
 

ГОДИНА LV БРОЈ 8 
ЧАЧАК  28. април 

2021. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

176. 

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), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 5. априла 

2021. године, донео 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, Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  активност 

0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају 

се средства у износу од 72.000,00 динара 

(60.000,00 динара нето и 12.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе), на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ 

Драгани Мајсторовић 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 

града, Програм 0901 Социјална и дечија 

заштита, Пројектна активност 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- 275/2021-II 

5. април 2021. године  

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

177. 

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), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 5. априла 

2021. године, донео 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,  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 441, за потребе Mесне 

заједнице Брезовица, на име измирења 

трошкова платног промета.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на апропријацију 441, економска 

класификација 421 – Стални трошкови, 

Расход по наменама, 4211 – Трошкови 

платног промета и банкарских услуга, 

Функционална класификација 160,  Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градска управа за 

финансије, Индиректни корисник  - Месна 
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заједница Брезовица, Програм 0602 Опште 

услуге локалне самоуправе, ПА 0002 

Функционисање месних заједница.   

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- 276/2021-II 

5. април 2021. године  

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

178. 

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), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 5. априла 

2021. године, донео 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,  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 441, за потребе Mесне 

заједнице Палилула, на име измирења 

трошкова платног промета.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на апропријацију 441, економска 

класификација 421 – Стални трошкови, 

Расход по наменама, 4211 – Трошкови 

платног промета и банкарских услуга, 

Функционална класификација 160,  Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градска управа за 

финансије, Индиректни корисник  - Месна 

заједница Палилула, Програм 0602 Опште 

услуге локалне самоуправе, ПА 0002 

Функционисање месних заједница.   

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- 277/2021-II 

5. април 2021. године  

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

179. 

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), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 5. априла 

2021. године, донео 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,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 90.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 443, за потребе Mесне 

заједнице Слатина, на име  доградње црпне 

станице ,,Петровићи“ – изградњу шахте, у 

оквиру изградње новог потисног напојног 

цевовода од ЦС ,,Петровић“ до ЦС 

,,Слепак“.   

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 443, економска 

класификација 425 – Текуће поправке и 

одржавање, Расход по наменама, 4251 – 

Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката, Функционална класификација 

160,  Извор финансирања 01 (Издаци из 

средсава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за финансије, Индиректни 

корисник  - Месна заједница Слатина, 

Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 0002 Функционисање 

месних заједница.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  
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4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401- 278/2021-II 

5. април 2021. године  

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 180. 

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), а по 

предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 7. априла 

2021. године, донео 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,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 60.000,00 динара 

(50.000,00 динара нето и 10.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ 

Слободанки Живанов 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 

града, Програм 0901 Социјална и дечија 

заштита, Пројектна активност 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- 235/2021-II 

7. април 2021. године  

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 181. 

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 2020. годину 

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

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 8. априла 

2021. године, донео 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, Програм 0602,Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  активност 

0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају 

се средства у износу од 12.000,00 динара 

(10.000,00 динара нето и 2.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе), на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ 

Шекуларац Негу 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 града, Програм 

0901 Социјална и дечија заштита, Пројектна 

активност 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- 200/2021-II 

8. април 2021. године  

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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 182. 

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), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 8. априла 

2021. године, донео 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,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 90.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 443, за потребе Mесне 

заједнице Палилула, на име измирења 

обавеза из 2020. године.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 443, економска 

класификација 425 – Текуће поправке и 

одржавање, Расход по наменама, 4251 – 

Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката, Функционална класификација 

160,  Извор финансирања 01 (Издаци из 

средсава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за финансије, Индиректни 

корисник  - Месна заједница Палилула, 

Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 0002 Функционисање 

месних заједница.   

 

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- 287/2021-II 

8. април 2021. године  

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

  

 

183. 

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), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 8. априла 

2021. године, донео 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,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 20.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 441, за потребе Mесне 

заједнице Доња Трепча, на име измирења 

трошкова за утрошену воду и 

канализацију.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 441, економска 

класификација 421 – Стални трошкови, 

Расход по наменама, 4213 – Комуналне 

услуге, Функционална класификација 160,  

Извор финансирања 01 (Издаци из 

средсава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за финансије, Индиректни 

корисник  - Месна заједница Доња Трепча, 

Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 0002 Функционисање 

месних заједница.   

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- 289/2021-II 

8. април 2021. године  

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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184. 

