
ЗАПИСНИК 

СА ШЕЗДЕСЕТДРУГЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 31. маја  2018. године, у сали Градског већа града Чачка, са почетком у 9,00 

часова. 

 

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

председник Градског већа, отворио је 62. седницу Градског већа и истом председавао.  

 

 Констатовао је: 

 

  да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 12 чланова: Милун 

Тодоровић, Милица Дачић, Драгомир Шипетић, Душан Радојевић, Вељко Неговановић, 

Михаило Јовић, Мирослав Вукосављевић, др Велимир Дробњак, др Милан Лукић, прим. др 

Славица Драгутиновић, Славко Веселиновић и Немања Трнавац, а одсутна је Анђелка 

Новаковић. 

 

  да у смислу члана 15. Пословника Градског већа града Чачка, Градско веће има кворум,  те  

може да ради и пуноважно одлучује; 

 

 да седници Градског већа  присуствују: 

 

- Игор Трифуновић, председник Скупштине града 

- Милорад Јевђовић, заменик председника Скупштине града 

- Мирослав Петковић, секретар Скупштине града  

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

Градоначелника  и Градског већа 

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије 

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

- Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Милка Станковић, начелник Градске управе за друштвене делатности 

- Наташа Стругаревић, представник ЈП „Градац“ Чачак 

- Стана Ђукић, представник Предшколске установе „Радост“ Чачак 

- Сузана Симеуновић, директор Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак 

- Радисав Луковић, директор Дома културе Чачак 

- Милена Јовановић, начелник Комуналне полиције 

- Катарина Новковић, Градски правобранилац 

 

  да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока 

седнице из за то одређене просторије, а након седнице биће им дата изјава о раду и одлучивању 

на седници. 

 

*** 

 

У смислу члана 16. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић,   

предложио је дневни ред који је достављен уз материјал за седницу, с тим да се исти допуни 

следећом тачком:  

 

- ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(апропријација 501/1)  

 

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

било предлога за измену и допуну дневног реда, Градско веће је једногласно утврдило следећи: 



   

ДНЕВНИ РЕД: 

 

 

1. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ, НЕПОСРЕДНОМ 

ПОГОДБОМ БЕЗ НАКНАДЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ У ЧАЧКУ – ПРЕЉИНА, БЛИЖЕ 

ОЗНАЧЕНО КАО КП. БР. 2138/1 КО ПРЕЉИНА, СУИНВЕСТИТОРИМА 

VORWERK AUTOTEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD – NOVI BEOGRAD, VORWERK 

DRIVETEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD – NOVI BEOGRAD И ELDISY SERBIA 

D.O.O. BEOGRAD – NOVI BEOGRAD 

 

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЦИЈЕ 

„ПРЕЛИЋИ“ 

 

4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 

 

5.   А) УТВРЂИВАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА 

МЕСНУ ЗАЈЕДНИЦУ ТРБУШАНИ 

 

Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА 

РАДИ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА МЕСНУ 

ЗАЈЕДНИЦУ ТРБУШАНИ 

 

В) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ТРБУШАНИ 

 

6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“  ЧАЧАК  

 

7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК 

 

8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК  

    

9. ДОНОШЕЊЕ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА 

ЗА ПЕРИОД 2018 – 2023. ГОДИНЕ  

 

10. УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

11. УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

КАБИНЕТУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА, ГРАДСКИМ УПРАВАМА, СТРУЧНИМ 

СЛУЖБАМА И ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЧАЧКА 

 

12. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ТАНАСИЈЕВИЋ ПРЕДРАГА ИЗ ЧАЧКА 

НА ЗАКЉУЧАК РЕГИСТРАТОРА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА БРОЈ 360-121/2017 

ОД 12. МАРТА 2018. ГОДИНЕ  



   

 

13. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 91/1) 

 

14. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 215/1) 

 

15. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 242) 

 

16. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 501/1) 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ, 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ БЕЗ НАКНАДЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ СЕ 

НАЛАЗИ У ЧАЧКУ – ПРЕЉИНА, БЛИЖЕ ОЗНАЧЕНО КАО КП. 

БР. 2138/1 КО ПРЕЉИНА, СУИНВЕСТИТОРИМА VORWERK 

AUTOTEC SERBIA Д.О.О. БЕОГРАД – НОВИ БЕОГРАД, 

VORWERK DRIVETEC SERBIA Д.О.О. БЕОГРАД – НОВИ 

БЕОГРАД И ELDISY SERBIA Д.О.О. БЕОГРАД – НОВИ БЕОГРАД 

 

                Милун Тодоровић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда. 

Подсетио је да је Граду Чачку 9. марта 2018. године упућено Писмо о намерама од стране 

немачке компаније Vorwerk Autotec Gmbh & Co.Kg из Wuppertala,  из ког се утврђује да је 

планирана изградња једне фабрике од стране три привредна субјекта површине од око 40.000 

м2 (у завршној фази до 65.000м2), да је планирано запошљавање  1000 радника, вредност 

инвестиције 43 милиона еура а све ради планиране производње производа намењених за 

аутомобилску индустрију, у складу са Бизнис плановима  компанија Vorwerk Autotec Serbija 

d.o.o, Vorwerk Drivetec Serbia d.o.o. Београд  -  Нови Београд и Eldisy Serbia д.о.о. Београд – 

Нови Београд и Елаборатом. На основу упућеног писма о намерама, закључком  Градског већа 

града Чачка од 3. априла 2018. године покренута је иницијатива за израду Елабората о 

оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Чачка на к.п. бр. 2138/1 

КО Прељина, у површини од 141.982 м2, непосредном погодбом, без накнаде  суинвеститорима 

компанијама Vorwerk Autotec Serbia д.о.о, Vorwerk Drivetec Serbia д.о.о. Београд  и Eldisy Serbija 

д.о.о. Београд. Наведени Елаборат  усвојен је на седници Скупштине града Чачка одржаној 15. 

