
ЗАПИСНИК 

СА ШЕЗДЕСЕТСЕДМЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 20. августа 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 отворило је 67. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

  да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 10 чланова: Милун 

Тодоровић, Милица Дачић, Мирослав Вукосављевић, др Велимир Дробњак, Анђелка 

Новаковић, Драгомир Шипетић, др Милан Лукић, Вељко Неговановић, Михаило Јовић и 

Славко Веселиновић, а одсутни су: прим. др Славица Драгутиновић, Душан Радојевић и 

Немања Трнавац. 

 

  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 и председник Стручне комисије за избор 

годишњих односно посебних програма у области спорта 

- Игор Трифуновић, председник Скупштине града 

- Милорад Јевђовић, заменик председника Скупштине града 

- Мирослав Петковић, секретар Скупштине града 

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије 

- Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Милка Станковић, начелник Градске управе за друштвене делатности 

- Љубисава Зимоњић, представник Градске управе за стручне послове Скупштине, 

Градоначелника  и Градског већа 

- Братислав Зечевић, представник Градске управе за опште и заједничке послове и 

начелник Градског штаба за ванредне ситуације 

- Јелена Трифуновић Луковић, представник обрађивача „Урбанпројект“ а.д. Чачак 

- Драган Николић, директор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак 

- Тања Тодоровић, представник ЈКП „Чачак“ Чачак 

- Драгица Николић, представник ЈКП „Водовод“ Чачак 

- Драгица Вујанић, в.д. директор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци 

- Мирјана Скерлић, представник ЈКП „Комуналац“ Чачак 

- Предраг Стошић, представник ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак 

- Драган Вукајловић, директор ЈП „Градац“ Чачак 

- др Влајисав Папић, председник Комисије за процену штете у пољопривреди настале 

након елементарне и друге непогоде 

 

  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. 

 

*** 

 

Милун Тодоровић, председавајући седницом Градског већа, обавестио је чланове 

Градског већа да им је достављен  записник са 66. седнице Градског већа, ради усвајања. 



   

 

 

Питао је чланове Градског већа да ли имају примедби на записник са 66. седнице 

Градског већа.  

Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће једногласно 

донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  66.  седнице Градског већа града Чачка број 06-186/2018-III   

од 27. јула 2018. године, без примедби. 

 

*** 

 

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 није било предлога за измену и допуну дневног реда, Градско веће је једногласно 

утврдило следећи: 

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

 

1.    УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА ПОТЕСУ 

КАМЕНОЛОМ „СУШИЦА“ - ЗДРАВЉАК 

 

2.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „АТЕНИЦА – КУЛИНОВЦИ“ У ЧАЧКУ 

 

3.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ, 

ИЗГРАДЊОМ, ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МРЧАЈЕВЦИМА, БЕЧЊУ И ДОЊОЈ 

ГОРЕВНИЦИ 

 

4.   РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“  ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 1.01.2018. – 

30.06.2018. ГОДИНЕ 

 

5.    РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“  ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 1.01.2018. – 30.06.2018. 

ГОДИНЕ 

 

6.   РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“  ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 1.01.2018. – 30.06.2018. 

ГОДИНЕ 

 

7.    РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА ПЕРИОД 1.01.2018. – 

30.06.2018. ГОДИНЕ 

 



   

 

8.    РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“  ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 1.01.2018. – 30.06.2018. 

ГОДИНЕ 

 

9.    РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 1.01.2018. – 

30.06.2018. ГОДИНЕ 

 

10. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈП „ГРАДАЦ“  ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 1.01.2018. – 30.06.2018. 

ГОДИНЕ 

 

11. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ НЕПОСРЕДНОМ 

ПОГОДБОМ КП. БР. 421/2 КО ЧАЧАК, ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА, 

РАДИ ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА СУСЕДНИХ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА, А 

РАДИ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКТА 

 

12. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ НЕПОСРЕДНОМ 

ПОГОДБОМ КП. БР. 1523/8 КО ЉУБИЋ, ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА, 

РАДИ ОЗАКОЊЕЊА 

 

13. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

РЕКОНСТРУКЦИЈОМ И ПРОМЕНОМ НАМЕНЕ ДЕЛА ПРИЗЕМЉА ДОМА 

КУЛТУРЕ У ЧАЧКУ 

 

14. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА НА 

ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА  

 

15. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ГРАДСКОЈ СТАМБЕНОЈ 

АГЕНЦИЈИ ЧАЧАК КАО НОСИОЦУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ЗА ИЗДАВАЊЕ У 

ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ОЗНАЧЕНОГ БРОЈЕМ 4, У ПРИЗЕМЉУ 

ОБЈЕКТА ОЗНАКЕ 1 У ЛН 8906 КО ЧАЧАК НА КП. БР. 3212/1 КО ЧАЧАК  

 

16. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ДЕЦИ 

ПОГИНУЛОГ РОДИТЕЉА У ОРУЖАНИМ АКЦИЈАМА 1991-1999. ГОДИНЕ У 

2018. ГОДИНИ 

 

17. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА O ПРАВУ НА 

НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ 

УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

 

18. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ВИСИНИ МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА НАКНАДЕ 

ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА РАДНУ 2018/2019 ГОДИНУ 

 

19. 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 

 



   

 

20. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 

ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 

ГРАДУ ЧАЧКУ У 2018. ГОДИНИ 

 

21. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ИЗГРАДЊУ, 

ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЧАЧКА У 2018. ГОДИНИ 

 

22. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЧИЊЕНИМ ШТЕТАМА НА 

ПОЉОПРИВРЕДНИМ КУЛТУРАМА, СТОЦИ, ЖИВИНИ И ИМОВИНИ, УСЛЕД 

ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

23. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 

ЗА НАДЗОР 

 

24. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ      БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ ( апропријација 91 ) 

 

25. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ      БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 85) 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА 

ПОТЕСУ КАМЕНОЛОМ „СУШИЦА“ - ЗДРАВЉАК 

 

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

правни основ за доношење Плана детаљне регулације на потесу каменолом „Сушица“ - 

Здрављак 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 на потесу каменолом „Сушица“ - Здрављак je Просторни план града Чачка. На 

седници Скупштине града Чачка, одржаној у октобру 2017. године, донета је Одлука о изради 

Плана детаљне регулације на потесу каменолом „Сушица” - Здрављак. Градска управа за 

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

Плана детаљне регулације на потесу каменолом „Сушица” - Здрављак, на основу кога је урађен 

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације локације 

„Прелићи“ чији је обрађивач „Урбанпројект” а.д. Чачак. Градска управа за урбанизам, дала је 

сагласност на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне 

регулације на потесу каменолом „Сушица” - Здрављак. На основу Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације на потесу каменолом „Сушица” - Здрављак, обрађивач плана 

„Урбанпројект“ а.д. Чачак припремио је материјал за рани јавни увид који је размотрила 

Комисија за планове и дала позитивно мишљење, након чега је Градска управа за урбанизам 

града Чачка као носилац израде овог планског документа огласила и спровела рани јавни увид у 

циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за 

развој просторне целине и ефектима планирања. Комисија за планове града Чачка, донела је 

закључак да се план може упутити у даљу процедуру доношења, односно у израду нацрта плана.  

Након раног јавног увида, обрађивач плана „Урбанпројект“ припремио  је нацрт Плана, а након 

стручне контроле нацрта Плана детаљне регулације на потесу каменолом „Сушица” - Здрављак 

обављен је јавни увид у трајању од 30 дана и то од 8. јуна до 9. јула 2018. год. у просторијама 

Градске управе за урбанизам града Чачка. Након обављеног јавног увида, одржане јавне седнице 



   

 

Комисије за планове, на затвореној седници Комисије за планове 16. јула 2018. године 

констатовано је да је нацрт Плана детаљне регулације на потесу каменолом „Сушица” - 

Здрављак 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. 

Јелена Трифуновић Луковић,  путем  видео презентацијe, упознала је чланове 

Градског већа са овим планским документом детаљно образлажући садржај истог. 

 

        По упознавању са предлогом отворен је претрес у коме су учешће узели: 

 Вељко Неговановић  подсетио је да је, када је усвајан Просторни план града Чачка пре 

око 10 година, било предвиђено да на територији града Чачка више не постоји ниједан 

каменолом. Претходно,  дозвола за каменолом Сушица била је временски орочена због тога што 

је та локација била предвиђена за изградњу пута. Такође је подсетио да су својевремено неки 

мештани тражили дозволу за отварање каменолома, да су такође постојали захтеви за још неким 

каменоломима, али да пошто Просторним планом то није предвиђено захтеви су одбијени. Пита 

да ли је у међувремену дошло до некаквих измена Просторног плана односно да ли је план 

детаљне регулације који је данас на дневном реду усклађен са Просторним планом и да ли је 

отварање каменолона сада могуће и на некој другој локацији.  

 Јелена Трифуновић Луковић истакла је да је Просторни план града Чачка основ за 

израду овог плана детаљне регулације. Такође је истакла је да je надлежно Министарство 

донело одговарајућа решењa којима се дефинише да је могућа експлоатација камена на 

предметном подручју. 

        Михаило Јовић питао је за удаљеност каменолома од осталих садржаја. 

 Милун Тодоровић  такође је поставио питање да ли Просторни план предвиђа отварање 

још неког каменолома или само овог, као и питање заштитног коридора од Здрављака према 

каменолому. 

 Весна Дмитрић истакла је да, када је припреман Просторни план 2010. године, заиста је 

постојао став да се не граде каменоломи на територији града Чачка. Заинтересовани за 

проширење конкретно овог каменолома и његову експлоатацију нису могли  то право да 

остваре јер тада за ово подручје није постојао план нижег реда. Касније, када је донет 

Просторни план јасно је дефинисано да се каменолом може градити на подручју Сушица, и 

само то подручје је предвиђено за тако нешто а постојећи каменолом може се проширити. 