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 2020. годину 

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

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 8. априла 

2021. године, донео 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,  Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  активност 

0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају 

се средства у износу од 200.000,00 динара, 

за непланиране сврхе за које није утврђена 

апропријација и то за исплату накнаде 

штете на име неискоришћеног годишњег 

одмора за 2020. годину за запосленог коме 

је престао радни однос због одласка у 

старосну пензију и отвара нова 

апропријација 53/1, економска 

класификација 485 – Накнаде штете за 

повреде или штету нанету од стране 

државних органа, Расход по наменама, 4851 

– Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа, 

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.   

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на нову апропријацију 53/1, економска 

класификација 485 – Накнаде штете за 

повреде или штету нанету од стране 

државних органа, Расход по наменама, 4851 

– Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа, 

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 

Градоначелник 

Број: 401- 290/2021-II 

8. април 2021. године  

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

185. 

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), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 16. 

априла 2021. године, донео 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,  Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  активност 

0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају 

се средства у износу од 160.000,00 динара, 

на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 441, за потребе Mесне 

заједнице Атеница, на име измирења 

трошкова за електричну енергију у 2021. 

години.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на апропријацију 441, економска 

класификација 421 – Стални трошкови, 

Расход по наменама, 4212 – Енергетске 

услуге, Функционална класификација 160,  

Извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за финансије, Индиректни корисник  

- Месна заједница Атеница, Програм 0602 

Опште услуге локалне самоуправе, ПА 

0002 Функционисање месних заједница.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  



Страна 326 – Број 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 28. април 2021. године 

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401- 288/2021-II 

16. април 2021. године  

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 186. 

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), а по 

предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 16. 

априла 2021. године, донео 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,  Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  активност 

0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају 

се средства у износу од 108.000,00 динара 

(90.000,00 динара нето и 18.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ 

Александру Арсићу из Чачка, на име 

лечења детета Анђеле Арсић. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на нову 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 средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник 

града, Програм 0901 Социјална и дечија 

заштита, Програмска активност 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- 298/2021-II 

16. април 2021. године  

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 187. 

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), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 16. 

априла 2021. године, донео 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,  Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  активност 

0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају 

се средства у износу од 500.000,00 динара за 

непланиране сврхе за које није утврђена 

апропријација и то за новчану помоћ у 

износу од по 100.000,00 динара салонима 

венчаница са седиштем у граду Чачку и то: 

Matrimonia doo, Владимир Белић ПР СЗР 

Bella mia, Шпедиција Сектор доо – 

малопродајно место Mariposa, Анђелка 

Савковић ПР Производња одеће и 

трговинска радња Donatela M&D и Magnetic 

доо – огранак Ms Principessa, на име 

превазилажења тешке материјалне 

ситуације изазване пандемијом вируса 

COVID - 19 и отвара нова апропријација 

142/1, економска класификациа 454 – 

Субвенције приватним предузћима, Расход 

по наменама, 4541 – Текуће субвенције 

приватним предузећима, Функционална 

класификација 490, Извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за локални економски 

развој, Програм 1501 Локални економски 

развој, Програмска активност 0003  –  

Подршка економском развоју и промоцији 

предузетништва.    

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на нову апропријацију 142/1, економска 
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класификација 454 – Субвенција приватним 

предузећима, Расход по наменама, 4541 – 

Текуће субвенције приватним предузећима, 

Функционална класификација 490, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градска управа за 

локални економски развој, Програм 1501 

Локални економски развој, Програмска 

активност 0003 Подршка економском 

развоју и промоцији предузетништва.   

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- 299/2021-II 

16. април 2021. године  

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 188. 

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), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 16. 

априла 2021. године, донео 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,  

Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 300.000,00 динара, на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 257 и апропријацији 260 за 

потребе Градског позоришта Чачак, за 

измирење трошкова реализације представе „Еп 

о Гилгамешу“. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се и 

то: 

- износ од 100.000,00 динара на апропријацију 

257, економска класификација 423 – Услуге по 

уговору, Расход по наменама, 4236 – Услуге за 

домаћинство и угоститељство, Функционална 

класификација 820, Извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска управа 

за друштвене делатности, Индиректни 

корисник  - Градско позориште Чачак, Програм 

1201 Развој културе и информисања, 

Програмска активност 0002 Јачање културне 

продукције и уметничког стваралаштва и 

- износ од 200.000,00 динара на апропријацију 

260, економска класификација 426 – Материјал, 

Расход по наменама, 4266 – Материјал за 

образовање, културу и спорт, Функционална 

класификација 820, Извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска управа 

за друштвене делатности, Индиректни 

корисник  - Градско позориште Чачак, Програм 

1201 Развој културе и информисања, 

Програмска активност 0002 Јачање културне 

продукције и уметничког стваралаштва. 