маја 2018. године доношењем Одлуке којом је дата сагласност и на нацрт уговора о отуђењу 

неизграђеног грађевинског земљишта к.п. бр. 2138/1 КО Прељина и овлашћен градоначелник да 

потпише уговор о отуђењу описане непокретности. Наведеном Одлуком такође је одређено да 

ће Градско веће града Чачка, по добијању претходне сагласности од Владе РС за отуђење 

грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде, донети одлуку о закључењу уговора о 

отуђењу- доношењу решења о отуђењу, а све у складу са одредбама Уредбе о условима, начину 

и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у 

закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин 

и поступак размене непокретности. Комисија за грађевинско земљиште разматрала је отуђење 

напред описаног земљишта, па имајући у виду садржај Елабората о оправданости отуђења  

којим се потврђује испуњеност услова за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини, да 

су истим   размотрени и обрађени  економско-финансијски аспекти располагања, да је 

Скупштина града Чачка донела  наведену Одлуку, а Влада 24. маја 2018. године донела  



   

Закључак  којим је дала претходну сагласност на отуђење неизграђеног грађевинског земљишта 

ближе описаног као к.п. бр. 2138/1 КО Прељина у јавној својини града, без накнаде,  то је 

заузела став да није неопходно доношење решења о приступању отуђењу, да се све већ 

предузете претходне радње могу сматрати довољним, као и да су испуњени услови предвиђени 

Законом, Уредбом и Одлуком о грађевинском земљишту. 

 

 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следеће: 

 

       Р Е Ш Е Њ Е   

          

1. ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине, непосредном погодбом, без накнаде 

неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини које се налази у Чачку –Прељина, ближе 

означено као к.п. бр. 2138/1 КО Прељина укупне површине 14ha 19 a 82 m2 уписане у лист 

непокретности бр. 1766 за КО Прељину – локација која се налази у зони пословно-производних 

фукција, суинвеститорима VORWERK AUTOTEC SERBIJA D.O.O, са регистрованим 

пословним седиштем у Београду, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 10б/1 у делу од  

79510/141982, VORWERK DRIVETEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD  -  Novi Beograd, са 

регистрованим пословним седиштем у Београду, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 10б/1 

у делу од 7099/141982 и ELDISY SERBIJA D.O.O. Beograd – Novi Beograd са регистрованим 

пословним седиштем у Београду, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 10б/1, у делу од 

55373/141982, ради реализације пројекта који се односи на изградњу производног постројења 

суинвеститора који је у функцији реализације инвестиционог пројекта којим се унапређује 

локални економски развој, у складу са Елаборатом о оправданости отуђења грађевинског 

земљишта у јавној својини на територији града Чачка на к.п. бр. 2138/1 КО Прељина, 

непосредном погодбом, без накнаде, компанијама VORWERK AUTOTEC SERBIJA D.O.O, 

VORWERK DRIVETEC SERBIJA D.O.O. BEOGRAD  и ELDISY SERBIJA D.O.O. Beograd који 

је усвојен Одлуком Скупштине града Чачка број 06-99/18-I од 15.05.2018. године.  

 

2. На основу овог решења Градоначелник града Чачка, закључиће уговор са 

суинвеститорима, којим се ближе регулишу  обавезе града и суинвеститора.  

 

3. На основу овог решења, уговора и потврде града о достављеним банкарским 

гаранцијама и меницама, суинвеститори могу у јавној књизи о евиденцији непокретности и 

правима на њима, уписати право својине на непокретности из тачке 1. овог решења. 

 

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ 

БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Зоран Тодосијевић у уводном излагању по овој тачки дневног рада упознао је чланове 

Градског већа са Нацртом одлуке о завршном рачуну буџета града Чачка за 2017. годину и 

извештајем о финансијском пословању буџета града Чачак за период од 1.01.2017. године до 

31.12.2017. године а који су достављени у складу са чланом 78. Закона о буџетском систему. 

Истакао је да су у 2017. години остварени приходи у укупном износу од 2.922.752.086,35  

динара што представља 81,54 % у односу на планиране приходе и примања буџета и расходи и 

издаци буџета заједно са расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора 

финансирања, у укупном  износу од 3.153.923.080,34 динара, што представља 79,25 % у односу 

на план дефинисан Одлуком о буџету града Чачка за 2017. годину. У даљем излагању детаљно 

је образложио кретање прихода и расхода у 2017. години, по разделима.  

  

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

 Драгомир Шипетић истакао је добру сарадњу са Градском управом за финансије пре 

свега у погледу ресора којим се бави, односно социјалне заштите. Похвалио је материјал који је 



   

данас на дневном реду као добро урађен, веома стручан и прегледан за шта одаје признање 

начелнику и његовим сарадницима. Сматра да је мало градова и општина у Србији које 

позитивно послују као што је то град Чачак, а за похвалу је и то да јавна комунална предузећа 

послују позитивно. Истакао је да дисциплину у обезбеђењу прилива средстава и пажњу у 

вођењу утрошка средстава треба и даље одржати, а највећу заслугу за то има градоначелник и 

Градске управе које су за то задужене док корисници средстава из буџета пажљиво воде рачуна 

о сваком динару. Сматра да ефикасније трошење средстава може бити на позицији буџета 

намењеној за поправке улица,  јавну расвете и сл. обзиром да грађани на то имају доста 

примедби и сматра да се уз не толико велика средства и кроз ефикаснији рад може доста 

учинити. Такође, потребно је убрзати радове на чишћењу водотокова другог реда и одмах 

кренути са јавним радовима. Захваљујући градоначенику пре свега, Република је дала пуну 

подршку капиталним инвестицијама у Граду што је видљиво значајније него претходних 

година. Сматра да би се путем нових програма из области социјалне заштите могло више 

урадити на аплицирању код Републике и међународних институција, како би се превазишла 

ситуација да само Град улаже у социјалну заштиту.  

