
 

ГОДИНА LV БРОЈ 25 
ЧАЧАК  25. децембар 

2021. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

493. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 15. 

децембра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градско веће,  Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

325.000,00 динара на име обезбеђења 

додатних средстава, за непланирне сврхе 

за које није утврђена апропријација и то за 

исплату услуга конзерваторског надзора 

над реализацијом пројекта Реконструкција 

дела зграде Окружног начелства у оквиру 

пројекта „Чачак на сцени – 

Трансформација културног простора града 

у поливалентну средину и отвара нова 

апропријација 171/2, економска 

класификација 424 – Специјализоване 

услуге, Расход по наменама, 4249 – Остале 

специјализоване услуге, Функционална 

класификација 820, Извор финансирања 01 

(Издаци из средсава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава - 

Градска управа за локални економски 

развој, Програм 1201 Развој културе и 

информисања, Пројекат 1201 -7001 Чачак 

на сцени – Трансформација културног 

простора града у поливалентну средину. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 171/2, економска 

класификација 424 – Специјализоване 

услуге, Расход по наменама, 4249 – Остале 

специјализоване услуге, Функционална 

класификација 820, Извор финансирања 01 

(Издаци из средсава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава - 

Градска управа за локални економски 

развој, Програм 1201 Развој културе и 

информисања, Пројекат 1201 -7001 Чачак 

на сцени – Трансформација културног 

простора града у поливалентну средину.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-798/2021-II 

15. децембар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

494. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 23. 

децембра 2021. године, донео је 



Страна 2566 – Број 25 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 25. децембар 2021. године 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градско веће,  Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

248.000,00 динара на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 43,  

за потребе Градске управе за опште и 

заједничке послове града Чачка, за исплату 

примања за побољшање материјалног 

положај за запослених у овој управи и 

исплату солидарне помоћи запосленом за 

лечење дуже болести. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 43, економска 

класификација 414 – Социјална давања 

запосленима, Расход по наменама, 4144 – 

Помоћ у медицинском лечењу запосленог 

или чланова уже породице и друге помоћи 

запосленом, Функционална класификација 

130, Извор финансирања 01 (Издаци из 

средсава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градска 

управа за опште и заједничке послове, 

Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 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“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-833/2021-II 

23. децембар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 

 

 

495. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 16. 

децембра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020,  12/2021 и 

18/2021) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градско веће,  Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

46.700,00 динара (40.000,00 динара нето и 

6.700,00 динара припадајући порез на 

друге приходе) на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 6/1, 

за новчану помоћ Драгици Витковић из 

Чачка на име лечења. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник, 

Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

ПА 0001 – Једнократне помоћи и други 

облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 07-771/2021-II 

16. децембар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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496. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 15. 

децембра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градско веће,  Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

200.000,00 динара на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 13/1, 

за потребе Међуопштинске организације 

слепих Чачак и Спортског удружења 

слепих и слабовидих „ДИВ“ Чачак, за 

набавку говорног пикада у циљу 

активнијег живота слепих и слабовидих 

лица. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 13/1, економска 

класификација 481 – Дотације невладиним 

организацијама, Расход по наменама, 4819 

– Дотације осталим непрофитним 

институцијама, Функционална 

класификација 810, Извор финансирања 01 

(Издаци из средсава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градоначелник града, Програм 1301 Развој 

спорта и омладине, ПА: 1301-0001 

Подршка локалним, спортским 

организацијама, удружењима и савезима.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-787/2021-II 

15. децембар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

497. 

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, 12/2021 и 18/2021), 

а по предлогу Градске управе за  финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 21. децембра 2021. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) 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 800.000,00 динара, на име 

обезбеђења додатних средстава за 

измирење трошкова услуга везаних за 

израду Идејног решења стакленог 

видиковца „Каблар“. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 384, економска 

класификација 424, Специјализоване 

услуге, Расход по наменама 4249 – Остале 

специјализоване услуге,  Функционална 

класификација 490, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава - 

Градска управа за  финансије, Програм 

1101 Становање, урбанизам и просторно 

планирање, Пројекат  1101-5006 Пројектно 

планирање за инвестиције од јавног 

значаја за град Чачак. 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-214/2021-III 

21. децембар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 



Страна 2568 – Број 25 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 25. децембар 2021. године 

498. 

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, 12/2021 и 18/2021), 

а по предлогу Градске управе за  финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 21. децембра 2021. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) 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 1.000.000,00 динара, на име 

обезбеђења додатних средстава за 

измирење доспелих фактура везаних за 

набавку горива за аутомобиле.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 51, економска 

класификација 426, Материјал, Расход по 

наменама 4264 – Материјал за саобраћај, 

Функционална класификација 130, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градска управа за 

опште и заједничке послове, Програм 0602 

Опште услуге локалне самоуправе, 

Програмска активност 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“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-214/2021-III 

21. децембар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

499. 

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, 12/2021 и 18/2021), 

а по предлогу Градске управе за  финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 21. децембра 2021. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) 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 900.000,00 динара, на име 

обезбеђења додатних средстава за потребе 

Градске управе за опште и заједничке 

послове града Чачка, на име измирења 

трошкова осигурања имовине и опреме 

града Чачка. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 46, економска 

класификација 421- Стални трошкови, 

Расход по наменама 4215 – Трошкови 

осигурања, Функционална класификација 

130, извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за опште и заједничке послове, 

Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 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“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-214/2021-III 

21. децембар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 
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500. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 15. 

децембра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градско веће,  Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

100.000,00 динара на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 13/1, 

за потребе Спортског удружења „РЕД 

ЗМАЈА 032“ Чачак, на име измирења 

трошкова  Удружења  а у циљу несметаног 

функционисања.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 13/1, економска 

класификација 481 – Дотације невладиним 

организацијама, Расход по наменама, 4819 

– Дотације осталим непрофитним 

институцијама, Функционална 

класификација 810, Извор финансирања 01 

(Издаци из средсава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градоначелник града, Програм 1301 Развој 

спорта и омладине, ПА 1301-0001 – 

Подршка локалним, спортским 

организацијама, удружењима и савезима.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-788/2021-II 

15. децембар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

501. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 23. 

децембра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020,  12/2021 и 

18/2021) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градско веће,  Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

62.500,00 динара (50.000,00 динара нето и 

12.500,00 динара припадајући порез на 

друге приходе) на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 6/1, 

за новчану помоћ Слађани Мандарић из 

Чачка на име лечења. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник, 

Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

ПА 0001 – Једнократне помоћи и други 

облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-785/2021-II 

23. децембар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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502. 

На основу члана 173. став 1. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", 

бр.21/2016, 113/2017, 55/2018 и 113/2017 – др. 

закон),  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 21. децембра 2021. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ 

I 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Жалбена комисија за 

одлучивање у другом степену о жалбама 

службеника у Градским управама, Градском 

правобранилаштву, Служби интерне ревизије и 

Служби за буџетску инспекцију града Чачка.  

II 

 У Жалбену комисију именују се: 

 ЗА ПРЕДСЕДНИКА 

- Биљана Ђуровић,  дипл. правник 

ЗА ЧЛАНОВЕ 

- Милка Вучковић, дипл. правник 

- Наташа Поповић, дипл. правник 

Председник и чланови Жалбене комисије 

именују се на период од 5 (пет) година и могу бити 

поново именовани. 

III 

 Жалбена комисија одлучује у другом 

степену о жалбама службеника на решењa којима 

се одлучује о њиховим правима и дужностима, као 

и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса.  

 Жалбена комисија у свом раду примењује 

закон којим се уређује општи управни поступак. 

 Жалбена комисија одлучује већином 

гласова од укупног броја чланова.  

 Жалбена комисија доноси Пословник о 

раду.  

IV 

 Председнику и члановима Жалбене 

комисије припада накнада у новчаном износу за 

рад у Комисији, за сваку одржану седницу у 

висини од по 3.000,00 динара.  