 Јелена Трифуновић Луковић истакла је да зелена и наранџаста површина на карти 

Плана представљају пољопривредне површине, да се шуме налазе на неприступачном терену и 

представљају баријеру која штити околни простор. Што се тиче самог каменолома, Закон 

налаже да се остави заштитни простор од 10 метара. Постојање каменолома, дакле ни на који 

начин не угрожава рекреативне садржаје предвиђене на локацији Здрављак. 

 Вељко Неговановић изразио је дилему да  ће рекреативни садржаји моћи у потпуности да 

се остваре према предвиђеном, обзиром на ширење каменолома Сушица, па то сматра и 

разлогом што је својевремно било предвиђено да се уопште граде каменоломи на територији 

града Чачка. 

 Јелена Трифуновић Луковић подсетила је да је урађена процена утицаја на животну 

средину за ово подручје, што је једна од мера заштите приликом доношења планских 

докумената и представља обавезујући документ приликом спровођења плана као и предвиђа 

одређене мере заштите. Сви каменоломи у Србији морају поштовати прописану процедуру, не 

само овај, а експлоатација овог каменолома може почети тек када се прибаве потребне дозволе 

од министарства. Експлоатација камена може ићи максимално у оквиру предвиђеног појаса, уз 

постојање заштитног појаса и уз одговарајућу удаљеност од осталих садржаја. 

 

  По упознавању са предлогом и завршеном претресу Градско веће је једногласно 

утврдило Предлог плана детаљне регулације на потесу каменолом „Сушица“ - Здрављак и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење. 



   

 

 

 

 

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „АТЕНИЦА – КУЛИНОВЦИ“ У 

ЧАЧКУ 

 

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

правни основ за доношење Измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница - 

Кулиновци“ у Чачку садржан у Закону о планирању и изградњи којим је прописано да 

урбанистички план доноси скупштина јединице локалне самоуправе. Плански основ за израду 

Измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница - Кулиновци“ у Чачку  је Генерални 

урбанистички план града Чачка 2015. На седници Скупштине града Чачка, одржаној у октобру 

2017. године, донета  је Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације 

„Атеница - Кулиновци” у Чачку. Градска управа за урбанизам донела је Решење о 

неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна Плана 

генералне регулације „Атеница - Кулиновци” у Чачку, на основу које је обрађивач плана 

„Урбанпројект“ а.д. Чачак припремио материјал за рани јавни увид. Комисија за планове града 

Чачка разматрала је материјал за рани јавни увид и дала позитивно мишљење, при чему је пре 

излагања предметног Плана, текстуални део предложеног планског решења, било неопходно 

изменити и допунити у складу са изнетим примедбама. Градска управа за урбанизам, као 

носилац израде овог планског документа организовала је рани јавни увид у циљу упознавања 

јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне 

целине и ефектима планирања. Након раног јавног увида, обрађивач плана „Урбанпројект“ а.д 

Чачак припремио је нацрт Плана у складу са Законом о планирању и изградњи  Након стручне 

контроле нацрта Измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница - Кулиновци” у Чачку 

од стране Комисије за планове, обављен је јавни увид у трајању од 30 дана. Након одржане јавне 

седнице Комисије за планове, на затвореној седници констатовано је да је нацрт Измена и 

допуна Плана генералне регулације „Атеница - Кулиновци” у Чачку у свему усклађен са 

Законом, 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. 

Јелена Трифуновић Луковић, путем  видео презентацијe, упознала је чланове Градског 

већа са овим планским документом, детаљно образлажући садржај истог. 

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог измена и 

допуна Плана генералне регулације „Атеница - Кулиновци“ у Чачку, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ, ИЗГРАДЊОМ, ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У 

МРЧАЈЕВЦИМА, БЕЧЊУ И ДОЊОЈ ГОРЕВНИЦИ 

  

Весна Дмитрић поднела је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда. Правни 

основ за доношење решења о прибављању у јавну својину изградњом водоводне мреже у 

Мрчајевцима, Бечњу и Доњој Горевници садржан је у Закону о јавној својини, Статуту града 

Чачка и Одлуци о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града 

Чачка. Повод за доношење решења о прибављању у јавну својину изградњом водоводне мреже 

у Мрчајевцима, Бечњу и Доњој Горевници је иницијатива Града Чачка,  Градске управе за 

опште и заједничке послове, Одсека за јавне набавке и инвестиције, Службе за инвестиције од 



   

 

31. јануара 2018.године. Траса водоводне мреже која је предмет иницијативе прецизније је 

описана у тачки I решења, а циљ изградње овакве врсте објекта је решавање дугогодишњег 

проблема водоснабдевања мештана Мрчајеваца, Доње Горевнице и Бечња. Процењена вредност 

инвестиције је 64 милиона динара, која средства нису обезбеђена буџетом града Чачка за 2018. 