  Вељко Неговановић је истакао да се завршни рачун прошлогодишег буџета Града 

односи на први буџет који је донела ова градска власт. Сматра да је буџет добро урађен те да је 

у њега уложено доста труда кроз више кругова састанака са корисницима буџета и да извештај 

ревизора то и потврђује. Финансијски оквир био је увећан у свим секторима и за све кориснике: 

културу, пољопривреду, запошљавање, спорт и посебно је истакао помоћ привреди из буџета у 

значајнијем износу него претходне године и то за технолошке иновације, сертификате, 

едукације за шта је било потребно испунити ригорозне услове. Кроз овакав буџет за 2017. 

годину створени су услови за веће учешће Републике у пројектима. Доказ да буџет Града добро 

стоји јесте и авансно финансирање појединих пројеката крајем 2017. за ову годину што је за 

већину локалних средина у Србији тешко замисливо. Једина област где буџет није добро 

испланиран јесте кредитно задужење које је тренутно у минималном износу.  

  Прим. др Славица Драгутиновић придружила се констатацијама претходника и 

посебно истакла давања из буџета за популациону политику где су скоро сва средства 

искоришћена а све мере реализоване попут субвенција за вантелесну оплодњу, родитељског 

додатка, субвенција за самозапошљавање као индиректне мере, средстава опредељених за мајке, 

незапослене породиље итд. Истиче и средстава опредељена предшколским установама у износу 

од преко 500 милиона динара као и средства за основне и средње школе. Истиче задовољство 

извршењем буџета за прошлу годину.  

  Др Милан Лукић похвалио је извршење буџета за прошлу годину и Градску управу за 

финансије истакавши да је доста тога речено у излагању претходника. Истакао је извршење 

буџета од преко 80% и задовољство што је на позицији школства проценат извршења и већи. 

Истакао је посебно доделу више од 200 студентских стипендија и 20 ученичких.Укупно за 

школство дато је из буџета близу 300 милиона динара. Посебно је задовољан што је 25% буџета 

Града инвестиционог карактера и сматра да треба тако и наставити.  

  Милун Тодоровић истакао је извршење буџета у проценту од 81,54% са расходима од 

око 80% извршења након два ребаланса која је буџет за прошлу годину имао. Даље је истакао  

да се начин прављења буџета кроз бројне састанке са корисницима и управама  показао као 

исправан. Такође је истакао да је пуњење буџета добро и дугорочно замишљено, а посебно је 

поносан на мере запошљавања кроз које се дошло до 300 радних места за наше суграђане као и 

субвениције пољопривредним газдинствима. Такође је истакао средства намењена 

предшколским  установама које су и највећи буџетски корисник, али и средства дата за ученике 

и студенте као и таленте и подсетио да се наредног викенда одржава Републичко такмичење 

талената у Чачку. Такође је похвално што је 35 милиона динара кредитног задужења враћено 

током предходне године. 

  

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

Предлог одлуке о завршеном рачуну буџета града Чачка за 2017. годину и упутило Скупштини 

на разматрање и доношење. 



   

 

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЛОКАЦИЈЕ „ПРЕЛИЋИ“ 

 

Весна Дмитрић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, истакла је да је правни 

основ за доношење Плана детаљне регулације локације „Прелићи“ садржан у Закону о 

планирању и изградњи којим је прописано да урбанистички план доноси скупштина јединице 

локалне самоуправе. Плански основ за израду Плана детаљне регулације локације „Прелићи“ 

су Изменe и допунe плана генералне регулације „Индустријска зона, комплекси болнице и 

касарне“ у Чачку. На седници Скупштине града Чачка одржаној 16. децембра 2014. године 

донета је Одлука о изради Плана детаљне регулације локације „Прелићи“. Градска управа за 

урбанизам донела је Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину 

Плана детаљне регулације локације „Прелићи“ 19. новембра 2014. године, на основу Мишљења 

Службе заштите животне средине Градске управе за урбанизам града Чачка и других 

заинтересованих органа и организација, у поступку одлучивања о изради стратешке процене 

утицаја на животну средину. Обрађивач плана ЈП “Градац” Чачак припремио је концепт и нацрт 

за израду Плана. Након стручне контроле нацрта Плана детаљне регулације локације „Прелићи“  

од стране Комисије за планове обављен је јавни увид у трајању од 30 дана. Јавна седница 

Комисије одржана је дана 22. јануара 2018. године у сали Скупштине града Чачка. Након 

обављеног јавног увида и одржане јавне седнице, на затвореној седници Комисије за планове 

одржаној истог дана, а потом и 23. априла 2018. године констатовано је да је нацрт Плана 

детаљне регулације локације „Прелићи“ у свему усклађен са Законом о планирању и изградњи 

као и да су при изради плана примењена сва важећа правила, стандарди и нормативи из области 

урбанистичке струке и једногласно донет закључак да се план може упутити у даљу процедуру 

доношења. 

Наташа Стругаревић,  путем  видео презентацијe, упознала је чланове Градског већа са 

овим планским документом детаљно образлажући садржај истог. 

 

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

    Вељко Неговановић истакао је да Чачак дуго чекао на дефинитивно решавање 

проблема ове локације и то сматра похвалним. Међутим, Планом детаљне регулације локације 

Прелићи нису третирана два градска фекална колектора у непосредној близини ове зоне па 

поставља питање да ли је то могло ући у овај план.  