V 

 Стручне, техничке и административне 

послове за Жалбену комисију врши Градска 

управа за опште и заједничке послове. 

VI 

 Ово решење објавити у „Службеном  листу 

града Чачка“ и на  веб сајту града Чачка 

www.cacak.org.rs. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-214/2021-III 

21. децембар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

503. 

На основу члана 11. и 12. Правилника о 

суфинансирању енергетске санације породичних 

кућа путем уградње соларних панела за 

производњу електричне енергије за сопствене 

потребе („Сл.лист града Чачка“, бр. 22/2021) 

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 21. децембра 2021. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

о образовању Стручне комисије за праћење 

реализације мере енергетске санације 

породичних кућа путем уградње соларних 

панела за производњу електричне енергије за 

сопствене потребе 

I 

Образује се Стручна комисија за праћење 

реализације мере енергетске санације породичних 

кућа путем уградње соларних панела за 

производњу електричне енергије за сопствене 

потребе (у даљем тексту: Стручна комисија) у 

саставу: 

1) Срђан Бошковић, дипломирани инжењер 

информатике, енергетски менаџер, 

председник, 

 2) Владимир Костић, дипломирани инжењер 

електротехнике, члан, 

 3) Иван Дмитровић, дипломирани инжењер 

машинства, члан, 

 4) Чедо Васовић, дипломирани инжењер 

грађевинарства, члан, 

 5) Милан Нићифоровић, професор технике и 

информатике, члан, 

 6) Владимир Гојгић, дипломирани правник, 

члан, 

http://www.cacak.org.rs/
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 7) Неда Марковић, дипломирани инжењер 

архитектуре, члан, 

 8) Радојица Гавриловић, дипломирани 

инжењер пејзажне архитектуре, члан, 

 9) Бојан Гавриловић, дипломирани инжењер 

агрономије, члан.   

II 

Задатак Стручне комисије је спровођење 

јавних позива за директне кориснике (привредне 

субјекте) и за крајње кориснике (грађане) који су 

предвиђени Правилником о суфинансирању 

енергетске санације породичних кућа путем 

уградње соларних панела за производњу 

електричне енергије за сопствене потребе (Сл.лист 

града Чачка“, бр. 22/2021) најкасније до 

30.06.2022. године. 

III 

 Комисија се образује на временски период 

од 2 (две) године. 

IV 

 Председнику и члановима Стручне 

комисије припада накнада у новчаном износу за 

рад у Стручној комисији, за сваку одржану 

седницу у висини од по 2.000,00 динара. 

V 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-214/2021-III 

21. децембар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 504. 

 На основу члана 9. став 3. Одлуке о 

условима и начину суфинансирања уређења 

фасада зграда у екстра зони, првој и другој зони 

града Чачка („Службени лист града Чачка“ 

17/2017 и 6/2019) и члана 84.Статута града Чачка 

(„Службени лист града Чачка“ број 6/2019),  

Градско веће града Чачка,на предлог 

„Градске стамбене агенције“Чачак, на седници 

одржаној 21. децембра 2021. године, донело је  

ПРОГРАМ 

УРЕЂЕЊА ФАСАДА СТАМБЕНИХ, 

ПОСЛОВНИХ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ 

ЗГРАДА КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У ЕКСТРА 

ЗОНИ, ПРОЈ И ДРУГОЈ ЗОНИ ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ 

I 

 Овим Програмом одређује се распоред 

зграда за уређење фасада, са висином трошкова 

уређених на основу предмера и предрачуна 

потребних радова на уређењу фасада, у висини 

расположивих средстава предвиђених Одлуком о 

буџету града Чачка за 2021. годину и 

Финансијском плану „Градске стамбене 

агенције“Чачак за 2021. годину. 

II 

 Програмом се одређује редослед зграда за 

уређење фасада, где приоритет имају зграде са 

највећим степеном хитности за извођење радова, а 

потом и значајем фасаде зграде за укупни изглед 

града. 

III 

 Критеријуми за утврђивање редоследа 

зграда су: 

- хитност извођења радова - максимални број 

бодова 5, 

- значај фасада зграде за укупан изглед града  - 

максимални број бодова 5, 

- културно и историјско наслеђе – максимални број 

бодова 3, 

- амбијентална целина – максимални број бодова 

2. 

IV 

 На основу спроведеног конкурса и 

верификације предмера и предрачуна потребнох 

радова одређује се следећи редослед здрада за 

уређење фасада: 

1. зграда у улици Господар Јовановој бр.6 у 

Чачку,позната као „Хаџића кућа“ и 

„Вирерова кућа“,у јавној својини града 

Чачка; 

2. зграда у улици Радише Поштића број:7 у 

Чачку (Стамбена заједница Радише 

Поштића 7).  

V 

  Висина трошкова који су утврђени на 

основу предмера и предрачуна потребних радова 

на уређењу фасада зграда за: 

1. зграда у улици Господар Јовановој бр. 6 у 

Чачку,позната као „Хаџића кућа“ и 
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„Вирерова кућа“,у јавној својини града 

Чачка,а по предмеру и предрачуну радова 

на укупан износ 1.999.950,00 динара са 

урачунатим ПДВ-ом, односно без ПДВ-а 

1.666.625,00 динара; 

2. зграда у улици Радише Поштића број:7  у 

Чачку (Стамбена заједница Радише 

Поштића 7) 

VI 

 „Градска стамбена агенција“ Чачак, у име 

Града, закључиће са подносиоцем пријаве под 

редним бројем 1.  из тачке V овог Програма уговор 

којим се регулишу права и обавезе уговорних 

страна у погледу суфинансирања радова на 

уређењу фасаде зграде. 

 Због недостатка расположивих средстава, а 

применом члана 11. став 2. „Градска стамбена 

агенција“ Чачак ће наредне 2022. године, 

закључити уговор са подносиоцем пријаве под 

редним бројем  2 из тачке V овог Програма. 

VII 

  Овај програм објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-214/2021-III 

21. децембар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

505. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 24. 

децембра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градско веће,  Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

100.000,00 динара на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 386,  

за потребе Градског правобранилаштва, за 

измирење трошкова плаћања пореза на 

пренос апсолутних права. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 386, економска 

класификација 482 – Порези, обавезне 

таксе, казне, пенали и камате, Расход по 

наменама, 4821 – Остали порези, 

Функционална класификација 490, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градска управа за 

финансије, Програм 1101 Становање, 

урбанизам и просторно планирање, 

Пројекат 1101 - 5006 –  Пројектно 

планирање за инвестиције од јавног 

значаја за град Чачак.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-838/2021-II 

24. децембар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

506. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 23. 

децембра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 
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Директни корисник буџетских средстава – 

Градско веће,  Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

10.000,00 динара на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 215, 

за потребе ОШ „Филип Филиповић“ 

Чачак, за исплату солидарне помоћи 

запосленом. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 215, економска 

класификација 463 – Трансфери осталим 

нивоима власти, Расход по наменама, 4144 

– Помоћ у медицинском лечењу 

запосленог или чланова уже породице и 

друге помоћи запосленом, Функционална 

класификација 912, Извор финансирања 01 

(Издаци из средсава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава - 

Градска управа за друштвене делатности, 

Индиректни корисник буџетских 

средстава ОШ „Филип Филиповић“ Чачак, 

Програм 2002 Основно образовање и 

васпитање, ПА 0001 - Функционисање 

основних школа.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-834/2021-II 

23. децембар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

507. 

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, 

9/2020 и 52/2021), члана 84. став 1. тачка 2) 

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 25. новембра 2021. године, донело је  

РЕШЕЊЕ 

о приступању отуђењу кат.парцеле бр. 3814/6 

КО Чачак 

 I ПРИСТУПА СЕ отуђењу из јавне својине 

града Чачка непосредном погодбом катастарске 

парцеле бр. 3814/6 КО Чачак у укупној површини 

од 216m2 Мариславу Стевановићу из Чачка, који је 

власник суседних к.п. бр. 3814/3 и 4132/11 обе у 

КО Чачак, ради исправке граница суседних кат. 

