
ЗАПИСНИК 

СА ШЕЗДЕСЕТТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 7. јуна  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 63. седницу Градског већа и истом председавао.  

 

 Констатовао је: 

 

  да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 11 чланова: Милун 

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

Мирослав Вукосављевић, др Велимир Дробњак, др Милан Лукић, прим. др Славица 

Драгутиновић, Славко Веселиновић и Немања Трнавац, а одсутни су: Анђелка Новаковић 

Михаило Јовић . 

 

  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: 

 

- Владан Милић, помоћник Градоначелника 

- 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 

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

- Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Сида Затежић, представник Градске управе за финансије 

- Миленко Поповић, председник Комисије за грађевинско земљиште 

- Зоран Бараћ, в.д. директор ЈП „Рзав“ Ариље 

 

  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. 

 

Питао је да ли има  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. РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДА ЧАЧКА 

 



   

2. РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 

 

3.  ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА: 

 

А) ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА ПОЈЕДИНИХ УЛИЦА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

Б)   ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ И ПРОМЕНИ НАЗИВА ПОЈЕДИНИХ 

УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ БР. 472/2018 од 25.05.2018. ГОДИНЕ 

 

5.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ И ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА РАЗМЕНОМ ИЗМЕЂУ ГРАДА 

ЧАЧКА И ВЕРЕ ВУЧКОВИЋ ИЗ ЧАЧКА 

 

6.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ И ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА РАЗМЕНОМ ИЗМЕЂУ ГРАДА 

ЧАЧКА И „CHIPS WAY“ ДОО ЧАЧАК 

 

7. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА, 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, КП.БР. 3987/4 КО МРЧАЈЕВЦИ, ДРАГИЦИ 

ВАСИЉЕВИЋ ИЗ МРЧАЈЕВАЦА 

 

8. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ МИЛОВАНУ 

НИКИФОРОВИЋУ ИЗ ЧАЧКА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ НЕЛЕГАЛНОГ ОБЈЕКТА 

 

9.РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И 

ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 2018.  ГОДИНИ 

 

10. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ГОДИШЊИХ, 

ОДНОСНО ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ВЕЗИ 

ИЗВЕШТАЈА ПОДНОСИЛАЦА ПРОГРАМА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА 

КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2017. ГОДИНИ 

 

11. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА И 

ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА 

ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2018. ГОДИНИ 

 

12. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 224/1) 

 

13. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 240) 

 

14. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 459) 

 

 

 

 



   

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДА ЧАЧКА 

 

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

Одлуке о изменама и допунама Статута града Чачка и то: 

 

  Амандман 1.  на члан 2. који је поднела одборник др Весна Новаковић, а у уводном 

излагању образложиo Небојша Бежанић истакавши да се овај Амандман односи  на члан 84 б 

Статута града Чачка где би се додао став 2. Амандманом се у потпуности  цитира одговорајућа 

одредба Закона о јавном здрављу у погледу набрајања послова Савета за здравље и правно је 

могућ. 

 

 По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узела прим. др 

Славица Драгутиновић истакавши да је садржина овог амандмана већ ушла у Пословник 

Савета по коме Савет ради. 

 

  По упознавању са Амандманом и завршеном претресу, Градско веће поднети Амандман 

је прихватило, па предлаже Скупштини да поднети Амандман  прихвати. 

 

 

ДРУГА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О 

ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 

 

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

Одлуке о обављању комуналне делатности обезбеђивања јавнг осветљења и то: 

 

 Амандман 3.  на главу II, члан 6.  који је поднела одборник др Биљана Радивојевић, а у 

уводном излагању образложила Весна Дмитрић  истакавши да се Амандман односи на  

промену у ставу 3. тако да гласи: „Градско веће града Чачка доноси одлуку из става 1. и 2. овог 

члана на основу предлога јавних установа и/или групе грађана (својим потписима, нпр. 50) уз 

који се прилаже пројекат декоративног осветљавања, који израђује или прибављa Предузеће“. 