  Наташа Стругаревић  истакла је да је План генералне регулације овог подручја који је 

усвојен у децембру 2017. године третирао постојање ових колектора, те да је на простору 

Атеничке реке планирано постројење за пречишћавање отпадних вода. На крају је истакла да на 

странама 9. и 17. достављеног материјала постоје мање техничке грешке које је потребно 

исправити као и да је потребно променити карту регулације парцелације и површина јавне 

намене, ради боље видљивости. 

 

 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог плана 

детаљне регулације локације „Прелићи“, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

  ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 

            

Весна Дмитрић, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда, истакла је да је 

правни основ за доношење Одлуке о обављању комуналне делатности обезбеђивања јавног 

осветљења,  садржан у Закону о комуналним делатностима којим је прописано да скупштина 

јединице локалне самоуправе уређује у складу са законом начин и услове обављања 

комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет 

комуналних услуга, начин вршења контроле коришћења и наплате комуналне услуге, начин 

вршења надзора над обављањем комуналних делатности и друго. Законом је такође прописано 



   

које послове обухвата делатност обезбеђивања јавног осветљења и да се прекршаји могу 

прописивати одлуком скупштине града. У складу са наведеним, Одлуком о обављању 

комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења прописују се услови и начин обављања 

комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења на територији града Чачка, права и 

обавезе вршиоца комуналне делатности, финансирање делатности обезбеђивања јавног 

осветљења, начин вршења надзора над обављањем делатности обезбеђивања јавног осветљења 

и друга питања која су од значаја за обављање делатности. Нацрт Одлуке објављен је на 

интернет страници града Чачка у периоду од 12. до 22. јануара 2018. године и достављен 

шефовима одборничких група у Скупштини града Чачка са позивом да у истом року доставе 

предлоге, мишљења и сугестије. У наведеном року достављене су примедбе и предлози једне 

одборничке групе на текст нацрта Одлуке, које су већим делом прихваћене и уграђене у текст 

нацрта Одлуке. 

 

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

обављању Комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

 

ПЕТА ТАЧКА А) УТВРЂИВАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

ЗА МЕСНУ ЗАЈЕДНИЦУ ТРБУШАНИ 

 

  Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ 

РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ 

САМОДОПРИНОСА ЗА МЕСНУ ЗАЈЕДНИЦУ ТРБУШАНИ 

 

  В) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

ТРБУШАНИ 

 

Небојша Бежанић у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознао је чланове 

Градског већа са предложеним актима који се односе на спровођење референдума за доношење 

Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани. 

 

По упознавању са предлогом, Градско веће је једногласно утврдило  Нацрт одлуке о 

увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани, Предлог  одлуке о расписивању 

референдума ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани и 

Предлог Одлуке о образовању Комисије за спровођење референдума у Месној заједници 

Трбушани, и доставило Скупштини на разматрање, утврђивање и доношење. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ  ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

„РАДОСТ“  ЧАЧАК  

 

Стана Ђукић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознала је чланове 

Градског већа са Статутом, као основним општим актом Предшколске установе „Радост“ 

Чачак, којим се ближе уређују организација, начин рада, управљање и руковођење у установи, 

поступање органа установе ради обезбеђивања остваривања права и обавеза детета, права и 

обавеза родитеља односно другог законског заступника, заштита и безбедност деце, запослених 

и мере за спречавање повреда забрана утврђених законом, начин објављивања општих аката и 

обавештавања свих заинтересованих страна о одлукама органа и друга питања, у складу са 

законом.  Статут  Предшколске установе „Радост“ Чачак донео је Управни одбор Установе на 

седници одржаној 24. априла 2018. године. 



   

 

 По упознавању са текстом Статута Градско веће је једногласно утврдило Предлог 

одлуке о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Радост“ Чачак, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

СЕДМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

„МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК 

 

Сузана Симеуновић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознала је 

чланове Градског већа са Статутом, као основним општим актом Предшколске установе „Моје 

детињство“ Чачак, којим се ближе уређују организација, начин рада, управљање и руковођење 

у установи, поступање органа установе ради обезбеђивања остваривања права и обавеза детета, 

права и обавеза родитеља односно другог законског заступника, заштита и безбедност деце, 

запослених и мере за спречавање повреда забрана утврђених законом, начин објављивања 

општих аката и обавештавања свих заинтересованих страна о одлукама органа и друга питања, 

у складу са законом.  Статут Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак донео је Управни 

одбор Установе на седници одржаној 27. априла 2018. године. 

 

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

Прим. др Славица Драгутиновић поставила је питање да ли се у Установи разматрало 

питање померања радног времена у складу са мерама стратегије за подстицај рађања, ради 

услађивања рада и родитељства и да ли постоје услови за то.  

 Сузана Симеуновић истакла је да велики број родитеља ради од 7 часова или раније и 

да им одговара да децу остављају у том термину. У суштини, за сада, не постоји интересовање 

за промену радног времена.  

 

 По упознавању са текстом Статута Градско веће је једногласно утврдило Предлог 

одлуке о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак, и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ОСМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА ДОМА 

КУЛТУРЕ ЧАЧАК  

    

 Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Радисав Луковић истакавши да 

се измене Статута Дома културе Чачак односе на услове за именовање директора Установе. 

 

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

давању сагласности на одлуку о измени Статута Дома културе Чачак, и доставило Скупштини 

на разматрање и доношење. 