3. О извршењу овог решења стараће се Градска 

управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-300/2021-II 

16. април 2021. године  

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 189. 

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), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 16. 

априла 2021. године, донео 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,  Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  активност 

0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају 

се средства у износу од 400.000,00 динара, 

за непланиране сврхе за које није утврђена 

апропријација и то за измирење обавеза по 

пресуди Основног суда у Чачку 5П бр. 

217/21 од 03.03.2021. године и отвара нова 
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апропријација 444/1, економска 

класификациа 483 – Новчане казне и пенали 

по решењу судова, Расход по наменама, 

4831 – Новчане казне и пенали по решењу 

судова, Функционална класификација 160, 

Извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за финансије, Индиректни корисник 

– Месна заједница Вранићи, Програм 0602 

Опште услуге локалне самоуправе, 

Програмска активност 0002 – 

Функционисање месних заједница.   

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на нову апропријацију 444/1, економска 

класификација 483 – Новчане казне и 

пенали по решењу судова, Расход по 

наменама, 4831 – Новчане казне и пенали 

по решењу судова, Функционална 

класификација 160, Извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за финансије – Индиректни 

корисник – Месна заједница Вранићи, 

Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, Програмска активност 0002 – 

Функционисање месних заједница. 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-301/2021-II 

16. април 2021. године  

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 190. 

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), а по 

предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 27. 

априла 2021. године, донео 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,  Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  активност 

0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају 

се средства у износу од 65.000,00 динара 

(54.000,00 динара нето и 11.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ 

Срђану Павловићу из Чачка, на име лечења 

детета Ђурђине Павловић. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на нову 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 

града, Програм 0901 Социјална и дечија 

заштита, Програмска активност 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: 401-297/2021-II 

27. април 2021. године  

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

191. 

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), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 27. 

априла 2021. године, донео 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,  Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  активност 

0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају 
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се средства у износу од 270.000,00 динара, 

на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 443, за потребе Mесне 

заједнице Мршинци, на име измирења 

обавеза према ЈКП „Водовод“ Чачак за 

изведене радове одгушења и санације дела 

мреже фекалне канализације у месној 

заједници Мршици.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на апропријацију 443, економска 

класификација 425 – Текуће поправке и 

одржавање, Расход по наменама, 4251 – 

Текуће поправке и одржавање  зграда и 

објеката, Функционална класификација 

160,  Извор финансирања 01 (Издаци из 

средсава буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градска управа за 

финансије, Индиректни корисник  - Месна 

заједница Мршинци, Програм 0602 Опште 

услуге локалне самоуправе, ПА 0002 

Функционисање месних заједница.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-310/2021-II 

27. април 2021. године  

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 192. 

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), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 27. 

априла 2021. године, донео 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,  Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  активност 

0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају 

се средства у износу од 30.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 443, за потребе Mесне 

заједнице Слатина, на име измирења 

обавеза према ЈКП „Водовод“ Чачак за  

одгушење фекалне канализације у месној 

заједници Слатина.   

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на апропријацију 443, економска 

класификација 425 – Текуће поправке и 

одржавање, Расход по наменама, 4251 – 

Текуће поправке и одржавање  зграда и 

објеката, Функционална класификација 

160,  Извор финансирања 01 (Издаци из 

средсава буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градска управа за 

финансије, Индиректни корисник  - Месна 

заједница Слатина, Програм 0602 Опште 

услуге локалне самоуправе, ПА 0002 

Функционисање месних заједница.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-311/2021-II 

27. април 2021. године  

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 193. 

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 21. априла 2021. године, донело је  

РЕШЕЊЕ 

о отуђењу к.п. бр. 2345/12 КО Чачак 

 I ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине града 

Чачка непосредном погодбом к.п. бр. 2345/12 КО 

Чачак у површини од 183m2, Милици Шпајаковић 

из Чачка, која је власница суседне к.п. бр. 2345/2 

КО Чачак, ради исправке граница суседних кат. 

парцела, у циљу проширења дворишта. 