Предлаже да се Амандман не прихвати, као неоснован, јер је потребно да остане одредба да 

само јавно предузеће може да предлаже декоративно осветљење на појединим објектима уз 

прилагање пројектне и техничке документације.  

 

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

предлаже Скупштини да поднети Амандман не прихвати. 

 

 Амандман 1.  на члан 6.  који је поднела одборник Виолета Марковић, а у уводном 

излагању образложила Весна Дмитрић  истакавши да се овај Амандман односи  на  промену у 

ставу 4. тако да гласи: „Предузеће је дужно да инсталације и уређаје за декоративно 

осветљавање из става 1. овог члана уклони у року од 3 радна дана после празника, приредбе или 

манифестације“. Предлаже да се Амандман не прихвати због исувише кратко предвиђеног рока.  

 

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

предлаже Скупштини да поднети Амандман  не прихвати. 

 

 



   

 Амандман 2.  на члан 8. који је поднела одборник Виолета Марковић, а у уводном 

излагању образложила Весна Дмитрић  истакавши да се овај Амандман односи  на  промену у 

ставу 1. тако да гласи: „Забрањено је уклањање или рушење објеката, уређаја и инсталације 

јавног осветљења од стране неовлашћеног правног или физичког лица“. Сматра да Амандман 

треба прихватити.  

 

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

предлаже Скупштини да поднети Амандман  прихвати. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА: 

 

А) ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА ПОЈЕДИНИХ УЛИЦА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

Б) ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ И ПРОМЕНИ НАЗИВА 

ПОЈЕДИНИХ УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

 Мирослав Петковић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда 

истакавши да је правни основ за доношење Одлуке садржан у одредби Закона о локалној 

самоуправи којом је прописано да Скупштина јединице локалне самоуправе одлучује о 

називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на својој 

територији уз претходну сагласност Министарства надлежног за послове локалне самоуправе. 

Статутом града Чачка прописано је да Скупштина града у складу са Законом утврђује називе 

улица на својој територији. Комисија за одређивање назива улица Скупштине града Чачка 

утврдила је да на територији града Чачка у разним месним заједницама постоји више улица са 

истим називом  и да се ради углавном о улицама које имају бројчане називе. Комисија сматра да 

би свака улица требала да добије назив, чиме би се избегле забуне и проблеми које имају 

становници ових улица и разне службе у обављању својих послова. Такође, Комисија је на 

основу предлога које су Комисији доставили заинтересовани грађани и службе, утврдила 

предлог да планиране приступне саобраћајнице у Индустријској зони у Прељини добију називе, 

а једна улица у КО Атеници промени назив, тако да уместо бројчаног назива добије назив по 

предлогу мештана са ове територије. 

 

 По упознавању са предлогом Градско веће је за Скупштину једногласно утврдило: 

 

 М И Ш Љ Е Њ Е 

 

Да Скупштина града Чачка донесе  Одлуку о промени назива појединих улица на 

територији града Чачка и Одлуку о одређивању и промени назива појединих улица на 

територији града Чачка,  у тексту који је за Скупштину предложила Комисија за одређивање 

назива улица. 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП „РЗАВ“ 

АРИЉЕ БР. 472/2018 од 25.05.2018. ГОДИНЕ 

 

 Зоран Бараћ поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши 

чланове Градског већа са Одлуком о расподели добити ЈП „Рзав“ Ариље коју је донео Управни 

одбор предузећа на седници одржаној 25. маја 2018. године. Наиме, нераспоређена добит 

односи се на добит предузећа из 2017. године у износу од 49.195.000,00 динара и распоређује се 

на покриће губитка из ранијих година. 