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА ПЕРИОД 2018 – 2023. ГОДИНЕ  

 

Обједињено уводно излагање у оквиру ове и следеће тачке дневног реда поднела је 

Милена Јовановић. и истакла да је правни основ за доношење Стратешког плана Комуналне 

полиције града Чачка садржан  у одредбама Закона о комуналној полицији.  Стратешким 

планом се утврђују приоритети у обављању послова Комуналне полиције и дају се развојне, 

кадровске и друге смернице за даљи рад. Комунална полиција града Чачка основана је ради 



   

обављања послова којима се обезбеђује извршавање послова из надлежности града у области 

вршења комуналних делатности, заштите комуналних објеката и одржавања комуналног реда, 

предузимање мера заштите животне средине, као и хитних мера заштите од елементарних и 

других непогода, заштите од пожара и друге надлежности града. Стратешким планом 

Комуналне полиције дефинисана је сарадња Комуналне полиције са грађанима, инспекцијским 

службама, полицијом и правосудним органима, извршена анализа садашњег стања, дефинисан 

план развоја, развојни, кадровски, организациони, оперативно-функционални и логистички 

приоритети, у временском периоду 2018.-2023.године. У складу са Стратешким планом, 

Комунална полиција ће сачинити годишње планове рада. Приликом усвајања годишњег плана, 

по потреби, може се одлучити о евентуалним изменама и допунама Стратешког плана. Правни 

основ за доношење Годишњег плана рада Комуналне полиције града Чачка  за 2018. годину 

садржан је такође  у одредби Закона о комуналној полицији којим је прописано да Градско веће, 

на предлог начелника Комуналне полиције, усваја годишњи план рада Комуналне полиције а 

Скупштина града даје сагласност на исти којим, на основу процене постојећег стања, утврђује 

приоритете у обављању послова Комуналне полиције и с тим у вези, даје јој развојне, 

организационе, кадровске и друге основне смернице за даљи рад. Законом је предвиђено да уз 

предлог годишњег плана рада, комунална полиција доставља и претходно прибављено 

мишљење начелника јединственог органа управе, у чијем је саставу образованa комуналнa 

полицијa. Закон такође одређује да се, пре доношења, Годишњи план рада Комуналне полиције 

усклађујe са прописима и одговарајућим планским актима полиције, као и са ставовима о 

приоритетима за безбедност људи и имовине у граду. У том смислу, прибављено је и мишљење 

Министарства унутрашњих послова - Полицијска управа Чачак, од 12. априла 2018. године, 

којим се констатује усклађеност са прописима и одговарајућим планским актима полиције са 

предлогом Годишњег плана рада Комуналне полиције Града Чачка  за 2018.годину. Предлог 

Годишњег плана рада Комуналне полиције Града Чачка за 2018. годину, садржи конкретне мере 

и задатке које треба предузети у циљу успостављања квалитетне и ефикасне организације рада 

Комуналне полиције, као посебне организације у оквиру јединствене градске управе. У том 

смислу, предлог Годишњег плана рада Комуналне полиције Града Чачка за 2018. годину 

заснива се на одређивању развојних, кадровских, организационих, оперативно-функционалних, 

логистичких приоритета и стварању материјално техничких услова за њено функционисање, 

усклађивању и доношењу неопходних нормативно-правних аката, процени стања, пружању 

помоћи органима града (асистенција), упознавању грађана са пословима и надлежностима 

Комуналне полиције, предузимању хитних мера и учешћу у вршењу спасилачке функције. 

 

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

 Прим др Славица Драгутиновић поставила је питање које су превентивне и репресивне 

мере предвиђене за уништавање мобилијара и уопште јавне имовине и да ли су те мере 

спровођене. Поставила је и питање уклањања аутомобила који су остављени и да ли се ту 

поступа по службеној дужности или само по пријави.  

 Душан Радојевић поставио је питање планова у погледу нерегуларно постављених 

реклама на бандерама и и саобраћајним знацима у центру града и дуж већих саобраћајница, на 

шта указују бројни грађани.  

 Немања Трнавац сматра да треба поспешити сарадњу са инспекцијским службама у 

циљу што ефикасније реализације рада Комуналне полиције у законским роковима. Подржава 

набавку видео надзора. Прокоментарисао је План развоја, тачку 4, конкретне предлоге за 

унапређење физичке способности комуналног полицајца. 

 Михаило Јовић поновио је своје више пута изнете примедбе а то је јако мало посла по 

једном комуналном полицајцу што се види и из броја издатих упозорења и предлаже повећање 

ефикасности. 

 Милена Јовановић истакла је да, што се тиче упозорења, по Закону о комуналној 

полицији постоје усмена и писмена упозорења, те да се усмена упозорења којих има много не 

евидентирају а тек уколико се не поступи по усменом упозорењу издаје се писмено упозорење 

које се једино евидентира или се репресивно поступа кроз писање прекршајног налога тако да 



   

кроз извештај Комуналне полиције егзистира само број писмених упозорења. Што се тиче 

сарадње са инспекцијским службама исту оцењује као добру. Посебно истиче сарадњу са 

инспекцијама на уочавању дивљих депонија, којих има и на сеоском подручју као и у самом 

центру града, и које Комунална полиција евидентира приликом редовних контрола где се 

приликом утврђивања извршилаца изриче прекршајни налог без претходне мере упозорења и 

усмено налаже прекршиоцу да отклони предмет прекршаја а уколико то не буде урађено 

обавештава се Комунална инспекција да ангажује треће лице које ће уклонити предмет 

прекршаја на терет лица које је прекршај извршило. Сарадња са осталим инспекцијама такође је 

добра, што са локалним што са републичким инспекцијама. Такође је истакла добру сарадњу са 

службом  Зоохигијене по питању паса луталица. Што се тиче реклама на стубовима, није могуће 

за Комуналну полицију да покрије целу територију града у исто време, већ се ради по улицама и 

приоритетима и за постављање реклама без одобрења пишу се прекршајни налози предвиђени 

градском одлуком, а казна за физичко лице износи 5 хиљада динара, за предузетнике 20 хиљада 

динара док за правно лице казна износи 50 хиљада динара плус 5 хиљада динара за одговорно 

лице у правном лицу. Међутим, дешава се да и поред издатог прекршајног налога прекршај не 

буде отклоњен што ствара утисак да се ништа није радило по том питању а има примера да се 

прекршајни налог понавља некад и више од десет  пута. Превентивне мере за оштећење 

мобилијара превасходно су упозорења и наређења а велики проблем у томе представља што 

Комунална полиција нема запослено лице лиценцирано за рад са малолетним особама који су 

најчешће извршиоци ових дела. Што се тиче хаварисаних остављених аутомобила на јавној 

површини, ради се по дојави и по службеној дужности , а по Одлуци о комуналном реду 

власнику остављеног возил се изриче прекршајни налог и дописом обавештава Комунална 

инспекција која доноси решење у управном поступку. 