парцела, у циљу обједињавања своје локације. 

 II Подносилац иницијативе Марислав 

Стевановић из Чачка се писменом изјавом 

сагласио са утврђеном ценом грађевинског 

земљишта обрачунатом од стране ЈП ГРАДАЦ 

ЧАЧАК, у износу од 4.194,90 дин./m2.  

 III Поступак отуђења грађевинског 

земљишта спровешће Комисија за грађевинско 

земљиште.  

Образложење 

 Марислав Стевановић из Чачка, Ул. 

Аврама Лукића бр. 18, поднео је иницијативу бр. 

463-463-70/2021-IV-2-07 од 01.09.2021.год. за 

отуђење из јавне својине града Чачка катастарске 

парцеле бр. 3814/6 КО Чачак непосредном 

погодбом, уз образложење да планира да обједини 

своје кат. парцеле и оформи једну одговарајуће 

величине и облика, обзиром да се предметна кат. 

парцела граничи са к.п. бр. 3814/3 и 4132/11 обе у 

КО Чачак, које су у његовом власништву. 

 Градска управа за урбанизам прибавила је 

по службеној дужности копију плана и лист 

непокретности од 09.09.2021.год. и Информацију 

о локацији бр. 958-1079/2021-IV-2-01 од 

12.10.2021.год. 

 Увидом у податке катастра непокретности 

утврђено је да је катастарска парцела бр. 3814/6 

КО Чачак 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 је катастарска парцела бр. 3814/6 

КО Чачак обухваћена ПГР-ом „Центар“ у Чачку и 

да се налази у урбанистичкој зони – становање 

високих густина насељености, као и да не 

испуњава услов за грађевинску парцелу. 

 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 84. став 1. тачка 2) Статута града 

Чачка прописано је да Градско веће града Чачка 

доноси акт о приступању располагању 

непокретностима у јавној својини Града, када је 
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доношење овог акта прописано посебним 

прописима. 

 Чланом 11. став 1. Одлуке о грађевинском 

земљишту прописано је, између осталог, да 

Градско веће града Чачка доноси акт о приступању 

располагању грађевинским земљиштем у јавној 

својини Града када је доношење овог акта 

прописано посебним прописима, ставом 4. да 

поступак располагања и прибављања грађевинског 

земљишта спроводи Комисија за грађевинско 

земљиште, коју именује градоначелник Града, а 

ставом 6. истог члана прописано је да стручне и 

административне послове, као и предлоге одлука и 

других аката у поступку располагања и 

прибављања грађевинског земљишта, за надлежни 

орган припрема орган управе града Чачка 

надлежан за имовинско – правне послове.    

 Чланом 28. став 1. тачка 2) Одлуке о 

грађевинском земљишту прописано је да се 

грађевинско земљиште може отуђити 

непосредном погодбом у случају исправке граница 

суседних катастарских парцела. 

 Градска управа за урбанизам града Чачка, 

Служба за имовинске послове прибавила је по 

службеној дужности обрачун накнаде за отуђење 

грађевинског земљишта бр. 2138/21-2-03 од 

10.11.2021.год. од ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК. 

 Дана 16.11.2021.год., подносилац 

иницијативе се писаним путем сагласио са 

обрачунатом ценом грађевинског земљишта, у 

износу од 4.194,90 дин./m2.  

 Градска управа за урбанизам града Чачка 

утврдила је да је иницијатива за отуђење 

катастарске парцеле бр. 3814/6 КО Чачак уредна, 

потпуна и поднета од стране овлашћеног лица, као 

и да су испуњени прописани услови за приступање 

располагању грађевинским земљиштем и сходно 

томе доставила предлог решења о приступању 

отуђењу наведених парцела Градском већу.  

 Како катастарска парцела бр. 3814/6 КО 

Чачак не испуњава услове за посебну грађевинску 

парцелу и како је отуђење у интересу Града 

обзиром да се њиме обезбеђује приход за Град, 

Градско веће града Чачка је донело решење као у 

диспозитиву. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-195/2021-III 

25. новембар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

508. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 15. 

децембра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020,  12/2021 и 

18/2021) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градско веће,  Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

27.900,00 динара (25.000,00 динара нето и 

2.900,00 динара припадајући порез на 

друге приходе) на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 6/1, 

за новчану помоћ Марији Јовановић из 

Чачка на име лечења мајке Снежане 

Јовановић. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник, 

Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

ПА 0001 – Једнократне помоћи и други 

облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-786/2021-II 

15. децембар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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509. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 15. 

децембра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020,  12/2021 и 

18/2021) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градско веће,  Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

59.200,00 динара (50.000,00 динара нето и 

9.200,00 динара припадајући порез на 

друге приходе) на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 6/1, 

за новчану помоћ Љиљани Секулић из 

Атенице, Чачак, на име лечења. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник, 

Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

ПА 0001 – Једнократне помоћи и други 

облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-793/2021-II 

15. децембар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

510. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3. Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 12/2021 и 

18/2021), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 15. 

децембра 2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 ( 

Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градско веће,  Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

51.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 446, 

за потребе Mесне заједнице Липница,  на 

име  измирења обавезе за набавку врата 

ради обезбеђивања резервоара за воду, а  

по испостављеном рачуну. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 446, економска 

класификација 512 – Машине и опрема, 

Расход по наменама, 5129 – Опрема за 

производњу, моторна, непокретна и 

немоторна опрема, Функционална 

класификација 160,  Извор финансирања 

01 (Издаци из средсава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за финансије, Индиректни 

корисник  - Месна заједница Липница, 

Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 0002 Функционисање 

месних заједница – редовно пословање.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-797/2021-II 

15. децембар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 



Страна 2576 – Број 25 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 25. децембар 2021. године 

511. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 23. 

децембра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градско веће,  Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

25.000,00 динара на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 120,  

за потребе Градске управе за локални 

економски развој града Чачка, за исплату 

другог дела плате  за месец децембр 2021. 

године запосленима у овој управи.   

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 120, економска 

класификација 411 – Плате, додаци и 

накнаде запослених (зараде), Расход по 

наменама, 4111 – Плате, додаци и накнаде 

запослених, Функционална класификација 

130, Извор финансирања 01 (Издаци из 

средсава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градска 

управа за локални економски развој, 

Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 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“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-835/2021-II 

23. децембар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

512. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 21. 

децембра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градско веће,  Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

60.000,00 динара на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 13/1, 

за потребе Куглашког клуба  Чачак, за 

измирење ванредних трошкова путовања 

на тренинге и утакмице у оквуру лиге чији 

је завршетак продужен до 5.јуна 2021. 

године,  због епидемије заразне болести 

Covid -19. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 13/1, економска 

класификација 481 – Дотације невладиним 

организацијама, Расход по наменама, 4819 

– Дотације осталим непрофитним 

институцијама, Функционална 

класификација 810, Извор финансирања 01 

(Издаци из средсава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градоначелник града, Програм 1301 Развој 

спорта и омладине, ПА 1301-0001 – 

Подршка локалним, спортским 

организацијама, удружењима и савезима.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-809/2021-II 

21. децембар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 



25. децембар 2021. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 2577 – Број 25 

513. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 22. 

децембра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градско веће,  Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

430.000,00 динара на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 431, 

за измирење обавеза  за извођење радова на 

изградњи система  водоснадбевања у 

месним заједницама Бељина, Придворица, 

Паковраће, Парменац, Риђаге и 

Међувршје. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 431, економска 

класификација 511 – Зграде и грађевински 

објекти, Расход по наменама, 5112 – 

Изградња зграда и објеката, Функционална 

класификација 630, Извор финансирања 01 

(Издаци из средсава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава - 

Градска управа за финансије, Програм 

1102 Комуналне делатности,  ПА 0008 – 

Управљање и снадбевање водом за пиће.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-820/2021-II 

22. децембар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

514. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 15. 