 



   

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

давању сагласности на одлуку Управног одбора ЈП „Рзав“ Ариље број 472/2018 од 25. маја 

2018. године, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ И 

ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА РАЗМЕНОМ ИЗМЕЂУ ГРАДА ЧАЧКА И ВЕРЕ 

ВУЧКОВИЋ ИЗ ЧАЧКА 

 

Миленко Поповић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда 

упознавши чланове Градског већа са иницијативом Вере Вучковић из Чачка поднетом ради 

размене грађевинског земљишта и то дела  кп. бр.  787/3 КО Кулиновци у површини од 25 м2, 

чији је власник, за део кп. бр.6909 КО Чачак у површини од 112м2, која је у јавној својини града 

Чачка, непосредном погодбом. Размена делова непокретности је потребна ради озакоњења 

објекта саграђеног на кп. бр. 787/3 КО Кулиновци. Испитујући уредност и потпуност 

иницијативе утврђено је да је иста уредна, потпуна и поднета од стране овлашћеног лица. Уз 

иницијативу су приложени потврђени пројекат препарцелације који садржи листове 

непокретности за обе парцеле и Урбанистички извештај за кп. бр. 787/3 КО Кулиновци из ког се 

утврђује да се предметни објекат делом налази на кп. бр. 6909 КО Чачак која је у  делу на коме 

се предметни објекат налази комплементарна са наменом становања сходно Плану генералне 

регулације „Атеница-Кулиновци“ док је у другим деловима планирана саобраћаница. 

Скупштина града Чачка је на седници одржаној у мају 2018. године донела Одлуку  о 

приступању прибављању и отуђењу наведених парцела. У наставку поступка Комисија за 

грађевинско земљиште је прибавила обрачун накнаде за разлику у површини између површине 

која се отуђује и површине која се прибавља  са којим се сагласио подносилац иницијативе. 

Правни основ за доношење Решења садржан је у одредбама Закона о планирању и изградњи, 

Закона о јавној својини и Одлуци о грађевинском земљишту. 

 

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

отуђењу и прибављању  у јавну својину грађевинског земљишта разменом између града Чачка и 

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

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ И 

ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА РАЗМЕНОМ ИЗМЕЂУ ГРАДА ЧАЧКА И „CHIPS 

WAY“ ДОО ЧАЧАК 

 

Миленко Поповић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда и 

истакао да је предузеће „Chips way“ доо Чачак поднело  иницијативу за размену  кп. бр. 5123/3 

КО Чачак у приватној својини и  градског грађевинског земљишта, ближе описаног као кп.бр. 

5124 КО Чачак у јавној својини града Чачка, путем непосредне погодбе. Катастарска парцела  

5123/3 КО Чачак  налази се на траси саобраћајнице, а  кп. бр. 5124 КО Чачак је окружена 

парцелама које су у приватној својини „Сhips way“ доо које планира проширење производних 

капацитета и запошљавање већег броја радника, а на кп. бр. 5124 КО Чачак планира изградњу 

објекта који ће омогућити проширење. Испитујући уредност и потпуност иницијативе утврђено 

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

приложени копија плана и лист непокретности за кп.бр. 5123/3 КО Чачак и за кп. бр. 5124 КО 

Чачак, а Скупштина града Чачка је на седници одржаној у децембру 2016. године донела 

Одлуку о приступању прибављању и отуђењу наведених парцела. Комисија за грађевинско 

земљиште је прибавила обрачун накнаде за разлику у површини између површине која се 

отуђује и површине која се прибавља са којом се сагласио подносилац иницијативе. Правни 



   

основ за доношење Решења садржан је у одредбама Закона о планирању и изградњи, Закона о 

јавној својини и Одлуци о грађевинском земљишту. 

  

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

 Милун Тодоровић прокоментарисао је овлашћење за потписивање уговора тек након 

претходно прибављеног мишљења Градског правобранилаштва. и рок за уплату. 

 Миленко Поповић је истакао да је таква одредба у складу са Одлуком о грађевинском 

земљишту и да је сада предвиђено за разлику од раније, да се износ уплаћује једнократно 15 

дана након закључења уговора док се по ранијој Одлуци износ могао уплатити на рате.  