  Милун Тодоровић прокоментарисао је развојни приоритет у периоду од наредних пет 

година. Што се тиче опреме која је скупа, сматра да се у сарадњи са ресорним чланом Градског 

већа и Полицијском управом у ту набавку свакако мора ући, док се набавка фото видео опреме 

која је јефтинија може спровести већ ове године. Такође сложио се да има много реклама 

непрописно постављених као и умрлица на местима која нису прикладна. 

Мирослав Вукосављевић обавестио је чланове Градског већа о предлозима за 

решавање питања обезбеђивања свих васпитно-образовних установа на територији града Чачка, 

као и јавних установа и предузећа, а у складу са Законом о обезбеђењу и Уредбом Владе која  

ближе регулише материју. Такође, постоји могућност да се преко Републичког савета за 

безбедност саобраћаја добију одређена средства за реализацију наведеног. 

 

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

Стратешки план Комуналне полиције града Чачка за период 2018-2023. године, у тексту који је 

саставни део записника.  

 Стратешки план Комуналне полиције града Чачка за период 2018-2023. године достављен 

је Скупштини ради давања сагласности. 

 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА КОМУНАЛНЕ 

ПОЛИЦИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

 

По упознавању са предлогом и завршеном претресу у оквиру предходне тачке дневног 

реда Градско веће је једногласно донелоГодишњи план Комуналне полиције града Чачка за 

2018. годину, у тексту који је саставни део записника.  

 Годишњи план Комуналне полиције града Чачка за 2018 годину достављен је Скупштини 

ради давања сагласности. 

 

 

 



   

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У КАБИНЕТУ 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА, ГРАДСКИМ УПРАВАМА, 

СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ГРАДСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

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

истакавши да је правни основ за доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у кабинету Градоначелника града Чачка, 

градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву садржан у Закону о 

запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Разлог доношења 

Правилника о изменама и допунама Правилника је усклађивање одредаба Правилника које нису 

усклађене са одредбама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе и Уредбом о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис 

радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. 

Измењен је и сам назив Правилника, а Кабинет градоначелника систематизован као посебна 

организациона јединица у оквиру Градске управе за стручне послове Скупштине, 

Градоначелника и Градског већа града Чачка.  Кабинет Градоначелника није посебан орган већ 

посебна организациона јединица што је прописано Уредбом о критеријумима за разврставање 

радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе, као и Одлуком о градским управама, која је у овом делу 

измењена. У даљем излагању детаљно је образложио остале предложене измене и допуне 

Правилника. 

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно усвојило Правилник о 

изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

кабинету Градоначелника, градским управама, стручним службама и Градском 

правобранилаштву града Чачка. 

 Правилник је саставни део записника. 

 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ТАНАСИЈЕВИЋ 

ПРЕДРАГА ИЗ ЧАЧКА НА ЗАКЉУЧАК РЕГИСТРАТОРА 

СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА БРОЈ 360-121/2017 ОД 12. 

МАРТА 2018. ГОДИНЕ  

 

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

са жалбом Танасијевић Предрага из Чачка  на Закључак Регистратора стамбених заједница број 

360-121/2017 од 12. марта 2018. године, као и предлогом решења по жалби.  

 

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

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 
 

ОДБИЈА СЕ жалба Танасијевић Предрага из Чачка, изјављена на Закључак 

Регистратора стамбених заједница,  број 360-121/2017 од 12. марта 2018. године, као 

неоснована. 

 

 

 



   

О б р а з л о ж е њ е 

 

Регистратор стамбених заједница донео је Закључак којим се одбацује захтев Стамбене 

заједнице Мајора Маринковића Пига 4 у улици Мајора Маринковића Пига број 4, који захтев је 

уложен од стране подносиоца пријаве Предрага Танасијевића, у складу са чланом 32. Закона о 

становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“ број 104/16). 

 

На донети  Закључак жалбу је благовремено изјавио Танасијевић Предраг, због битне 

повреде одредаба Закона о општем управном поступку, неправилно и непотпуно утврђеног 

чињеничног стања и погрешне примене материјалног прописа.  У жалби наводи да у изреци 

закључка није наведено због чега се одбацује уредно и благовремено поднета пријава за 

регистрацију, а у образложењу закључка који је контрадикторан, нетачан и неоснован се наводи 

да недостају потребна документа за регистрацију али се не наводи који документи недостају. 

Даље наводи да је регистратор учинио битну повреду одредаба члана 10. и 11. Закона о општем 

управном поступку,  јер у супротном не би одбио пријаву која је поднета у законском року на 

одговарајућем обрасцу, у који је унет податак о матичном броју, ПИБ-у и текућем рачуну, 

обзиром да је 2003 године ова стамбена зграда регистрована по тада важећим прописима, а који 

податак је регистратор утврдио као сметњу за упис из формалних разлога. Жалилац  је уз 

пријаву приложио записник са другог састанка Скупштине станара из којег се види да је донета 

одлука да се поднесе пријава за регистрацију стамбене заједнице али није донета одлука о 

избору управника већ да Агенција одреди професионалног управника или принудног 

управника. Околност што није донета одлука о избору управника зграде није разлог  прописан 

чланом 42. став 1. тачка 1. нити чланом 44,45. и 46. Закона о становању и одржавању стамбених 

зграда, да се одбаци поднета пријава. Истиче да у ожалбеном закључку има формалних 

контрадикторности које су довољан разлог да другостепени орган поништи овај акт. Предлаже 

да Градско веће укине ожалбени закључак и наложи регистратору да у поновном поступку 

региструје Стамбену заједницу Пигова 4+12. 

