљење отпада у 

контејнерима, индивидуална ложишта, издвојени 

објекти за припрему хране (припрема роштиља, 

печењаре, пекаре и сл.). 

Покретни извори 

- Било које возило са мотором са унутрашњим 

сагоревањем: моторцикли, лака и тешка возила 

која користе бензин и дизел, грађевинске и 

пољопривредне машине. 

У складу са чланом  69. и чланом 70. Закона 

о заштити животне средине („Сл. Гласник РС“, бр. 

135/04,36/09, 36/2009-др. Закон, 72/09-др. закон, 

43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18 , 95/18-др.закон и 

95/18-др.закон), и члана 9. став 2. Закона о заштити 

ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13- у 

даљем тексту: Закон), локална самоуправа, у 

оквиру својих надлежности, обезбеђује 

континуирано праћење квалитета ваздуха 

(мониторинг).  

Рељеф.  

 Терен града Чачка и ближе околине 

представља релативно широку долину са 

просечном надморском висином од 241m. Долина 

је са јужне стране ограничена планинским венцем 

Јелице дугачким 30 km са неколико врхова висине 

између 800 и 930m, са највишим врхом Црна стена 

надморске висине 929m. Венац Јелице (929m) 

представља природну границу између Драгачева и 

чачанске котлине.   

  Са запада долина је оивичена Овчаром 

/985m/ и Кабларом /890m/ и њиховим границама. 

Прелаз из долине према овим масивима је нагао и 

оштар, односно терен се спушта под великим 

углом. Планине Овчар и Каблар  раздвојене 

чувеном клисуром. Северозападни део је оивичен 

обронцима планина Сувобор и Маљен чији 

основни масиви припадају суседним општинама. 

На североистоку се простире планина Вујан 

(857m), која одваја чачанску котлину од таковско 

рудничког краја. Од осталих облика рељефа треба 

поменути и седам мањих пећина на планини 

Каблар, од којих су познатије Турчиновац и 

Врелска пећина.Са северне стране долина је 

ограничена Љубићском гредом надморске висине 

280-360м. Од осе греде терен се нагло спушта 

према долини. Источно од града Чачка и краја 

Љубићске греде отворена је долина и нагло се 

проширује. Геолошка грађа Јелице и ланца између 

Јелице и Овчара је сличних карактеристика као 

динарски систем у који се уклапа по правцу 

орографије Динарида. 

Клима Чачка и његове околине припада умерено-континенталном типу. Средња годишња температура 

ваздуха је 11 °C, а влажност ваздуха је 74,1 %. Чачак и околина нису изложени јаким ветровима ветровима 

и најчешће су северни и североисточни, а ређе западни. Просечна брзина ветрова је 2,3m/s северних и 1,4 

m/s западних. Средња годишња висина падавина износи 761 mm. Најтоплији месец је август са просечном 

температуром од 22,7 °C, док је најхладнији месец јануар са просечном температуром од 0,5 °C.Просечне 

месечне температуре ваздуха и висина падавина по месецима у Чачку за период од 1994.-2003. год. 

 

 

Извор података: “Центар за метеоролошка осматрања” - Институт за воћарство и виноградарство Чачак 
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Урбану зону Чачка  карактерише 

специфичан рељеф и морфологија терена, као и 

честе температурне инверзије у зимском периоду, 

што у комбинацији са недовољном проветреношћу 

и честим недостатком вертикалног струјања 

ваздуха, доводи до повећаних концентрација 

загађујућих материја у приземном слоју. Оваква 

ситуација може неповољно утицати на здравље 

људи и општи квалитет живота. 

Средства за реализацију програма 

контроле квалитета ваздуха обезбеђују се из 

Програмa коришћења средстава Буџетског фонда 

за заштиту животне средине Града Чачка у 2021. 

години који је добио сагласности Министарства 

заштите животне средине Републике Србије број 

401-00-0075/21-09 од 25.01.2021. године.  

Надлежни орган Градска управа за 

урбанизам Града Чачка, Група за заштиту животне 

средине обавља послове праћења квалитета 

ваздуха преко овлашћеног правног лица. 

Надлежни орган, Градска управа за 

урбанизам Града Чачка, Група за заштиту животне 

средине, дужан је да податке о резултатима 

мониторинга квалитета ваздуха јавно објави и 

достави Агенцији за заштиту животне средине. 

Члан 2. 

Овај Програм објавити у „Службеном 

листу града Чачка“ 

ГРАД ЧАЧАК 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број: 06-76/2021-III 

14. мај 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

          224. 