 

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

Предлог о отуђењу и прибављању у јавну својину грађевинског земљишта разменом између 

града Чачка и „Chips way“ доо Чачак, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

СЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ГРАДА ЧАЧКА, НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, КП.БР. 3987/4 КО 

МРЧАЈЕВЦИ, ДРАГИЦИ ВАСИЉЕВИЋ ИЗ МРЧАЈЕВАЦА 

 

Миленко Поповић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда 

упознавши чланове Градског већа са иницијативом Драгице Васиљевић из Мрчајеваца поднетој 

ради отуђења осталог земљишта из јавне својине и прибављање истог у приватну својину. У 

иницијативи је наведено да је власник кп.бр. 2583 КО Мрчајeвци на којој је саградила више 

објеката. Објекат број 3 је нелегалан, укупне површине од 166 м2 и делом у површини од 14 м2 

се налази на кп. бр. 3987/4 КО Мрчајевци, тe јој је наведена парцела потребна ради озакоњења 

објекта. Поднета иницијатива је испитана, па након што је утврђено да је иста уредна, потпуна, 

целисходна и поднета од стране овлашћеног лица, Градско веће града Чачка донело је решење о 

приступању отуђењу 13. децембра 2017. године. Комисија за грађевинско земљиште је 

прибавила обрачун накнаде за отуђење од ЈП "Градац" Чачак са којим се сагласио подносилац 

иницијативе и извршила увид у прикупљене доказе. Уз иницијативу су приложени копија плана, 

лист непокретности, а  Информација о локацији је прибављена по службеној дужности.  Увидом 

у  лист непокретности утврђено је да је  као власник кп.бр. 3987/4  КО Мрчајевци, површине 

1096 м2 уписан град Чачак и да је наведена парцела по врсти – остало земљиште. Такође је 

утврђено да се на кп. бр. 3987/4 КО Чачак налази део објекта са кп. бр. 2583 КО Мрчајевци, да 

објекат бр. 3  са кп. бр. 2583 КО Мрчајевци, укупне површине 180 м2, делом у површини од 166 

м2 се налази на кп. бр. 2583, а делом у површини од 14 м2 се налази на кп. бр. 3987/4 КО 

Мрчајевци. Правни основ за доношење Решења садржан је у Одлуци о грађевинском земљишту. 

 

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

Немања Трнавац питао је за удаљеност парцеле од пута који се гради у Мрчајевцима, у 

смислу тога да се не деси да неко откупи земљиште које је потребно за изградњу пута. 

Весна Дмитрић је истакла да се све радње предузимају у складу са наменом из ПГР-а 

Мрчајевци. 

Миленко Поповић  је нагласио да се код оваквих поступака прибавља Инфомрација о 

локацији где се види испуњеност услова па не постоји опасност да дође до поменуте ситуације.  

 

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

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

1. Отуђује се из јавне својине града Чачка непосредном погодбом кп.бр. 3987/4 КО 

Мрчајевци, површине 1096 м2, ради озакоњења објекта саграђеног на кп. бр. 2583 КО 



   

Мрчајевци, Драгици Васиљевић из Мрчајеваца за износ накнаде од 85.505,00 динара 

(осамдесетпетхиљадапетстотинапет динара), који да плати у року од 15 дана од дана закључења 

уговора, као и да плати све обавезе проистекле из уговора, односно порез на пренос апсолутних 

права и трошкове овере.  

 2. Стицалац  је  дужан  да у року од 30 дана од дана пријема решења закључи са ЈП 

"Градац" уговор о отуђењу градског грађевинског земљишта, којим ће ближе регулисати 

међусобна права и обавезе, а уколико исти не закључи  у остављеном року или не плати цену у 

року утврђеном овим решењем и уговором, решење ће бити поништено.  

 3. На основу овог решења и уговора о отуђењу, а после исплате целокупног износа цене 

и потврде ЈП "Градац" о исплати, стицалац може у јавној књизи о евиденцији непокретности и 

правима на њима уписати право својине. 