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

нису испуњени формални услови за поступање по пријави. Наводи да је провером испуњености 

услова за упис и увидом у приложену документацију утврђено да недостају потребна документа 

за регистрацију стамбене заједнице, јер приложени записник са другог састанка Скупштине 

станара не садржи одлуку о избору управника, као ни потребну већину и потписе власника 

посебних делова, због чега је наложено усаглашавање пријаве за упис, што подносилац пријаве 

није учинио 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да је Танасијевић Предраг из Чачка, преко писарнице Градске управе, дана 13. 

децембра 2017. године, поднео пријаву за регистрацију стамбене заједнице у улици 

Пигова 4+12 у Чачку; 

- да је уз пријаву приложен Записник са другог састанка Скупштине стамбене 

заједнице у ул. Пигова 4 у Чачку, Одлука о овлашћењу в.д. председника скупштине 

станара Предрага Танасијевића да поднесе регистрациону пријаву,  очитана лична 

карта Предрага Танасијевића и доказ о уплати административне таксе. 

 

Чланом 16. Закона о становању и одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС“ бр. 

104/2016), прописано је да стамбену заједницу чине сви власници посебних делова стамбене, 

односно стамбено пословне зграде. 

 

Чланом 19. став 2. и 3. Закона  прописано је да у поступку регистрације регистратор 

искључиво врши проверу испуњености формалних услова за упис података у Регистар, који су 

предмет регистрације и објављивања, на основу чињеница из пријаве и приложених докумената, 

без испитивања тачности  чињеница из пријаве, веродостојности приложених докумената и 



   

правилности и законитости поступка у којима су документи донети, као и да регистратор у 

складу са тим проверава, поред осталог и то да ли је подносилац пријаве лице које, у складу са 

овим законом, може бити подносилац такве пријаве. 

Чланом 22. Закона прописано је да се поступак регистрације покреће подношењем 

пријаве Регистру од стране управника или другог законом овлашћеног лица, а може да се 

покрене и по службеној дужности. 

Чланом 23. став 2. Закона прописано је да се уз пријаву прилажу прописани документи у 

оригиналу, овереном препису или овереној фотокопији, ако другачије није прописано, као и 

доказ о уплати административне таксе за регистрацију и накнаде за услугу јединствене 

евиденције. 

    Чланом 7. став 1. Правилника о садржини регистра и документацији потребној за 

регистрацију и евиденцију података о стамбеним заједницама као и начину подношења 

података и докумената („Сл. гласник РС“ бр. 49/2017) прописано је да се уз пријаву за упис 

података и докумената о стамбеној заједници прилажу: 1) записник са седнице када је донета 

одлука стамбене заједнице  о избору управника или одлука о поверавању послова управљања 

професионалном управнику; 2) уговор о поверавању послова професионалног управљања 

између стамбене заједнице и организатора професионалног управљања, уколико је стамбена 

заједница донела одлуку о поверавању послова управљања професионалном управнику; 3) 

решење о именовању професионалног управника, уколико пријаву подноси професионални 

управник именован у поступку принудне управе; 4) доказ о уплати административне таксе за 

регистрацију уписа. 

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

жалба неоснована. 

 

Првостепени орган  је правилно поступио када је донео ожалбени закључак јер је 

неспорно да подносилац пријаве, уз пријаву није приложио потребна документа, односно није 

приложио записник са седнице скупштине стамбене заједнице када је донета одлука о избору 

управника, са овлашћењем другом лицу за упис стамбене заједнице у регистар, уколико пријаву 

подноси друго овлашћено лице, а који записник треба да садржи потписе обичне већине 

власника од укупног броја свих посебних делова зграде.  

Наводи  жалбе којима се оспорава да у изреци закључка није наведено због чега се 

одбацује уредно и благовремено поднета пријава за регистрацију, док се у образложењу 

закључка  наводи да недостају потребна документа за регистрацију али не и која документа, 

нису од утицаја на другачије решење ове правне ствари, из разлога што је достављање потребне 

документације прописано Законом и Правилником, о чему су странке упознате, а жалилац је уз 

пријаву доставио записник који не садржи потребне потписе , као ни одлуку о избору управника 

којег бира Скупштина стамбене заједнице, нити је пријаву усагласио у одређеном року, тако да 

у конкретном случају нису испуњени услови за регистрацију стамбене заједнице. 

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

па је Градско веће града Чачка одлучило као у диспозитиву. 

 

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

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

Крагујевцу у року од 30 дана од дана пријема Решења. 

 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 91/1) 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића, 

Градско веће је једногласно донело: 

 

 



   

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града 

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

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

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

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

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

средства у износу од 74.000,00 динара, за непланиране сврхе за које није утврђена 

апропријација и то за набавку моторне тестере за потребе јединица Цивилне заштите 

опште намене за територију града Чачка  и отвара нова апропријација 91/1, економска 

класификација 512- Машине и опрема, Функционална класификација 130, извор 

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

средстава – Градска управа за опште и заједничке послове,  Програм 15.  Опште услуге 

локалне самоуправе, ПА  0602-0014, Управљање у ванредним ситуацијама.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на нову апропријацију 91/1, економска 

класификација 512- Машине и опрема, Функционална класификација 130, извор 

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

средстава – Градска управа за опште и заједничке послове,  Програм 15.  Опште услуге 

локалне самоуправе, ПА  0602-0014, Управљање у ванредним ситуацијама.  