  На основу члана 11. Закона о финансијској 

подршци породици са децом („Сл. гласник РС“ 

број 113/2017 и 50/2018) и члана 31. став 1. Одлуке 

о додатној финансијској подршци  породици са 

децом („Сл. лист града Чачка“ број 1/2015, 6/2018, 

17/2019 и 20/2019),  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 14. маја 2021. године, донело је  

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ 

ЛЕТОВАЊА ДЕЦЕ У ОДМАРАЛИШТУ 

„ОВЧАР“ У УЛЦИЊУ ЗА 2021. ГОДИНУ 

I 

            Овим решењем утврђује се економска цена 

летовања детета предшколског узраста и ученика 

основне школе у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу, 

Република Црна Гора за 2021. годину. 

II 

Економска цена летовања детета 

предшколског узраста и ученика основне школе до 

завршеног осмог разреда у одмаралишту „Овчар“ 

у Улцињу утврђује се у износу од 18.000,00 

динара. 

III 

Учешће родитеља у економској цени 

летовања за дете предшколског узраста износи 

15.000,00 динара и може да се плати у три месечне 

једнаке рате и то: 

- прва рата у износу 5.000,00 динара доспева 

најкасније десет дана пре поласка на летовање, 

- друга рата у износу од 5.000,00 динара 

доспева најкасније тридесет дана од уплате 

прве рате, 

 - трећа рата у износу од 5.000,00 динара 

доспева најкасније у року од 60 дана од дана 

уплате прве рате. 

IV 

За летовање ученика основне школе 

узраста од првог до осмог разреда цену летовања 

из тачке II овог решења у износу од 18.000,00 

динара, родитељ може да плати у четири рате и то: 

- прва рата у износу од 4.500,00 динара 

доспева најкасније десет дана пре поласка 

на летовање, 

- друга рата у износу од 4.500,00 динара 

доспева најкасније тридесет дана од дана 

уплате прве рате, 

- трећа рата у износу од 4.500,00 динара 

доспева најкасније у року од 60 дана од 

дана уплате прве рате, 

- четврта рата у износу од 4.500,00 динара 

доспева најкасније у року од 90 дана од 

дана  уплате прве рате. 

V 

            Треће и свако наредно дете по реду рођења 

предшколског и школског узраста до завршеног 

четвртог разреда има право на делимично 

регресирање и плаћа износ од 9.000,00 дин. у две 

месечне рате и то: 

- прва рата у износу 4.500,00 динара десет дана 

пред полазак на летовање, 

- друга рата у износу од 4.500,00 динара 30 

дана од дана уплате прве рате. 
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  Ако у породици постоји више деце која 

могу користити право на делимично регресирање, 

то право у 2021. години може да користи само 

једно дете. 

Накнада трошкова летовања у дечијем 

одмаралишту „Овчар“ у Улцињу обезбеђује се у 

целини из буџета града за дете предшколског и 

школског узраста до завршеног четвртог разреда 

основне школе и то: 

1. Дете чији је родитељ корисник права на 

новчану социјалну помоћ у складу са 

законом, 

2. Дете без родитељског старања, 

3. Дете са сметњама у развоју под условом да 

Интерресорна комисија града оцени 

способност детета за летовање под условима 

који се обезбеђују у одмаралишту и да 

одмаралиште просторно, опремом и 

организацијом одговара потребама детета. 

     Право на летовање о трошку буџета града 

има свршени ученик осмог разреда основне школе 

са седиштем на територији града Чачка, носилац 

„Вукове дипломе“. 

VI 

Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“, а примењиваће се за летовање деце 

предшколског узраста и ученике основне школе у 

одмаралишту „Овчар“ у Улцињу 2021. године. 
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225. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14. 

Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 30/2020), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 14. маја 2021. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 30/2020) раздео 2, 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће града Чачка, Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

4.500.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 164, 

за потребе Градске управе за локални 

економски развој, на име измирења 

обавеза града Чачка по Уговору о преносу 

финансијских средстава граду Чачку за 

реализацију Фазе Б Пројекта „Санација и 

рекултивација зоне II несанитарне 

депоније „Прелићи“ у Чачку. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 164, економска 

класификација 425 – Текуће поправке и 

одржавање, Расход по наменама 4251 – 

Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката, Функционална класификација 

510, Извор финансирања 01 (издаци из 

средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за локални економски развој, 

Програм 0401 Заштита животне средине, 

Пројекат 0401-7015 Санација, затварање и 

рекултивација несанитарне депоније 

сметлишта Прелићи. 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 
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