 

ОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

МИЛОВАНУ НИКИФОРОВИЋУ ИЗ ЧАЧКА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ 

НЕЛЕГАЛНОГ ОБЈЕКТА 

 

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

да је Милован Никифоровић из Чачка поднео  захтев којим је тражио  сагласност за озакоњење 

објекта  површине од 55 м2, који је изграђен на к.п. бр. 381 КО Чачак. Увидом у лист  

непокретности  утврђено је да је на кп. бр. 381 КО Чачак саграђено 4 објекта, да је објекат 

нумерисан  бројем 4 површине 55м2 изграђен без дозволе и да је као држалац  истог уписан 

Милован Никофоровић. Комисија за грађевинско земљиште је разматрала поднети захтев и 

приложене доказе и донела закључак дана 30. маја 2018. године да је оправдано дати тражену 

сагласност имајући у виду да је град Чачак сувласник на кп. бр. 381 КО Чачак заједно са 

Милованом Никифоровић и Владаном Ристић и то у делу сразмерно површини објеката.  

Правни оснос за доношење Решења садржан је у Одлуци о грађевинском земљишту. 

 

 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Миловану Никифоровићу из Чачка, Бате Јанковић бр. 78 

Чачак,  да може извршити ОЗАКОЊЕЊЕ у својству инвеститора,  нелегалног објекта, 

нумерисаног бр. 4,   у површини од 55 м2, а који је изграђен на к.п. бр. 381  КО Чачак. 

 

  

ДЕВЕТА ТАЧКА: РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ 

ПРОГРАМА У 2018.  ГОДИНИ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Славица Каранац 

упознавши чланове Градског већа са предметом конкурса за доделу средстава црквама и 

верским заједницама за реализовање програма у 2018. години, у циљу унапређивања верских 

слобода и остваривања општег добра и заједничког интереса. Истакла је да право на доделу 

средства имају цркве и верске заједнице за реализацију програма из области градитељства, 

образовања, културе и науке. Такође је појаснила основне услове и критеријуме за доделу 

средстава.  

 

 По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узела прим. др 

Славица Драгутиновић и истакла да је потребно не само овај конкурс већ и све друге конкурсе 

медијски пропратити јер је у контакту са грађанима стекла утисак да нису сви у току са доделом 

средстава по конкурсима које расписује Градско веће или неки други орган Града, а Чачак као 

друштвено одговоран град издваја велика средства за овакве намене. 



   

 

По упознавању са текстом Јавног конкурса и завршеном претресу, Градско веће је на 

основу Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским 

заједницама, једногласно расписало  

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС  

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

 ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 2018. ГОДИНИ  

 

 1. Предмет овог конкурса је додела средстава црквама и верским заједницама за 

реализовање програма у циљу унапређивања верских слобода и остваривања општег добра и 

заједничког интереса. 

 

2. Право учешћа на конкурсу имају цркве и верске заједнице за реализацију програма из 

области градитељства, образовања, културе и науке. 

 

3. Основни услови за доделу средстава су: 

 

- да подносилац програма има статус правног лица, 

- да је седиште подносиоца програма на територији града Чачка, 

- да је подносилац програма основан у складу са прописима којим је уређено његово 

оснивање, 

- да се програм реализује на територији града Чачка. 

 

4. Критеријуми за доделу средстава су: 

 

- карактер и значај програма, 

- капацитет за реализацију програма, 

- досадашња искуства у реализацији програма, 

- број корисника према којима је усмерен програм. 

 

 5. Конкурсну документацију цркве и верске заједнице могу преузети на писарници 

Градске управе града Чачка на шалтеру број 8 или на сајту www.cacak.org.rs ( пријава, смернице 

и Правилник). 