годину. Средстава за извођење радова на изградњи водоводне мреже обезбедиће се од стране 

надлежних државних институција, након добијања грађевинске дозволе.  

 

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

прибављању у јавну својину, изградњом, водоводне мреже у Мрчајевцима, Бечњу и Доњој 

Горевници и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА:  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“  ЧАЧАК 

ЗА ПЕРИОД 1.01.2018. – 30.06.2018. ГОДИНЕ 

 

  У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о реализацији 

Годишњег програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за период од 1. јануара 2018. 

године до 30. јуна 2018. године, који је у уводном излагању детаљно образложио Драган 

Николић, истакавши да је Надзорни одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја на седници 

одржаној 26. јула 2018. године.  

 

 По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следеће: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Извештај о  реализацији  Годишњег програма пословања ЈКП „Градско 

зеленило“ Чачак за период од 01.01. до 30.06.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП 

„Градско зеленило“ Чачак, на седници одржаној 26. јула 2018. године, број 1953/18. 

 

 

ПЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“  ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 

1.01.2018. – 30.06.2018. ГОДИНЕ 

 

  У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о реализацији 

Годишњег програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за период од 1. јануара 2018. године до 30. 

јун 2018. године, који је у уводном излагању детаљно образложила Тања Тодоровић, 

истакавши да је Надзорни одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја на седници одржаној 

11. јула 2018. године.  

 

 По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео: 

         Славко Веселиновић питао је за цену грејања на гас, према крајњем потрошачу. 

         Тања Тодоровић истакла је да предузеће има обавезу, у складу са Законом и Уредбом о 

формирању цене услуга грејања, да до 1. септембра ове године поднесе извештај оснивачу на 

бази трошкова из претходне године усклађен за овај период године. Према пројекцијама 

предузећа, вероватно је да ће повећање цене гаса утицати на цену грејања која није мењана од 

1.октобра 2016. године. Цена гаса, изражена у доларима, порасла је за 16% у односу на јануар 

месец, а то је отприлике 5% по кварталу.  

 

По упознавању са Извештајем  и завршеном претресу Градско веће је једногласно 

донело следеће: 

 



   

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ  Извештај  о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Чачак“ 

Чачак за период од 01.01. до 30.06.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Чачак“ 

Чачак, на седници одржаној 11. јула 2018. године, број 4256/2. 

ШЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“  ЧАЧАК ЗА 

ПЕРИОД 1.01.2018. – 30.06.2018. ГОДИНЕ 

 

 

  У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о реализацији 

Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за период од 1. јануара 2018. године до 

30. јун 2018. године, који је у уводном излагању детаљно образложила Драгица Николић, 

истакавши да је Надзорни одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја на седници одржаној 

30. јула 2018. године.  

 

 По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следеће: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод“ 

Чачак за период 01.01.2018. године до 30.06.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП 

„Водовод“ Чачак, на седници одржаној 30. јула 2018. године, број 4/12. 

 

 

СЕДМА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 

ПЕРИОД 1.01.2018. – 30.06.2018. ГОДИНЕ 

 

  У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о реализацији 

Годишњег програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за период од 1. јануара 2018. године 

до 30. јун 2018. године, који је у уводном излагању детаљно образложила Драгица Вујанић, 

истакавши да је Надзорни одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја на седници одржаној 

30. јула 2018. године.  

 

    По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео: 

 Милун Тодоровић поставио је питање добити предузећа и да ли је радницима 

исплаћена солидарна помоћ. 

 Драгица Вујанић одговорила је да је добит предузећа у првој половини године у износу 

од 4,6 милиона динара, да је 50% добити уплаћено у буџет Града на основу одлуке Надзорног 

одбора, као и да је солидарна помоћ радницима исплаћена у потпуности. 

 

По упознавању са Извештајем  и завршеном претресу Градско веће је једногласно 

донело следеће: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Моравац“ 

Мрчајевци за период од 01.01. до 30.06.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП 

„Моравац“ Мрчајевци, на седници одржаној 30. јула 2018. године, број 10. 

 

 



   

 

ОСМА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“  ЧАЧАК ЗА 

ПЕРИОД 1.01.2018. – 30.06.2018. ГОДИНЕ 

 

  У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о реализацији 

Годишњег програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за период од 1. јануара 2018. године до 

30. јун 2018. године, који је у уводном излагању детаљно образложила Мирјана Скерлић,  

истакавши да је Надзорни одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја на седници 

одржаној30. јула. године.  

 

     По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео: 

 Михаило Јовић поставио је питање буџета за зимско одржавање који је потрошен 

упркос томе што је зима била блага. 

 Мирјана Скерлић истакла да све што се потроши подлеже контроли Надзорног одбора 

предузећа, а не може да тврди да ли је тај буџет био реално опредељен. Реализација програма је 

извршена, набављена колична соли је утрошена и понавља да се све ради уз вишеструку 

контролу. 