 II На основу овог решења ЈП ГРАДАЦ 

ЧАЧАК ће са Милицом Шпајаковић из Чачка, 

закључити уговор о отуђењу кат.парцелe бр. 
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2345/12 КО Чачак, у року од 30 дана од дана 

пријема овог решења. 

 III Подносилац иницијативе је обавезан да 

уплати цену грађевинског земљишта обрачунату 

од ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК у износу од 547.596,39 

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. 

 IV Уговор о отуђењу кат.парцела у јавној 

својини града Чачка, у поступку исправке граница 

суседних парцела, закључује се по претходно 

прибављеној сагласности Градског 

правобраниоца. 

 V 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 ће покренути 

поступак поништења овог решења.  

 VI Обавезује се подносилац иницијативе 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. 

 VII Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

Образложење 

 Милица Шпајаковић из Чачка, Ул. др 

Драгише Мишовића бр. 66, поднела је 

иницијативу бр. 463-113/2020-IV-2-07 од 

22.12.2020.год. за отуђење к.п. бр. 2345/12 КО 

Чачак непосредном погодбом, уз образложење да 

планира да прошири двориште обзиром да се 

предметна кат. парцела граничи са к.п. бр. 2345/2 

КО Чачак, која је у њеном власништву. 

 Градска управа за урбанизам прибавила је 

по службеној дужности копију плана и лист 

непокретности од 16.03.2021.год. и Информацију 

о локацији бр. 958-1090/2020-IV-2-01 од 

12.11.2020.год. 

 Градско веће града Чачка донело је 

Решење о приступању отуђењу кат.парцелe бр. 

2345/12 КО Чачак бр. 06-51/2021-III од 

31.03.2021.год. 

 Након доношења Решењa о приступању 

отуђењу наведене кат. парцеле, Комисија за 

грађевинско земљиште спроводећи поступак, на 

седници одржаној 05.04.2021.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. 

 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. 

 Увидом у податке катастра непокретности 

Комисија је утврдила је да је кат. парцела бр. 

2345/12 КО Чачак у јавној својини града Чачка, као 

и да се граничи са кат. парцелом у својини 

подносиоца захтева, а увидом у информацију о 

локацији утврђено је да je к.п. бр. 2345/12 

обухваћена ПГР-ом „Трбушани - Љубић“ и да се 

налази у урбанистичкој зони – становање средње 

густине насељености, као и да не испуњава услове 

за посебну грађевинску парцелу. 

 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 547.596,39 динара.  

 По спроведеном поступку Комисија за 

грађевинско земљиште доставила је записник од 

05.04.2021.год. са предлогом одлуке Градској 

управи за урбанизам града Чачка. 

 Градска управа за урбанизам града Чачка 

узимајући у обзир предлог одлуке Комисије, 
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припремила је нацрт овог решења и доставила 

Градском већу града Чачка, на одлучивање. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-64/2021-III 

21. април 2021. године  

                                                                

ПРЕДСЕДНИК  

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

     Милун Тодоровић, с.р. 

 

 194. 

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 21. априла 2021. године, донело је  

РЕШЕЊЕ 

о отуђењу дела к.п.бр. 197/2 КО Јежевица 

 I ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине града 

Чачка непосредном погодбом, грађевинско 

земљиште ближе описано као део к.п.бр. 197/2 КО 

Јежевица у површини од 58m2, утврђено као 

земљиште за редовну употребу објекaта ознаке 1 и 

2, Душанки Томић и Саши Томић обоје из Чачка, 

који су сувласници грађевинског земљишта са 

обимом удела од по 137/332 к.п.бр. 197/2 КО 

Јежевица, као и нелегално изграђених објеката на 

истој. 

 II На основу овог решења ЈП ГРАДАЦ 

ЧАЧАК ће са Душанком Томић и Сашом Томић 

обоје из Чачка, закључити уговор о отуђењу дела 

кат.парцелe бр. 197/2 КО Јежевица, у року од 30 

дана од дана пријема овог решења. 

 III Подносиоци иницијативе су обавезни да 

уплате цену грађевинског земљишта обрачунату 

од ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК у износу од 173.555,14 

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. 

 IV Уговор о отуђењу кат.парцела у јавној 

својини града Чачка, закључује се по претходно 

прибављеном мишљењу Градског правобраниоца. 