 

 6.  Конкурс је отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у листу „Чачански глас“. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

 

 7. Пријаве на конкурс, у затвореној коверти, доставити на адресу: Градско веће града 

Чачка - Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама, ул. Жупана Страцимира 

број 2, са назнаком «НЕ ОТВАРАЈ – ПРИЈАВА НА КОНКУРС».  

 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

ГОДИШЊИХ, ОДНОСНО ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ 

СПОРТА У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА ПОДНОСИЛАЦА ПРОГРАМА О 

РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ 

ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЧАЧКА У 2017. ГОДИНИ 

 

Владан Милић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши 

чланове Градског већа са предлогом Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних 

http://www.cacak.org.rs/


   

програма у области спорта која је размотрила извештаје о реализацији програма којима се 

реализује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2017. години, а које су 

подносиоци програма на прописаном обрасцу доставили Градском већу. Након разматрања 

достављених извештаја Комисија је утврдила да су  4 подносиоца  програма користила 

додељена средства у складу са Одлуком о одобравању и финансирању програма за 

задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку и предложила Градском 

већу да их усвоји. 

 

 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ Извештај  о реализовању програма којима се остварује општи интерес у 

области спорта на територији града Чачка у 2017. години, који су доставили следећи 

подносиоци програма: 

 

 

1. Фудбалски клуб „Вујан“ Прислоница 

2. Фудбалски клуб „Гаврило Принцип“ Вранићи 

3. Стреличарски клуб „Прељина“ Прељина 

4. Шаховски клуб „Борац“ Чачак 

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА 

ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2018. ГОДИНИ 

 

 Владан Милић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши 

чланове Градског већа са предлогом Стручне комисија за избор годишњих, односно посебних 

програма у области спорта којим се предлаже да се у складу са Одлуком  о одобравању и 

финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку 

одобре годишњи програми и доделе средства за задовољавање потреба и интереса грађана у 

области спорта у граду Чачку у 2018. години, организацијама у области спорта. 

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело 8 решења о 

одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса 

грађана у области спорта у граду Чачку у 2018. години, према следећем редоследу: 

 

 

редни 

број 

организација у области 

спорта 

грана/област 

спорта 

износ 

(у динарима) 

 

област потреба и 

интереса грађана 

1.  
 

Фудбалски клуб „Гаврило 

Принцип“ Вранићи 

фудбал 204.326,00 

учешће спортских 

организација са 

територије града Чачка у 

домаћим и европским 

клупским такмичењима 

2.  
 

Фудбалски клуб „Вујан“ 

Прислоница 

фудбал 172.064,00 

учешће спортских 

организација са 

територије града Чачка у 

домаћим и европским 

клупским такмичењима 



   

3.  

 

Фудбалски клуб „Гаучоси“ 

Чачак 

 

фудбал 188.320,00 

1) учешће спортских 

организација са 

територије града Чачка у 

домаћим и европским 

клупским такмичењима 

168.320,00 динара 

2) организација 

спортских такмичења од 

посебног значаја за град 

Чачак  20.000,00 динара 

4.  
Фудбалски клуб  

„Киндер“ Чачак 

 

 

 

 

фудбал 

 

 

 

 

135.520,00 

1) учешће спортских 

организација са 

територије града Чачка у 

домаћим и европским 

клупским такмичењима 

115.520,00 динара 

2) организација 

спортских такмичења од 

посебног значаја за град 

Чачак  20.000,00 динара 

5.  ОФК ''Деци с'љубављу'' Чачак фудбал 100.000,00 

организација спортских 

такмичења од посебног 

значаја за град Чачак   

6.  
Фудбалски клуб 

„Младост-радост“ Чачак 

 

фудбал 
146.880,00              

  

1) учешће спортских 

организација са 

територије града Чачка у 

домаћим и европским 

клупским такмичењима 

66.880,00 динара 

2) организација 

спортских такмичења од 

посебног значаја за град 

Чачак  80.000,00 динара 

7.  