 

По упознавању са Извештајем  и завршеном претресу Градско веће је једногласно 

донело следеће: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Комуналац“ 

Чачак за период од 01.01. до 30.06.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор предузећа на 

седници одржаној 30. јула 2018. године, број 103/2. 

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА 

ПЕРИОД 1.01.2018. – 30.06.2018. ГОДИНЕ 

 

  У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о реализацији 

Годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за период од 1. јануара 2018. 

године до 30. јун 2018. године, који је у уводном излагању детаљно образложио Предраг 

Стошић истакавши да је Надзорни одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја на седници 

одржаној 31. јула 2018. године.  

  

 По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следеће: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг 

сервис“ Чачак, за период од 01.01. до 30.06.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП 

„Паркинг сервис“ Чачак, на седници одржаној 31. јула 2018. године, број 707/2. 

 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ГРАДАЦ“  ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 

1.01.2018. – 30.06.2018. ГОДИНЕ 

 

 



   

 

  У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о реализацији 

Годишњег програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за период од 1. јануара 2018. године до 30. 

јун 2018. године, који је у уводном излагању детаљно образложио Драган Вукајловић, 

истакавши да је Надзорни одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја на седници одржаној 

31. јула 2018. године.  

 

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

  Велимир Дробњак осврнуо се на рад свих јавних предузећа чији је извештај био на 

дневном реду, за првих 6 месеци ове године, и то не толико у погледу финансијског дела колико 

због доприноса свих комуналних предузећа садашњем изгледу града. Сматра да је град доста 

добро уређен, да има доста зеленила и да су зелене површине лепше у односу на претходне 

године. Такође, сматра да је град чистији. Све то доказује да су средства која су уложена за 

опрему за јавна предузећа добро искоришћена. Сматра да је ово тек почетак инвестирања у 

јавна предузећа и да са тим треба наставити. Напоменуо је нову услугу у граду, изнајмљивање 

бицикала, а посебно је похвалио изградњу Римског трга и сматра да не постоји нико ко то није 

прокоментарисао позитивно јер је то заиста обогатило центар града . Поменуо је и све друге 

инвестиције,  сматра да тако треба наставити и наредних 6 месеци јер ће тако Чачак бити један 

од лепших и уређенијих градова.  

 Драгомир Шипетић надовезао се на излагање претходника и истакао да пажљиво прати 

рад јавних предузећа и да сва  предузећа улажу велике напоре да свако из своје области према 

плану и средствима изврше своју функцију на територији целог града. Осврнуо се, као 

становник Алваџинице и на стање у том делу града, па је посебно похвалио напоре које је 

уложио ЈП „Градац“ Чачак на поправци улица као и расвете која је била дотрајала у погледу 

инсталација подземних каблова, тако да је сада ситуација у том делу града значајно побољшана. 

Такође је похвалио и ЈКП „Комуналац“ Чачак који редовно чисти улице и остаје само да се 

очисти корито речице, тако да ће тај део града бити уведен у добро стање. Свестан је да 

предузећа имају ограничене кадрове и средства, али и поред тога доста тога је урађено и то 

квалитетно.  

 

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

следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈП „Градац“ 

Чачак за период од 01.01. до 30.06.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Градац“ 

Чачак, на седници одржаној 31. јула 2018. године, број 06-08/2018-II. 

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ КП. БР. 421/2 КО ЧАЧАК, ИЗ 

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА, РАДИ ИСПРАВКЕ 

ГРАНИЦА СУСЕДНИХ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА, А 

РАДИ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКТА 

 

Весна Дмитрић, у оквиру ове тачке дневног реда, упознала је чланове Градског већа са 

иницијативом Владимир Новаковић из Чачка поднетом  за отуђење грађевинског земљишта из 

јавне својине и прибављање истог у приватну својину.  У иницијативи је наведено је власник 

к.п. бр. 425 КО Чачак, на којој има саграђене објекте који су у поступку озакоњења, као и да се 

објекти који су предмет озакоњења делом налазе на к.п. бр. 421/2 КО Чачак. Предлаже исправку 

граница суседних катастарских парцела како би озаконио своје објекте,  који се делом налазе на 

к.п. бр. 421/2 КО Чачак, а која је у својини града Чачка. Испитујући уредност и потпуност 



   

 

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

иницијативу су приложени копија плана, лист непокретности и информација о локацији. 

Увидом у лист непокретности утврђено је да је Владимир Новаковић уписан као власник к.п.бр. 

425 КО Чачак,  на којој су евидентирани објекати, који се делом налазе и к.п. бр. 421/2 КО 

Чачак.Увидом у информацију о локацији утврђено је да је за потребе озакоњења објеката 

потребно извршити исправку граница суседних парцела. Правни основ за доношење решења 

садржан је у Одлуци о грађевинском земљишту. 

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ПРИСТУПА СЕ отуђењу из јавне својине града Чачка кп. бр. 421/2 КО Чачак у 

површини од 108 м2,  непосредном погодбом, ради исправке граница суседних катастарских 

парцела, Владимиру Новаковићу из Чачка,  а ради озакоњења објекта. 