децембра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градско веће,  Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

100.000,00 динара на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 13/1, 

за потребе Фудбалског клуба „БИП“ 

Чачак, за реализацију пројекта „100 Чачана  

- 1 клуб“. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 13/1, економска 

класификација 481 – Дотације невладиним 

организацијама, Расход по наменама, 4819 

– Дотације осталим непрофитним 

институцијама, Функционална 

класификација 810, Извор финансирања 01 

(Издаци из средсава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градоначелник града, Програм 1301 Развој 

спорта и омладине, ПА 1301-0001 – 

Подршка локалним, спортским 

организацијама, удружењима и савезима.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-789/2021-II 

15. децембар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 



Страна 2578 – Број 25 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 25. децембар 2021. године 

515. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 15. 

децембра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020,  12/2021 и 

18/2021) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градско веће,  Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

46.700,00 динара (40.000,00 динара нето и 

6.700,00 динара припадајући порез на 

друге приходе) на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 6/1, 

за новчану помоћ Филипу Величковићу из 

Чачка на име лечења. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник, 

Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

ПА 0001 – Једнократне помоћи и други 

облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-779/2021-II 

15. децембар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

516. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 20. 

децембра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градско веће,  Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 5.000,00 

динара на име обезбеђења додатних 

средстава на апропријацији 226, за потребе 

Центра за стручно усавршавање Чачак, за 

измирење трошкова провизије и 

банкарских услуга. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 216, економска 

класификација 421 – Стални трошкови, 

Расход по наменама, 4211 – Трошкови 

платног промета и банкарских услуга, 

Функционална класификација 920, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градска управа за 

друштвене делатности, Индиректни 

корисник буџетских средстава Центар за 

стручно усавршавање Чачак, Програм 

2003 Средње образовање и васпитање,  ПА 

0003 – Функционисање установа за 

стручно усавршавање запослених.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-805/2021-II 

20. децембар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 



25. децембар 2021. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 2579 – Број 25 

517. 

На основу члана 177.  став 2 Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“ брпј 21/2016, 113/2017 и 113/2017-др. 

Закон) и члана 34. Пословника о раду Жалбене 

комисије („Службени лист“ града Чачка број 

3/2017) Жалбена комисија на нејавној седници 

одржаноj дана 03.децембра 2021.године донела је 

ОДЛУКУ 

О измени Пословника о раду Жалбене 

комисије 

Члан 1. 

У Пословнику о раду Жалбене комисије 

(„Службени лист“ града Чачка број 3/2017) члан 

22. став 3. Пословника  мења се и гласи: 

„ Жалбена комисија доноси одлуке по 

жалби већином гласова свих чланова, у року од 30 

дана од дана пријема жалбе ако Законом није 

другачије одређено.“ 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном листу града Чачка. 

ГРАД ЧАЧАК 

ЖАЛБЕНА КОМИСИЈА 

Број: 020- 98/2021-III-01 

Датум:03. децембар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Биљана Ђуровић, с.р. 

 

518. 

На основу члана 14. Уредбе о саставу и 

начину рада Штабова за ванредне ситуације 

(„Сл.гласник РС“ бр.27/2020) и члана 4. Одлуке о 

образовању Градског штаба за ванредне ситуације 

на територији града Чачка („Сл.лист града Чачка“ 

бр. 22/2020), 

Градски штаб за ванредне ситуације на 

територији града Чачка, на седници одржаној дана  

1.децембра 2021.године донео је 

ПОСЛОВНИК 

о раду Градског штаба за ванредне ситуације 

на територији града Чачка 

I.  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Овим Пословником уређује се 

организација, начин припремања седница,  

сазивање и вођење седница, утврђивање дневног 

реда, начин расправе и одлучивања и друга питања 

од значаја за рад Градског штаба за ванредне 

ситуације на територији града Чачка ( у даљем 

тексту: Штаба).  

Члан 2. 

 Рад Штаба је доступан јавности. 

 О обезбеђивању јавности рада Штаба стара 

се Командант Штаба.  

Члан 3. 

 Стручне и административно-техничке 

послове за потребе рада Штаба обавља Градска 

управа за стручне послове Скупштине, 

Градоначелника и Градског већа у сарадњи са 

представником подручне организационе једнице 

надлежне службе. 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА 

Члан 4. 

 Штаб чине: Командант штаба, заменик 

Командант штаба, начелник и чланови Штаба. 

III. СЕДНИЦЕ ШТАБА 

1. Припремање и сазивање седница Штаба 

Члан 5. 

 Штаб ради, одлучује и обавља послове из 

делокруга своје надлежности на седницама. 

 Седница може бити редовна и ванредна. 

Редовна седница 

Члан 6. 

 Редовне седнице се одржавају најмање два 

пута годишње и на њима се разматрају теме које су 

предвиђене Планом рада Штаба. 

 На редовним седницама се могу 

разматрати и теме које нису обухваћене Планом 

рада Штаба, уколико њихово разматрање не трпи 

одлагање. 

Ванредна седница 

Члан 7. 

 Ванредне седнице се одржавају по 

потреби, због најаве или настанка опасности која 

може угрозити животе и здравље људи и 

материјална добра са циљем организовања и 

предузимања мера координације и руковођења у 

ванредним ситуацијама. 
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 Дневни ред седнице се утврђује у складу са 

разлогом због чега је потребно разматрање и 

одлучивање. 

 Ванредна седница се може одржати и 

електронским путем. 

Члан 8. 

Припремање материјала за седницу Штаба 

врше органи или организације у чијем делокругу 

су послови у вези са заштитом и спасавањем у 

ванредним ситуацијама.  

Члан 9. 

 Седнице Штаба сазива Командант Штаба а 

у његовој одсутности заменик Команданта Штаба.  

Позивање на седницу 

Члан 10. 

 Позив за седницу Штаба доставља се 

члановима Штаба најкасније 24 сата пре 

одржавања седнице. 

 Рок из претходног става може бити краћи у 

случају када се седница сазива за питања изузетно 

важна за рад Штаба у условима када се очекују или 

су настале елементарне непогоде које могу или су 

угрозиле више подручја.  

Члан 11.  

 Уз позив за седницу доставља се предлог 

дневног реда који сачињава Командант Штаба са 

одговарајућим материјалом и записником са 

претходне седнице.  

Члан 12. 

 За редовну седницу позив са предлогом 

дневног реда се доставља члановима и позваним 

лицима у штампаном облику или електронским 

путем. 

 За ванредну седницу позив са предлогом 

дневног реда се доставља искључиво 

електронским путем. 

 Материјал и записник са претходне 

седнице и за редовну и за ванредну седницу се 

доставља на електронском медију, електронском 

поштом  или преко сервиса за пријем или слање 

различитих врста фајлова преко интернета у 

зависности од обима материјала који се разматра 

на седници. 

Члан 13. 

 Позив за седницу Штаба садржи: место и 

време одржавања седнице, предлог дневног реда, 

обавештења о материјалу који се доставља као и 

друга обавештења од значаја за одржавање 

седнице и потпис Команданта Штаба.  

 У позиву на седницу се нарочито наводи да 

ли се седница одржава електоронским путем. 

Члан 14. 

 На седницу Штаба, према потреби, могу 

бити позвани представници министарства и 

других државних органа, привредних друштава и 

других правних лица од значаја за заштиту и 

спасавање, као и стручњаци за поједине области 

заштите и спасавања.  

2. Председавање на седници и учешће у раду 

Члан 15. 

 Седницом Штаба председава Командант 

Штаба, кога у случају одсутности или спречености 

замењује заменик Команданта Штаба.  

 У случају одсутности Команданта и 

заменика Команданта Штаба седницом председава 

начелник Штаба.  

 Председавајући отвара седницу и утврђује 

да ли постоји кворум за рад и одлучивање Штаба.  

 Чланови Штаба су дужни да најкасније дан 

пре одржавања седнице обавесте Команданта 

штаба о евентуалној спречености за присуство на 

седници.  