 

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

 

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

 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 215/1) 

  

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића, 

Градско веће је једногласно (др Милан Лукић се изузео из гласања) донело следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града 

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

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

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

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

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

средства у износу од 220.000,00 динара, за непланиране сврхе за које није утврђена 

апропријација и то за финансирање трошкова организације манифестације „Централна 

смотра српских ракија шљивовица“ и отвара нова апропријација 215/1, економска 

класификација 423 – Услуге по уговору – организација манифестације „Централна 

смотра српских ракија шљивовица“, Функционална класификација 421, извор 

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

средстава – Градска управа за локални економски развој,   Програм 5. Пољопривреда и 

рурални развој - ПА  0101 - 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у 

локалној заједници.   

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на нову апропријацију 215/1, економска 

класификација 423 – Услуге по уговору – организација манифестације „Централна 



   

смотра српских ракија шљивовица“, Функционална класификација 421, извор 

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

средстава – Градска управа за локални економски развој,   Програм 5. Пољопривреда и 

рурални развој - ПА  0101 - 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у 

локалној заједници.   

 

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

 

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

 

  

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 242) 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића, 

Градско веће је једногласно донело следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града 

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

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

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

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

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

средства у износу од 72.250,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 242, за потребе Машинско-саобраћајне школе Чачак, за финансирање 

трошкова 25. Републичког такмичења из већег броја наставних предмета. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 242, економска 

класификација 4631 – Трансфери осталим нивоима власти – текући трансфери средњим 

школама, Функционална класификација 920, извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за 

друштвене делатности, Индиректни корисник буџетских средстава Машинско-

саобраћајна школа Чачак, Програм 10. Средње образовање и васпитање, ПА 2003 -0001, 

Фунцкионисање средњих школа. 

 

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

 

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

 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 501/1) 

 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића, 

Градско веће је једногласно донело следеће: 

 

 

 

 

 



l.

PEIIIEIbE

H: cpe4craaa yrnpfeurax Oglyxou o 6yuery rpa4a t{aurcaza2018. ro4rzny (,,Cl.lucr rpa4a
t{auna" 6poj 2412017) pasgeo 2, I-pa4cxo nehe, SyHxqrzona,rHa xracx$rzxarlrzja 130,

anponpujaquja 32, eKoHoMcKa x,racu$urcaqnja 499 ,,CpeAcrsa pe3epBe - Texyha pe3epBa",
Lr3Bop SuHaHcraparra 0l ([4saauu H3 cpeAcrara 6yuera fpa4a), flupercrHra Kopr4cHHK

6yuercrcux cpeAcraBa - fpa4cmo nehe rpa4a L{aurca, Iporparu 15, Onurre ycJryre JroKrrJrHe

caMoynpaBe, rporpaMcKa aKrr{BHocr 0602-0009 - Tercyha 6yuercxa pe3epBa, oto6paaajy ce
cpeAcrBa y H3Hocy oa 262.000100 graHapa, 3a HenJraHHpaHe cBpxe sa rcoje uuje yrnpleua
anponpujaquja u ro 3a AeKoparHBHo ocBerJben,e croMeHuxa Tasacxo Pajuh, Ha KpyxHoM
roKy y lbu6uhy, lr orBapa HoBa anporpujaqwja 501/1, eKoHoMcKa r,racu$uraquja 425-
Tercyhe no[paBKe H oApxaBarbe - AeKoparr.rBHo ocBerJbeme crroMeHuxa Tauacro Pajuh -
KpyxHra rorc, OyurcquoHrurHa nlacu$urcaquja 490, H3Bop $uHdHcuparsa 0l (HsaauH Hs

cpeAcraBa 6ypera fpa4a), ,{upexrHn Kopr4cHhK 6yuercrcux cpeAcraBa - fpa4crca yrpaBa 3a

$raHaucuje, flporpau 15. Onurre ycnyre JroK€rJrHe caMoynpaBe, lI4 - 0602 flpojercar:
Cpe4crea 3a peAoBHe H BaHpeAHe pacxoAe KoA lrHBecrurruoHr4x paAoBa.

Cpe4crra H3 raqKe l. Peruema pacnopefyjy ce Ha HoBy anponprajaqnjy 50111, eKoHoMcKa
rcnacu$unaquja 425- Texyhe norpaBKe H orpxaBall,e - AeKoparr4BHo ocBerJberbe crroMeHnKa
TaHacxo Pajrah - KpyxHu rorc, @yHxqr4oHzrJlHa x-racra$raxaquja 490, H3Bop SraHaHcnpama 0l
(Vlzrcuu r.r3 cpeAcraBa 6yuera fpa4a), [uperruu KopHcHr.rK 6yuercxux cpeAcraBa - fpa4cna
yrpaBa :a SuuaHcnje, Ilporpanr 15. Onure ycJryre JroKaJrHe caMoyrrpaBe, ll4 - 0602
flpojercar: Cpegcma 3a peAoBHe u BaHpeAHe pacxoAe KoA HHBecrr4r-lHoHHx paAoBa.

O usrpureu,y oBor peurerba crapahe ce fpa4crca yrpaBa sa $raHaHcraje.

Oro peureme o6janrala y ,,Clyx6eHoM Jrlrcry rpa4a t{avrca".

*t*

Muryn To4oponuh, o6anecruo je vlauone fpa4cror reha 4a je oAnyqeHo rro cBr,rM rar{KaMa

AHeBHor pe4a, naje 62. ce4Huqy fpagcnor eeha:ax.ryurao y I 1 qacosa u25 vnayra.

TPMCKO BEhE
Bpoj: 06-1 19/2018-III
3 1 . nraj 201 8. roarase

3anucHl.rrc ca 62. ceAHHue fpa4crcor seha
13212018-lll os 7 . jyaa 2018. roazue.
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ycnojeHje Ha 63. ceAHurru fpa4cnor reha 6poj 06-
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