2. Поступак отуђења спровешће Комисија за грађевинско земљиште. 

3. Градско веће града Чачка, по спроведеном поступку Комисије за грађевинско 

земљиште, одлучиће о  отуђењу наведене катастарске парцеле непосредном погодбом. 

 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ КП. БР. 1523/8 КО ЉУБИЋ, 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА, РАДИ ОЗАКОЊЕЊА 

 

Весна Дмитрић, у оквиру ове тачке дневног реда, упознала је чланове Градског већа са 

иницијативом Славице Недић из Чачка поднетом за отуђење градског грађевинског земљишта 

из јавне својине и прибављање истог у приватну својину, након спроведеног поступка 

утврђивања земљишта за редовну употребу објекта. У иницијативи је наведено да је власник  

к.п.бр. 1523/8 КО Љубић у реалном делу од 74/461, а да је наведена парцела у јавној својини 

града Чачка  у  387/461 реалних. Предлаже отуђење из јавне својине  реалног удела града, ради 

озакоњења објекта којег  је она држалац. Испитујући уредност и потпуност иницијативе 

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

приложени копија плана, лист непокретности и правоснажно решење Градске управе за 

урбанизам града Чачка  од 5. јула 2018. године којим је утврђено земљиште за редовну 

употребу. Увидом лист непокретности бр. 3956 за КО Љубић утврђено је да је подносилац 

иницијативе власник к.п. бр. 1523/8 КО Љубић у реалном уделу од 74/461, а да је иста парцела у 

јавној својини града Чачка у реалном уделу од 387/461, као и да је подносилац иницијативе 

Славица Недић држалац објекта постојећег  на истој. Увидом  у решење Градске управе за 

урбанизам града Чачка утврђено је да је спроведен поступак за утврђивање земљишта за 

редовну употребу објекта и да је формирана једна грађевинска парцела за објекат који се 

озакоњује. Правни основ за доношење решења садржан је уОдлуци о грађевинском земљишту 

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следеће: 

  

Р Е Ш Е Њ Е  

 

1. Приступа се отуђењу из јавне својине града Чачка,  непосредном погодбом,  градског 

грађевинског земљишта ближе описаног као к.п.бр. 1523/8 КО Љубић  укупне површине 461 м2, 

по тржишној цени, ради озакоњења, Славици Недић из Чачка у реалном уделу површине од 387 

м2. 

2. Поступак отуђења из јавне својине спровешће Комисија за грађевинско земљиште. 



   

 

3. Градско веће града Чачка, по спроведеном поступку Комисије за грађевинско 

земљиште, одлучиће о отуђењу дела наведене катастарске парцеле непосредном погодбом.  

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ РЕКОНСТРУКЦИЈОМ И ПРОМЕНОМ 

НАМЕНЕ ДЕЛА ПРИЗЕМЉА ДОМА КУЛТУРЕ У ЧАЧКУ 

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић 

истакавши да је правни основ за доношење решења о прибављању у јавну својину 

реконструкцијом и променом намене дела приземља објекта  библиотеке „Владислав Петковић 

Дис“ у оквиру Дома културе Чачак садржан у одредбама Закона о јавној својини и Одлуци о 

прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка. Повод за 

доношење решења о прибављању у јавну својину реконструкцијом и променом намене дела 

приземља објекта - библиотеке је иницијатива Града Чачка,  Градске управе за опште и 

заједничке послове, Одсека за јавне набавке и инвестиције, Службе за инвестиције од 8. августа 

2018. године. Градска управа за урбанизам града Чачка издала је локацијске услове 3. августа 

2018. године за реконструкцију и промену намене дела приземља објекта у копији плана ознаке 

1 (Библиотека у Дому културе у Чачку) у Стартап центар НТП-а Чачак, постојеће и будуће 

спратности По+П+1, укупне бруто површине предметног дела објекта 684,33 м2 и нето 

површине 621,42м2, на к.п. бр. 784/1 К.О. Чачак. Реконструкција приземља објекта у којима 

библиотека тренутно обавља делатност, у површини од 621,42m2, врши се у циљу унапређења 

иновационог екосистема и развоја иновативних предузетничких идеја становника са подручја 

Моравичког округа, централне и западне Србије. Претежни корисници овог простора ће бити 

студенти и ученици средњих школа који имају интересовања да се едукују о новим 

технологијама и да стечена знања развијајау и примењују на конкретним задацима у привреди, 

јавном сектору и начно-образовним институцијама. Након добијања решења о одобрењу за 

извођење радова, које је један од  докумената обавезних за учешће у Програму подршке 

отварању регионалних иновационих стартап центара, Научно технолошки парк Чачак ће 

поднети захтев за учешће у јавном конкурсу расписаном од стране Кабинета министра без 

портфеља задуженог за иновације и технолошки развој и на тај начин стећи могућност за 

реализацију пројекта и обезбеђивање средстава наведених тачком IV овог решења. 