3. Утврђивање дневног реда 

Члан 16. 

Седнице Штаба може се одржати ако јој 

присуствује већина од укупног броја чланова 

Штаба. 

Кад председавјући утврди да постоји 

кворум приступа се утврђивању дневног реда.  

Сваки члан Штаба може захтевати да се у 

дневни ред унесу, поред питања и предлога које је 

Командант Штаба унео у предлог дневног реда и 

друга питања и предлози која сматрају да су хитни.  

Члан Штаба је дужан да хитност предлога 

образложи. 

Члан 17. 

Изузетно, у случају потребе хитног 

одлучивања, ванредне седнице Штаба могу се 

одржати и без кворума, уз обавезу накнадног 

информисања чланова који нису присуствовали 

седници. 

Одлуке донете на оваквој седници имају 

статус одлука донетих на ванредним седницама. 
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Члан 18. 

О дневном реду се одлучује без претреса. 

Дневни ред се утврђује већином гласова 

присутних чланова Штаба. 

Члан 19. 

 На седници Штаба може се говорити по 

добијању речи од председавајућег и то по 

редоследу јављања.  

 Представник предлагача може говорити, и 

одмах добити реч када то затражи да би објаснио, 

изменио или допунио предлог.  

 На седници се може говорити само о 

питањима која су на дневном реду. 

 Ако се говорник удаљи од дневног реда, 

председавајући ће га на то опоменути и позвати да 

се држи дневног реда.  

 Ако се говорник и после другог позива не 

буде држао дневног реда, председавајући ће му 

одузети реч. 

4. Одлучивање 

Члан 20. 

 Штаб доноси одлуке гласањем, већином 

гласова присутних чланова. 

 Гласање је јавно и обавља се дизањем руке, 

појединачним изјашњавањем или на други 

технички изводљив начин. 

Члан 21. 

 Одлучивању се приступа по завршеном 

претресу, осим у случајевима у којима је овим 

пословником одређено да се одлучује без 

претреса.  

 Пре или после претреса, Штаб може 

одлучити да се поједино питање скине са дневног 

реда или да се врати предлагачу на допуну 

потребних чињеница, података и дораду.  

 Кад се претрес закључи прелази се на 

гласање о предлогу. 

Члан 22. 

 Приликом одлучивања прво се гласа о 

предлозима за измену или допуна предложеног 

акта а затим за предлог акта у целини.  

 Након гласања председавајући констатује: 

- да је одлука донета једногласно 

- да је одлука донета већином гласова 

„за“, уз навођење броја гласова „за“, 

„против“ и „уздржано“ 

- да одлука није донета уз навођење 

броја гласова „за“, „против“ и 

„уздржано“ 

Члан Штаба који је гласао „против“ или се 

уздржао од гласања има право да захтева да се то 

констатује у записнику. 

5. Одлагање, прекидање и закључивање 

седнице Штаба 

Члан 23. 

Ако се у току седнице утврди да не постоји 

кворум за рад, председавајући одлаже седницу за 

одговарајући дан и час са истим дневним редом о 

чему се писано обавештавају сви чланови Штаба. 

Када услед обимности дневног реда или из 

других разлога не може да се заврши претрес по 

свим тачкама дневног реда у заказани дан, Штаб 

може одлучити да се седница прекине и да се 

закаже наставак у одређени дан, о чему се писано 

обавештавају само одсутни чланови Штаба. 

Председавајући може у току трајања 

седнице одредити паузу. 

Члан 24. 

Седницу Штаба закључује председавајући 

после спроведеног одлучивања по дневном реду. 

6. Акта која доноси Штаб 

Члан 25. 

 У извршавању послова и задатака из своје 

надлежности, Штаб доноси наредбе, закључке и 

препоруке.  

 Наредбом се одлучује о употреби снага и 

средстава заштите и спасавања, средстава помоћи 

и других средстава која се користе у ванредним 

ситуацијама и налаже извршавање задатака, 

односно мера заштите и спасавања.  

 Закључком се утврђује одређени став о 

питањима из области заштите и спасавања, 

формира стручно-оперативни тим и утврђују 

његови задаци, процењује угроженост од настанка 

ванредне ситуације, утврђује мишљење на 

одређена акта које Штаб разматра, одлучује о 

другим питањима о којима се не одлучује 

наредбом.  

 Препоруком се предлажу мере за 

побољшање стања и организације заштите и 
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спасавања, односно препоручује предузимање 

мера, радњи и поступака којима се умањује ризик 

од опасности.  

Члан 26. 

 Акта Штаба се објављују на начин како је 

то уређено Статутом града за објављивање аката 

органа града Чачка.  

7. Одржавање реда на седници Штаба 

Члан 27. 

 О реду на седници Штаба стара се 

председавајући. 

8. Записник о раду Штаба 

Члан 28. 

На седници Штаба води се записник у који 

се обавезно уносе основни подаци о раду седнице, 

а нарочито предлози изнети на седници и донета 

акта у вези изнетих предлога. 

У записник се уносе и резултати гласања о 

разматраним питањима. 

Кад постоје технички услови, ток седнице 

Штаба може се снимати коришћењем  

компјутерске технике и путем бележења тонског 

записа. 

Записник потписује председавајући 

седницом Штаба и лице које је водило записник. 

Члан 29. 

 Записник се доставља члановима Штаба 

ради усвајања. 

 Записник се усваја на седници пре 

утврђивања дневног реда. 

 Члан Штаба има право да стави примедбе 

на записник. 

 Штаб одлучује о примедбама на записник 

без претреса.  

IV. СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНИ ТИМОВИ 

Члан 30. 

 За извршавање специфичних задатака 

заштите и спасавања, Штаб може образовати 

стручно-оперативне тимове.  

 Стручно оперативни тимови, по правилу, 

образују се за извршавање задатака заштите и 

спасавања и то: евакуације, збрињавања, 

склањања, радиолошко-хемијско-биолошке 

заштите, заштите и спасавања од пожара и 

експлозија, заштите и спасавања од поплаве и 

несрећа у води и под водом, заштите и спасавања 

од техничко-технолошких несрећа, односно удеса, 

као и за извршавање других задатака заштите и 

спасавања које одреди Штаб.  

 У састав стручно-оперативних тимова 

улазе руководиоци и експерти из надлежне 

службе, органа државне управе, органа јединице 

локалне самоуправе, посебних организација, 

научних установа, привредних друштава и других 

правних лица у чијем делокругу су послови од 

значаја за заштиту и спасавање у ванредним 

ситуацијама. 

 Радом стручно-оперативног тима руководи 

руководилац тима којег именује Штаб.  

 Стручно-оперативни тим одговара 

начелнику Штаба. 

Члан 31. 

 Актом о образовању стручно-оперативног 

тима утврђује се њихов састав, надлежност и 

начин рада и одлучивања. 

 На припремање, сазивање и ток седнице 

радног тела сходно се примењују одредбе овог 

пословника о седницама Штаба. 

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Престанак важења ранијег прописа 

Члан 32. 

 Ступањем на снагу овог пословника, 

престаје да важи Пословник о раду градског 

Штаба за ванредне ситуације на територији града 

Чачка. („Сл.лист града Чачка“,број 20/2012) 

Ступање на снагу 

Члан 33. 

 Овај пословник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу града 

Чачка“. 

 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

Брoj: 06–201/2021-I 

1. децембар 2021.године 

 

КОМАНДАНТ 

Штаба за ванредне ситуације 

на територији града Чачка 

Милун Тодоровић, с.р. 
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519. 