 V У случају да уговорне стране не 

приступе закључењу уговора у датом року ЈП 

ГРАДАЦ ЧАЧАК ће покренути поступак 

поништења овог решења, а у случају да 

подносиоци иницијативе за отуђење грађевинског 

земљишта не исплате утврђену цену у датом року, 
ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК је дужно да поднесе тужбу 

надлежном суду ради наплате тржишне вредности 

грађевинског земљишта.  

 VI Обавезују се подносиоци иницијативе 

да плате законом прописане пореске обавезе као и 

да са надлежним комуналним и другим правним 

лицима уговоре и плате трошкове за 

инфраструктуру: ЕДБ, ПТТ, топлификацију, 

гасификацију и сл. 

 VII Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

Образложење 

 Душанкa Томић Ул. Светозара Марковића 

бр. 61 и Сашa Томић, Јежевица бб, обоје из Чачка, 

поднели су иницијативу бр. 463-61/2020-IV-2-07 

од 29.07.2020.год. за отуђење дела (површине од 

58m2) кат. парцеле бр. 197/2 КО Јежевица, који је у 

јавној својини града Чачка, непосредном 

погодбом, обзиром да су сувласници грађевинског 

земљишта са обимом удела од по 137/332 к.п.бр. 

197/2 КО Јежевица, као и нелегално изграђених 

објекта на истој, уз образложење да имају намеру 

да објекте озаконе. Уз захтев су поднели Решење о 

утврђивању земљишта за редовну употребу 

објекта издато од Градске управе за урбанизам 

града Чачка бр. 463-51/2020-IV-2-07 од 

06.07.2020.год. 

 Катастарска парцела бр. 197/2 КО 

Јежевица има површину од 332m2, од којих је Град 

Чачак носилац права јавне својине на 58m2, 

Душанка Томић из Чачка је носилац права 

приватне својине на 137m2 и Саша Томић из Чачка 

је носилац права приватне својине на 137m2. 

 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 дела к.п.бр. 197/2 

КО Јежевица бр. 06-126/2020-III од 04.09.2020.год. 

 Након доношења Решењa о приступању 

отуђењу дела наведене кат. парцеле, Комисија за 

грађевинско земљиште спроводећи поступак, на 

седници одржаној 05.04.2021.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. 
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 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 100. тачка 1. став 3) овог закона 

прописано је, између осталог, да се грађевинско 

земљиште у јавној својини може отуђити 

непосредном погодбом у случају формирања 

грађевинске парцеле у складу са чланом 70. овог 

закона, а члан 70. прописује поступак и услове 

утврђивања земљишта за редовну употребу. 

 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 формирања грађевинских 

парцела. 

 Чланом 30. став 1. Одлуке о грађевинском 

земљишту прописано је да се отуђење 

грађевинског земљишта власнику објекта коме је 

донето решење о утврђивању земљишта за 

редовну употребу и формирању грађевинске 

працеле на грађевинском земљишту у својини 

Града, у складу са чланом 70. Закона о планирању 

и изградњи, врши непосредном погодбом, по 

тржишној цени. 

 Увидом у податке катастра непокретности 

Комисија је утврдила је да је кат. парцела бр. 197/2 

КО Јежевица у јавној својини града Чачка у 

реалном уделу 58//332, а увидом у решење Градске 

управе за урбанизам града Чачка број 463-51/2020-

IV-2-07 од 06.07.2020. године утврђено је да је 

спроведен поступак за утврђивање земљишта за 

редовну употребу објекта и да предметна парцела 

испуњава услове да буде одређена као земљиште 

за редовну употребу објеката ознаке 1 и 2.  

 Такође, Комисија за грађевинско 

земљиште утврдила је да је отуђење у интересу 

Града, обзиром да ће отуђењем дела предметне 

кат. парцеле Град остварити приход у износу од 

173.555,14 динара.  

 По спроведеном поступку Комисија за 

грађевинско земљиште доставила је записник од 

05.04.2021.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: 06-64/2021-III 

21. април 2021. године  

                                                                

ПРЕДСЕДНИК  

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

     Милун Тодоровић, с.р. 

 

195. 

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 21. априла 2021. године, донело је  

РЕШЕЊЕ 

о отуђењу дела к.п.бр. 6152/1 КО Чачак 

 I ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине града 

Чачка, непосредном погодбом, у циљу озакоњења 

објекта, грађевинско земљиште ближе описано као 

део к.п.бр. 6152/1 КО Чачак у површини од 60m2, 

утврђено као земљиште за редовну употребу 

објекта ознаке 1, Ратку Бабићу из Чачка, који је 

власник грађевинског земљишта са обимом удела 

од 557/617 к.п.бр. 6152/1 КО Чачак, као и 

нелегално изграђеног објекта на истој. 