 

 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело: 

  

Р Е Ш Е Њ Е  

о прибављању у јавну својину реконструкцијом и променом намене дела приземља  Дома 

културе у Чачку 

 

 I ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину града Чачка реконструкцијом и променом намене 

дела oбјекта Дома културе Чачак, означеног као објекат бр. 1 у листу непокретности бр. 8414 

КО Чачак, на к.п. бр. 784/1 К.О. Чачак.  

 

 II Реконструкцијом и променом намене објекта обухваћено је приземље објекта у 

површини од 621,42m2, просторије у којима библиотека Дома културе Чачак тренутно обавља 

делатност, а врши се у циљу прилагођавања просторија спровођењу Програма подршке 

отварању регионалних иновационих стартап центара од стране Кабинета министра без 

портфеља задуженог за иновације и технолошки развој, у оквиру Научно технолошког парка 

Чачак, који ће овај простор користити најмање три године. 

  

 III На основу овог решења Градоначелник града Чачка ће Градској управи за урбанизам 

града Чачка поднети захтев за издавање решења о одобрењу извођења наведених грађевинских 

радова. 



   

 

 

 IV Средства намењена за подршку отварању регионалних  иновационих  стартап 

центара обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину. Процењена 

вредност инвестиције је 20 000 000 динара, а средства ће се по одобрењу пројекта за 

реализацију преносити јединици локалне самоуправе на основу решења Министра о наменском 

трансферу за реализацију конкретног пројекта. 

 

 V Град Чачак као носилац права јавне својине на објекту ближе описаном у тачки I овог 

решења, врши права инвеститора.   

 

 VI Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ ГРАДА НА ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА  

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић. 

Министарство унутрашњих послова Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за 

ванредне ситуације Чачак доставило је 1. августа 2018.године, Одсеку за имовинско правне 

послове Градске управе за урбанизам града Чачка захтев за израду предлога одлуке о преносу 

права јавне својине Града Чачка, за потребе Ватрогасно спасилачког батаљона Чачак, на 

одређених покретних ствари. Градска управа за финансије града Чачка поднела је иницијативу 

Градској управи за урбанизам града Чачка за покретање поступка преноса без накнаде 

покретних ствари из јавне својине града Чачка Републици Србији, Министарству унутрашњих 

послова Србије, Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ванредне ситуације Чачак. 

Закључком Савета за безбедност саобраћаја од 11. јула 2017. године одређено је да се средства 

предвиђена Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2017. годину употребе за набавку 

хидрауличног развалног алата за техничке интервенције при саобраћајним незгодама. Након 

спроведеног поступка јавне небавке добара мале вредности, у јавну својину града Чачка 

прибављене су покретне ствари ближе описане у изреци овог решења. Одлуком о прибављању, 

располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка прописано је да се покретне 

ствари у јавној својини Града могу пренети на другог носиоца јавне својине, са накнадом или 

без накнаде, у складу са Законом. Ставом 2. овог члана прописано је да одлуку о преносу права 

јавне својине Града на покретним стварима на другог носиоца јавне својине, доноси Градско 

веће града Чачка. 

 

По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Мирослав 

Вукосављевић који је истакао је корист од набавке оваквих уређаја и подсетио да је одмах  

након набавке „маказа“ прошле године спасен живот једном младићу. 

 

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

следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 I ПРЕНОСЕ СЕ из јавне својине града Чачка Републици Србији, Министарству 

унутрашњих послова Србије, Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ванредне ситуације 

Чачак, без накнаде, покретне ствари – опрема, и то: хидраулични агрегат (LUKAS P 630 SG) – 

комада 1, хидраулични клип/цилиндар (LUKAS R422) – комада 1, упор за клип/цилиндар 

(LUKAS LRS-C) – комада 1, црево за везу агрегата и алата (LUKAS EHP10) – комада 1, сет за 

отварање врата (LUKAS HTS 90) – комада 1, заштита од активирања ваздушног јастука возача 



   

 

(LUKAS airbeg safes for cars and trucks), - комада 1, сет за заштиту и рад са стаклом (LUKAS 

GLASS MANAGEMENT SET) – комада 1, сет за заштиту од оштрих ивица (LUKAS 

PROTECTION COVERS) – комада 1, тестера за ламинирано стакло (LUKAS WCS1) – комада 1, 

секач појаса са пробојцем стакла (RESQME) – комада 1, хидраулично уље (LUKAS HLP 10) – 

комада 1 (10 l), млазница (TFT G-FORCE IMPULSE) – комада 3, спинална даска (плутајућа са 

имобилизатором за главу и додатним каишевима за стабилизацију тела) – комада 1, баскет 

стречер ( једноделни фиксни са три каиша) – комада 1, шпанер (HFS STF 350 daN 8) – комада 4, 

трака са ушкама (HFS TU150-5T-2,5m) – комада 4. 