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 

9/2020 и 52/2021), члана 84. став 1. тачка 3) 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 

6/2019), 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 21. децембра 2021. године, донело је  

РЕШЕЊЕ 

о отуђењу грађевинског земљишта из јавне 

својине града Чачка 

 I ОТУЂУЈУ СЕ из јавне својине града 

Чачка по окончаном поступку јавног надметања по 

тржишним условима, учесницима који су 

понудили највиши износ купопродајне цене (у 

даљем тексту Понуђачи) следеће непокретности: 

1. Катастарска парцела бр. 3955/45 КО 

Чачак по врсти грађевинско земљиште, 

површине 1407м2 учеснику MIĆIĆ 

GRADAC ČA DOO који је понудио 

највиши износ цене, односно 

60.000.000,00 дин.  

          Катастарска парцела број 3955/45 КО Чачак, 

површине 1407м2,  обухваћена је Планом 

Генералне регулације «Центар» у Чачку («Сл.лист 

града Чачка» бр. 15/2014 и 27/2018) и према 

наведеном планском акту налази се у 

Урбанистичкој зони 14, у оквиру урбанистичке 

целине 14.2 (становање високих густина 150-350 

ст /ха) подцелине 14.2.3. претежна планирана 

намена је становање високе густине од 150-350 

ст./ха у складу са смерницама ГУП-а Чачак. У 

оквиру стамбене зоне планиране су централне 

функције које не угрожавају животну средину и 

могу се јавити као самосталне или у склопу 

стамбеног објекта. На локацији постоје подземни 

електроенергетски каблови 10кВ и 6 x 1кВ који се 

протежу непосредно уз границу са к.п.бр. 3815/1 и 

3955/20 КО Чачак, а смештени су у исти ров. 

 Врста, величина и намена објеката који се 

могу изградити на предметном грађевинском 

земљишту по његовом отуђењу из јавне својине 

града Чачка су вишепородични стамбени, 

стамбено – пословни, пословни и сл. при чему је 

потребно испоштовати урбанистичка правила 

изградње.  

 Износ уплаћеног депозита односно 

2.592.100,00 дин. се урачунава у цену, па је MIĆIĆ 

GRADAC ČA DOO дужан да доплати разлику до 

60.000.000,00 дин. на уплатни рачун ЈП ГРАДАЦ 

ЧАЧАК у року од 15 дана од дана закључења 

уговора о отуђењу грађевинског земљишта. 

2. Катастарска парцела бр. 2804/47 КО 

Чачак, по врсти грађевинско 

земљиште, површине 11773м2 

учеснику DOO TIFANY 

PRODUCTION ČAČAK који је 

понудио највиши износ цене, односно 

80.000.000,00дин. 

          Катастарска парцела број 2804/47 КО Чачак, 

површине 11773м2,  обухваћена је Планом 

Генералне регулације «Љубић-Коњевићи» у Чачку 

(«Сл.лист града Чачка» бр. 13/2014 и 29/2020) и 

према наведеном планском акту налази се у 

Урбанистичкој зони 4, у оквиру урбанистичке 

целине 4.13 (привреда). Ове урбанистичке 

целине опредељене су за привреду, а формиране су 

уз просторе у оквиру којих већ постоје изграђени 

објекти различитих видова пословања, услуга, 

производње и сл. Подела урбанистичке целине 

извршена је према планираном карактеру 

привреде. Преко к.п. бр. 2804/47 КО Чачак прелазе 

далековод и дистрибутивни гасовод (п.макс 4 

бара). На наведеној кат. парцели планирана је МРС 

широке потрошње. 

 Врста, величина и намена објеката који се 

могу изградити на предметном грађевинском 

земљишту по његовом отуђењу из јавне својине 

града Чачка су пословни објекти – 

административни, услужни, робно – 

дистрибутивни, производни објекти од мале 

породичне производње преко средње великих 

производних погона до великих постројења при 

чему је потребно испоштовати урбанистичка 

правила изградње и у зависности од врсте 

производног објекта спровести поступак процене 

утицаја на животну средину. 

 Износ уплаћеног депозита односно 

21.689.000,00 дин. се урачунава у цену, па је DOO 

TIFANY PRODUCTION ČAČAK дужан да 

доплати разлику до 80.000.000,00 дин. на уплатни 

рачун ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК у року од 15 дана од 

дана закључења уговора о отуђењу грађевинског 

земљишта. 

3. Катастарска парцела бр. 1463/7 КО 

Чачак, по врсти грађевинско 

земљиште, површине 1905м2 учеснику 

HIDROGRADNjA - PROMET DOO 

ČAČAK који је понудио највиши износ 

цене, односно 155.000.000,00 дин. 
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          Катастарска парцела број 1463/7 КО Чачак, 

површине 1905м2,  обухваћена је Планом 

Генералне регулације «Центар» у Чачку («Сл.лист 

града Чачка» бр. 15/2014 и 27/2018) и према 

наведеном планском акту налази се у 

Урбанистичкој зони 10, у оквиру урбанистичке 

целине 10.3 (централне функције са становањем). 

Преко наведене кат. парцеле (угао улице Драгана 

Вранића и ул. Николе Пашића) прелази постојећа 

фекална канализација. Урбанистичка целина 10.3 

опредељена је за централне функције са 

вишепородичним становањем, односно пословне, 

комерцијалне, услужне и сличне делатности, као и 

пословно стамбене и стамбене садржаје. Могуће је 

задржавање и даље унапређење постојеће 

делатности, уз могућност проширења капацитета и 

садржаја и увођења пословних садржаја са 

апартманским садржајем, као и могућност 

изградње нових објеката унутар комплекса. 

 Врста, величина и намена објеката који се 

могу изградити на предметном грађевинском 

земљишту по његовом отуђењу из јавне својине 

града Чачка су објекти компатибилних намена 

односно објекти намењени за становање, 

пословање, трговину, угоститељство, занатство и 

услуге, комунални и саобраћајни објекти у 

функцији становања, пословања или снабдевања 

горивом, јавне намене, здравство, социјална и 

дечија заштита, образовање, култура и верски 

објекти при чему је потребно испоштовати 

урбанистичка правила изградње. 

 Износ уплаћеног депозита односно 

7.486.955,00 дин. се урачунава у цену, па је 

HIDROGRADNjA - PROMET DOO ČAČAK дужно 

да доплати разлику до 155.000.000,00 дин. на 

уплатни рачун ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК у року од 15 

дана од дана закључења уговора о отуђењу 

грађевинског земљишта. 

4. Катастарска парцела бр. 4930/3 КО 

Чачак, по врсти грађевинско 

земљиште, површине 6480м2 учеснику 

DOO SLOVAS ČAČAK који је понудио 

највиши износ цене, односно 

300.000.000,00дин.  

 Катастарска парцела број бр. 4930/3 КО 

Чачак, површине 6.480м2,  обухваћена је Планом 

Генералне регулације «Центар» у Чачку («Сл.лист 

града Чачка» бр. 15/2014 и 27/2018) и према 

наведеном планском акту налази се у 

Урбанистичкој зони 16 (зона пословања). 

Урбанистичка зона намењена пословању налази се 

на једном од улазних праваца у граду. Формирана 

је обострано уз један од фрекветнијих токова, 

односно уз Улицу булевар ослобођења и Улицу 

булевар ослободилаца. Зоном је обухваћен 

простор између регулисаног тока Лозничке реке, 

Улице Стевана првовенчаног, Улице булевара 

ослобођења, границе са становањем високе 

густине (урбанистичка зона бр. 13), а затим 

Улицом 182, Улицом чачански партизански одред, 

Улицом др Драгише Мишовића и Улицом 

булевара ослободилаца (државни пут ИБ реда број 

23).  

 Врста, величина и намена објеката који се 

могу изградити на предметном грађевинском 

земљишту по његовом отуђењу из јавне својине 

града Чачка су објекти компатибилних намена 

односно објекти намењени за становање, 

пословање, трговина, угоститељство, занатство и 

услуге, комунални и саобраћајни објекти у 

функцији становања, пословања или снабдевања 

горивом, јавне намене, здравство, социјална и 

дечија заштита, образовање, култура и верски 

објекти при чему је потребно испоштовати 

урбанистичка правила изградње. 