 II На основу овог решења ЈП ГРАДАЦ 

ЧАЧАК ће са Ратком Бабићем из Чачка, закључити 

уговор о отуђењу дела кат.парцелe бр. 6152/1 КО 

Чачак, у року од 30 дана од дана пријема овог 

решења. 

 III Подносилац иницијативе је обавезан да 

уплати цену грађевинског земљишта обрачунату 

од ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК у износу од 251.694,00 

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. 

 IV Уговор о отуђењу кат.парцела у јавној 

својини града Чачка, закључује се по претходно 

прибављеном мишљењу Градског правобраниоца. 

 V У случају да уговорне стране не 

приступе закључењу уговора у датом року ЈП 

ГРАДАЦ ЧАЧАК ће покренути поступак 

поништења овог решења, а у случају да 

подносилац иницијативе за отуђење грађевинског 
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земљишта не исплати утврђену цену у датом року, 
ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК је дужно да поднесе тужбу 

надлежном суду ради наплате тржишне вредности 

грађевинског земљишта.  

 VI Обавезује се подносилац иницијативе 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. 

 VII Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

Образложење 

 Ратко Бабић из Чачка, Ул. булевар Вука 

Караџића бр. 112, поднео је иницијативу бр. 463-

62/2020-IV-2-07 од 31.07.2020.год. за отуђење дела 

(површине од 60m2) кат. парцеле бр. 6152/1 КО 

Чачак, који је у јавној својини града Чачка, 

непосредном погодбом, обзиром да је власник 

грађевинског земљишта обимом удела од 557/617 

к.п.бр. 6152/1 КО Чачак, као и нелегално 

изграђеног објекта на истој, уз образложење да 

има намеру да објекат озакони. Уз захтев је поднео 

Решење о утврђивању земљишта за редовну 

употребу објекта бр. 463-43/2020-IV-2-07 од 

17.06.2020.год. 

 Катастарска парцела бр. 6152/1 КО Чачак 

има површину од 617m2, од којих је Град Чачак 

носилац права јавне својине на 60m2, а Ратко Бабић 

из Чачка је носилац права приватне својине на 

557m2. 

 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 дела к.п.бр. 6152/1 

КО Чачак бр. 06-126/2020-III од 04.09.2020.год. 

 Након доношења Решењa о приступању 

отуђењу наведене кат. парцеле, Комисија за 

грађевинско земљиште спроводећи поступак, на 

седници одржаној 05.04.2021.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 100. тачка 1. став 3) овог закона 

прописано је, између осталог, да се грађевинско 

земљиште у јавној својини може отуђити 

непосредном погодбом у случају формирања 

грађевинске парцеле у складу са чланом 70. овог 

закона, а члан 70. прописује поступак и услове 

утврђивања земљишта за редовну употребу. 

 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 формирања грађевинских 

парцела. 

 Чланом 30. став 1. Одлуке о грађевинском 

земљишту прописано је да се отуђење 

грађевинског земљишта власнику објекта коме је 

донето решење о утврђивању земљишта за 

редовну употребу и формирању грађевинске 

працеле на грађевинском земљишту у својини 

Града, у складу са чланом 70 Закона о планирању 

и изградњи, врши непосредном погодбом, по 

тржишној цени. 

 Увидом у податке катастра непокретности 

Комисија је утврдила је да је кат. парцела бр. 

6152/1 КО Чачак у јавној својини града Чачка у 

реалном уделу 60/617, а увидом у решење Градске 

управе за урбанизам града Чачка број 463-43/2020-

IV-2-07 од 17.06.2020. године утврђено је да је 

спроведен поступак за утврђивање земљишта за 

редовну употребу објекта и да предметна парцела 

испуњава услове да буде одређена као земљиште 

за редовну употребу објекта ознаке 1.  

 Такође, Комисија за грађевинско 

земљиште утврдила је да је отуђење у интересу 

Града, обзиром да ће отуђењем дела предметне 

кат. парцеле Град остварити приход у износу од 

251.694,00 динара.  

 По спроведеном поступку Комисија за 

грађевинско земљиште доставила је записник од 

05.04.2021.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: 06-64/2021-III 

21. април 2021. године  

                                                                

ПРЕДСЕДНИК  

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

     Милун Тодоровић, с.р. 
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