 

Фудбалски клуб  

''Малба'' Жаочани 

 

фудбал 215.080,00 

учешће спортских 

организација са 

територије града Чачка у 

домаћим и европским 

клупским такмичењима 

8.  
Шаховски клуб  

„Борац“ Чачак 
шах 400.000,00 

1) учешће спортских 

организација са 

територије града Чачка у 

домаћим и европским 

клупским такмичењима 

300.000,00 динара 

2) организација 

спортских такмичења од 

посебног значаја за град 

Чачак  100.000,00 динара 

 

 

 

 

 



   

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 224/1) 

 

  У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Сиде Затежић, 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 30.000,00 динара, за непланиране сврхе за које није утврђена 

апропријација и то за потребе Удружења прозвођача кајсије и осталог коштичавог воћа 

„Миоковачка кајсија“ на име трошкова покретања поступка регистрације географског 

порекла „Миоковачке кајсије“ и отвара нова апропријација 224/1, економска 

класификација 481 – Дотације невладиним организацијама – покретање поступка 

регистрације ознаке географског порекла „Миоковачке кајсије, Функционална 

класификација 421, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за локални економски развој 

града Чачка,  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 224/1, економска 

класификација 481 – Дотације невладиним организацијама – покретање поступка 

регистрације ознаке географског порекла „Миоковачке кајсије“, Функционална 

класификација 421, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за локални економски развој 

града Чачка,  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“. 

 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 240) 

 

  У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Сиде Затежић, 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 120.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 



   

апропријацији 240, за потребе ОШ „Милица Павловић“ Чачак, на име опремања 

простора за нову групу продуженог боравка у Школи. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 240, економска 

класификација 4632 – Трансфери осталим нивоима власти – капитални трансфери 

основним школама, Функционална класификација 912, извор финансирања 01 (Издаци 

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

друштвене делатности, Индиректни корисник буџетских средстава Основна школа 

„Милица Павловић“ Чачак,  Програм 9. Основно образовање и васпитање, ПА 2002 -

0001, Фунцкионисање основних школа. 

 

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 459) 

 

   

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Сиде Затежић, 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 350.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 459, за потребе ПУ „Моје детињство“ Чачак, на име исплате обавеза по 

судским пресудама за неисплаћене јубиларне награде у 2017. години, судских трошкова 

и обрачунате камате по пресуди. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 459, економска 

класификација 483 – Новчане казне и пенали по речењу судова – Функционална 

класификација 911, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за друштвене делатности, 

Индиректни корисник буџетских средстава Предшколска установа „Моје детињство“ 

Чачак, Програм 8. Предшколско васпитање, ПА 2001 -0001, Фунцкионисање и 

остваривање предшколског васпитања и образовања.  

  

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

 

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

 

 

*** 

 

 Славица Каранац истакла је да, у складу са Закључком Градског већа којим се овлашћује 

Градоначелник града Чачка да може изузетно донети одлуку о упућивању на службени пут у 



3eM,'bI,I qJIaHa fpa4crcor reha y c,ryuajy xa4a fpagcrco sehe He 3aceAa Ao AaHa xa4a rpe6a o6aearu
clyx6eHo rlyroBarbe, fpagouauerHlrK H3Berrrasa fpa4crco sehe Aaje ynyrno Berrca HeroraHoanha,
qJlaHa fpa4cxor reha rpa4a Haurca, ua c,ryx6eHu ttyr y fopa:x4eeaq, LaHa 14. wraja 20 18. ro4raHe,
paAH [pucycrBoBaFba [pocJraBH ceocKe crase Ceeror rpopoKa Jeperur.rje r npocnaBu 120 ro4raHa
OcHonne rxKoJre,,JaHKo Josuhesuh" y f opa:xgeeqy.

Mnryn Togoporuh, o6aeecl.ro je ulauoae fpa4crcor neha 4a je oAryr{eHo rro oBHM raqKaMa
AHeBHor pe4a, naje 63. cegHuqy l-pa4cxor eeha sax.nyuuoy 9 qacoBa u 50 nauHyra.
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