 Износ уплаћеног депозита односно 

11.937.815,00дин. се урачунава у цену, па је DOO 

SLOVAS ČAČAK дужан да доплати разлику до 

300.000.000,00 дин. на уплатни рачун ЈП ГРАДАЦ 

ЧАЧАК у року од 15 дана од дана закључења 

уговора о отуђењу грађевинског земљишта. 

5. Катастарска парцела бр. 4458/104 КО 

Чачак, по врсти грађевинско 

земљиште, површине 9534м2 учеснику 

ATENIC-COMMERCE DOO ČAČAK 

који је понудио највиши износ цене, 

односно 55.100.000,00 дин. 

   Катастарска парцела број 4458/104 КО 

Чачак, површине 9534м2,  обухваћена је Планом 

Генералне регулације «Индустријска зона , 

комплекси болнице и касарне» у Чачку («Сл.лист 

града Чачка» бр. 14/2014 и 25/2017) и према 

наведеном планском акту налази се у оквиру ЗОНЕ 

5 у саставу Урбанистичке целине 5.1-пословање. 

Сходно концепту развоја планског подручја да се 

у зони уз Државни пут ИБ реда бр.23 (Улица 

булевар ослободилаца Чачка) предвиде 

комерцијалне и привредне делатности на простору 

између државног пута и индустријског колосека, 

планирана је зона пословања. На овом простору су 

у великој мери већ формирани услужно – 

комерцијални комплекси, тако да је планирано 

заокружење овог простора у јединствену целину, 

при чему коришћењем компаративне предности у 

смислу локације и саобраћајне повезаности треба 

водити рачуна о њиховом обликовању јер даје 

снажан утисак о изгледу града. Развој ове 

функције ће се првенствено одвијати изградњом 

пословних и комерцијалних садржаја (пословање, 

услуга, и сл.). У зони пословања планирано је 

формирање пословних комплекса различите 

намене: трговина на велико и мало, тржни центри, 
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магацини и складишни простори, услуге и сл. 

Урбанистичком подцелином 5.11 обухваћен је 

пословни комплекс станице за снабдевање 

горивом. Локацију потребно оплеменити 

зеленилом. 

 Врста, величина и намена објеката који се 

могу изградити на предметном грађевинском 

земљишту по његовом отуђењу из јавне својине 

града Чачка су пословни и комерцијални садржаји 

и као пратеће компатибилне намене, односно 

становање, пословање, трговина, угоститељство, 

занатство и услуге, комунални и саобраћајни 

објекти у функцији становања, пословања или 

снабдевања горивом, јавне намене, здравство, 

социјална и дечија заштита, образовање, култура и 

верски објекти при чему је потребно испоштовати 

урбанистичка правила изградње. 

 Износ уплаћеног депозита односно 

12.530.000,00 дин. се урачунава у цену, па је 

Понуђач ATENIC-COMMERCE DOO ČAČAK 

дужан да доплати разлику до 55.100.000,00 дин. на 

уплатни рачун ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК у року од 15 

дана од дана закључења уговора о отуђењу 

грађевинског земљишта. 

 II Обавезују се Понуђачи да у року од 30 

дана од дана пријема овог решења приступе 

закључењу уговора о отуђењу из јавне својине кат. 

парцела ближе описаних тачком I овог решења, 

као и да уплате понуђене износе на начин описан 

тачком I овог решења у року од 15 дана од дана 

закључења уговора, на рачун ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК 

бр. 200-2254621301022-50.   

 III Уговори о располагању односно 

отуђењу непокретности у својини Града закључују 

се по претходно прибављеном мишљењу Градског 

правобранилаштва.  

 IV У случају да уговорне стране не 

приступе закључењу уговора у датом року и у 

случају да не исплате утврђену цену у датом року, 

ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК је дужно да поднесе предлог 

за поништење овог решења, a Понуђачи губе право 

на повраћај депозита. 

 V Обавезују се Понуђачи, да у року од 5 

година од дана спровођења промене у Служби за 

катастар непокретности, односно уписа права 

својине Понуђача, грађевинско земљиште које је 

отуђено путем јавног надметања, приведу намени, 

а у противном ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК се обавезује да 

покрене поступак раскида уговора као и поступак 

поништења решења о отуђењу грађевинског 

земљишта из јавне својине града Чачка, што за 

последицу има обавезу Понуђача да изврше 

брисање права својине у катастру непокретности, 

враћање грађевинског земљишта у првобитно 

стање, надокнаду евентуално настале штете и 

губитак права на повраћај уплаћеног депозита у 

номиналном износу. 

 VI Обавезују се Понуђачи, да плате 

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.

  

 VII Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

Образложење 

 ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК поднело је 

иницијативу за отуђење грађевинског земљишта и 

то к.п. бр. 3955/45, 2804/47, 1463/7, 4930/3 и 

4458/104 све у КО Чачак из јавне својине путем 

јавног надметања, заведену под бројем 463-

86/2021-IV-2-01 од 21.10.2021.год. и од 

27.10.2021.год., наводећи опис и спецификацију 

сваке од наведених кат. парцела појединачно, уз 

образложење да би се отуђењем наведених 

локација из јавне својине града Чачка постигли 

значајни финансијски ефекти у буџету града Чачка 

и створили услови за улагање прибавњених 

средстава у комунално опремање и изградњу 

инфраструктурних објеката на територији града 

Чачка. Уз иницијативу су достављене 

информације о локацији бр. 958-743/2021-IV-2-01 

од 07.06.2021.год., 958-1210/2021-IV-2-01 од 

08.10.2021.год., 958-1208/2021-IV-2-01 од 

11.10.2021.год., 958-1211/2021-IV-2-01 од 

07.10.2021.год. и 958-1393/2021-IV-2-01 од 

26.10.2021.год. и подаци катастра непокретности 

од 04.10.2021.год., 15.10.2021.год. и 

26.10.2021.год. 

 Градско веће града Чачка донело је 

Решење о приступању отуђењу грађевинског 

земљишта из јавне својине града Чачка бр. 06-

178/2021-III од 28.10.2021.год. 

 Након доношења Решења о приступању 

отуђењу наведене кат. парцеле, Комисија за 

грађевинско земљиште је спровела поступак 

отуђења грађевинског земљишта и то к.п. бр. 

3955/45, 2804/47, 1463/7, 4930/3 и 4458/104 све у 

КО Чачак на седницама одржаним 03.12.2021.год. 

и 10.12.2021.год.  

 Отуђење грађевинског земљишта је 

основано и 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 
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својини јединица локалне самоуправе спроводи 

јединица локалне самоуправе. 

 Чланом 84. став 1. тачка 2) Статута града 

Чачка и Чланом 11. став 1. Одлуке о грађевинском 

земљишту прописано је да Градско веће града 

Чачка одлучује о отуђењу грађевинског земљишта 

у јавној својини у случајевима прописаним 

законом којим је уређена област планирања и 

изградње објеката (отуђење грађевинског 

земљишта ради изградње). 

 Комисија за грађевинско земљиште града 

Чачка на седницама одржаним 03.12.2021.год. и 

10.12.2021.год. је увидом у податке катастра 

непокретности утврдила да је к.п. бр. 3955/45 КО 

Чачак у јавној својини града Чачка и да има 

површину од 1407м2, да је к.п. бр. 2804/47 КО 

Чачак у јавној својини града Чачка и да има 

површину од 11773м2, да је к.п. бр. 1463/7 КО 

Чачак у јавној својини града Чачка и да има 

површину од 1905м2, да је к.п. бр. 4930/3 КО Чачак 

у јавној својини града Чачка и да има површину од 

6480м2 и да је к.п. бр. 4458/104 КО Чачак у јавној 

својини града Чачка и да има површину од 9534м2. 

 Комисија за грађевинско земљиште града 

Чачка је увидом у информације о локацији 

утврдила да је к.п. бр.3955/45 КО Чачак 

обухваћена Планом Генералне регулације 

«Центар» у Чачку («Сл.лист града Чачка» бр. 

15/2014 и 27/2018) и да се према наведеном 

планском акту налази у Урбанистичкој зони 14, у 

оквиру урбанистичке целине 14.2 (становање 

високих густина 150-350 ст /ха) подцелине 14.2.3. 

претежна планирана намена становање високе 

густине од 150-350 ст/ха, к.п. бр.2804/47 КО Чачак 

обухваћена Планом Генералне регулације 

«Љубић-Коњевићи» у Чачку («Сл.лист града 

Чачка» бр. 13/2014 и 29/2020) и да се према 

наведеном планском акту налази у Урбанистичкој 

зони 4, у оквиру урбанистичке целине 4.13 

(привреда), да је к.п. бр. 1463/7 КО Чачак 

обухваћена Планом Генералне регулације 

«Центар» у Чачку («Сл.лист града Чачка» бр. 

15/2014 и 27/2018) и да се према наведеном 

планском акту налази у Урбанистичкој зони 10, у 

оквиру урбанистичке целине 10.3 (централне 

функције са становањем), да је к.п. бр. 4930/3 КО 

Чачак обухваћена Планом Генералне регулације 

«Центар» у Чачку («Сл.лист града Чачка» бр. 

15/2014 и 27/2018) и да се према наведеном 

планском акту налази у Урбанистичкој зони 16 

(зона пословања) и да је к.п. бр. 4458/104 КО Чачак 

обухваћена Планом Генералне регулације 

«Индустријска зона , комплекси болнице и 

касарне» у Чачку («Сл.лист града Чачка» бр. 

14/2014 и 25/2017) и да се према наведеном 

планском акту налази се у оквиру ЗОНЕ 5 у 

саставу Урбанистичке целине 5.1-пословање. 

 Комисија је на седници дана 

03.12.2021.год. констатовала да су поднете следеће 

пријаве: 

К.П.БР. 3955/45 ЧАЧАК    

1. ČA-TERM DO ČAČAK  

2. MIĆIĆ GRADAC ČA DOO 

3. DOO ČAJKA M KONjEVIĆI   

4. EVROPA CBA DOO ČAČAK  

5. АНДРЕЈ СИМЕУНОВИЋ  

6. STKUZR KMN Miloje Stevanović pr Čačak  

7. PRVI MAJ DOO ČAČAK 

8. HIDROGRADNЈA PROMET DOO ČAČAK  

9. STARI GRAD AD  

10. OGI MD PETROL DOO  

 Комисија је констатовала да су све пријаве 

благовремене, а да је непотпуна пријава поднета 

од стране STARI GRAD AD. Учесницима који 

нису успели у поступку јавног надметања депозит 

бива враћен на бројеве рачуна наведене у пријави. 

 Након спроведеног јавног надметања 

катастарска парцела бр. 3955/45 КО Чачак по 

врсти грађевинско земљиште, површине 1407м2 

отуђена је учеснику MIĆIĆ GRADAC ČA DOO 

који је понудио највиши износ цене, односно 

60.000.000,00 дин., у који износ је урачунат и 

депозит у висини од 2.592.100,00 дин. 

К.П. БР. 2804/47 ЧАЧАК  

1. LESNINA S DOO BEOGRAD  

2. EVROPA CBA DOO ČAČAK 

3. PROGRES IŽINjERING DOO 

4. GP STABIL-PRO DOO UŽICE  

5. DOO TIFANY PRODUCTION 

Након спроведеног јавног надметања 

катастарска парцела бр. 2804/47 КО Чачак, по 

врсти грађевинско земљиште, површине 11773м2 

отуђена је учеснику DOO TIFANY PRODUCTION 

ČAČAK који је понудио највиши износ цене, 

односно 80.000.000,00дин., у који износ је 

урачунат и депозит у висини од 21.689.000,00 дин. 

Учесницима који нису успели у поступку 

јавног надметања депозит бива враћен на бројеве 

рачуна наведене у пријави. 

К.П. БР. 1463/7 ЧАЧАК    
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1. DOO MIVEX ČAČAK  

2. DOO ČAJKA M KONjEVIĆI  

3. EVROPA CBA DOO ČAČAK  

4. PREDUZEĆE AUTOČAČAK DOO 

KONjEVIĆI, ČAČAK  

5. UTP MORAVA DOO ČAČAK  

6. ЂИНА ОБУЋИНА  

7. МЛАДЕН СТАРЧЕВИЋ  

8. HIDROGRADNjA PROMET DOO ČAČAK 

9. OGI MD PETROL DOO  

10. AGENCIJA AKI DOO  

11.  ВЕРИЦА БРКОВИЋ  

 Комисија је констатовала да су све пријаве 

благовремене, а се на јавном надметању нису 

појавили DOO ČAJKA M KONjEVIĆI i AGENCIJA 

AKI DOO.  

 Након спроведеног јавног надметања 

катастарска парцела бр. 1463/7 КО Чачак, по врсти 

грађевинско земљиште, површине 1905м2 отуђена 

је учеснику HIDROGRADNjA - PROMET DOO 

ČAČAK који је понудио највиши износ цене, 

односно 155.000.000,00 дин., у који износ је 

урачунат и депозит у висини од 7.486.955,00 дин. 

 Учесницима који нису успели у поступку 

јавног надметања депозит бива враћен на бројеве 

рачуна наведене у пријави. 

К.П.БР.4930/3 ЧАЧАК 

1.  DOO SLOVAS ČAČAK  

2.  DOO MIVEX ČAČAK  

3.  QUANTOX TEHNOLOGY DOO  

4.  EVROPA CBA DOO ČAČAK  

5.  MLADEN STARČEVIĆ  

6.  PRVI MAJ DOO ČAČAK  

7. HIDROGRADNjA PROMET DOO ČAČAK  

8. MARIO SIMOVIĆ   

 Након спроведеног јавног надметања 

катастарска парцела бр. 4930/3 КО Чачак, по врсти 

грађевинско земљиште, површине 6480м2 отуђена 

је учеснику DOO SLOVAS ČAČAK који је 

понудио највиши износ цене, односно 

300.000.000,00дин., у који износ је урачунат и 

депозит у висини од 11.937.815,00дин. 

 Учесницима који нису успели у поступку 

јавног надметања депозит бива враћен на бројеве 

рачуна наведене у пријави. 

 Комисија је на седници дана 

10.12.2021.год. констатовала да су поднете следеће 

уредне и благовремене пријаве: 

К.П.БР. 4458/104 ЧАЧАК    

1. DOO MIVEX ČAČAK    

2. ATENIC-COMMERCE DOO ČAČAK 

3. ZNAMGRAF DOO ČAČAK 

4. OVČAR KABLAR TEKOVINE DOO 

5. USPON DOO  ČAČAK 

 Након спроведеног јавног надметања 

катастарска парцела бр. 4458/104 КО Чачак, по 

врсти грађевинско земљиште, површине 9534м2 

отуђена је учеснику ATENIC-COMMERCE DOO 

ČAČAK који је понудио највиши износ цене, 

односно 55.100.000,00 дин., у који износ је 

урачунат и депозит у висини од 12.530.000,00 дин. 

 Учесницима који нису успели у поступку 

јавног надметања депозит бива враћен на бројеве 

рачуна наведене у пријави. 

 Такође, Комисија за грађевинско 

земљиште утврдила је да је отуђење катастарских 

парцела бр. 3955/45, 2804/47, 1463/7, 4930/3 и 

4458/104 све у КО Чачак у интересу Града, 

обзиром да се њиме обезбеђује приход за Град у 

збирном износу од 650.100.000,00 динара. 

 По спроведеном поступку Комисија за 

грађевинско земљиште доставила је записник од 

03.12.2021.год. и 10.12.2021.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. 

 Имајући у виду напред наведено Градско 

веће града Чачка донело је решење као у 

диспозитиву. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-214/2021-III 

21. децембар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 
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