 

 II Средства за прибављање покретних ствари које су прецизније описане тачком I овог 

решења планирана су Одлуком о буџету за 2017.годину, када су и прибављене у јавну својину 

града Чачка и исплаћене по цени од 1.999.968,00 динара. 

 

III Република Србија, Министарство унутрашњих послова Србије, Сектор за ванредне 

ситуације, Одељење за ванредне ситуације Чачак, дужно је да покретне ствари описане у тачки I 

изреке решења, употребљава у сврху обављања своје делатности и извршавања надлежности из 

свог делокруга на територији града Чачка. 

  

 IV На основу овог решења Градоначелник града Чачка закључиће уговор о преносу 

права јавне својине на покретним стварима прецизније описаним тачком I изреке решења. 

  

V Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

ГРАДСКОЈ СТАМБЕНОЈ АГЕНЦИЈИ ЧАЧАК КАО 

НОСИОЦУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ЗА ИЗДАВАЊЕ У 

ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ОЗНАЧЕНОГ БРОЈЕМ 

4, У ПРИЗЕМЉУ ОБЈЕКТА ОЗНАКЕ 1 У ЛН 8906 КО 

ЧАЧАК НА КП. БР. 3212/1 КО ЧАЧАК  

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић која је 

истакла да је правни основ за издавање решења о сагласности за давање у закуп непокретности 

садржан је у Закону о јавној својини и Одлуци о прибављању, располагању и управљању 

стварима у јавној својини града Чачка и Статуту града Чачка.  Повод за доношење решења о 

сагласности је иницијатива Градске стамбене агенције Чачак од 1. јуна 2018. године поднета 

Градској управи за урбанизам града Чачка, Одсеку за имовинско правне послове, на основу 

одлуке Управног одбора Градске стамбене агенције. Издавање у закуп овог пословног простора 

од значаја је како за грађане тако и за подизање комуналних услуга на виши ниво јер би се 

олакшало плаћање и побољшала комуникација са корисницима услуга. Отварањем нових 

благајничких места и шалтера рекламација представља вид унапређења постојећих активности 

и побољшавања ликвидности. Применом софтвера који је израђен од стране Техничког 

факултета у Чачку, омогућило би се плаћање услуга свих јавних предузећа града Чачка на овом 

благајничком месту, што би погодовало свим становницима насеља Љубић кеј, али и 

становништву околних приградских и сеоских насеља која гравитирају овом делу града.  У 

случају промене намене пословног простора за време трајања закупа, неопходна је нова 

сагласност Градског већа града Чачка. Градска стамбена агенција чачак ће уговором о закупу 

уредити међусобна права и обавезе са будућим закупцем и доставити Градској управи за 

урбанизам града Чачка, Одсеку за имовинско правне послове, податке о спроведеном поступку 

давања у закуп пословног простора ближе описаног тачком I овог решења, у року од осам дана 

по окончању поступка, у складу са Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и 



   

 

уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда. 

 

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

 Вељко Неговановић поставио је питање будућег закупца тог простора.  

Весна Дмитрић је одговорила да је будући закупац ЈКП „Чачак“ Чачак, за услуге које је 

навела у уводном излагању. 

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следеће: 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

  

 

 I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ ГРАДСКОЈ СТАМБЕНОЈ АГЕНЦИЈИ ЧАЧАК као 

носиоцу права коришћења за издавање у закуп пословног простора означеног бројем 4, у 

приземљу објекта ознаке 1 у ЛН 8906 КО Чачак, на к.п.бр. 3212/1 КО Чачак, корисне површине 

34 m2 за потребе отварања благајне за уплату комуналних услуга на период од 5 (пет) година. 

 

 II На основу ове сагласности ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ЧАЧАК може да 

закључи уговор о закупу пословног простора описаног тачком I овог решења. 

 

 III ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ЧАЧАК је у обавези да Градској управи за 

урбанизам града Чачка, Одсеку за имовинско правне послове, достави податке о спроведеном 

поступку давања у закуп пословног простора ближе описаног тачком I овог решења, у року од 

осам дана по окончању поступка. 

 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ФИНАНСИЈСКОЈ 

ПОДРШЦИ ДЕЦИ ПОГИНУЛОГ РОДИТЕЉА У 

ОРУЖАНИМ АКЦИЈАМА 1991-1999. ГОДИНЕ У 2018. 

ГОДИНИ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Милка Станковић 

истакавши да је правни основ за доношење овог Правилника садржан у Закону о правима 

цивилних инвалида рата којим је прописано да општина, односно град могу својим прописима 

утврђивати друга права, већи обим права и повољније услове за остваривање права цивилних 

инвалида рата, чланова породица цивилних инвалида рата и чланова породица цивилних жртава 

рата, од обима права утврђеним наведеним законом, ако у свом буџету обезбеди средства. 

Правилником о финансијској подршци деци погинулог родитеља утврђује се право на 

финансијску подршку, висина новчане подршке , услови и начин остварења овог права детету  

погинулог родитеља у оружаним акцијама 1991-1999 године чије је пребивалиште у тренутку 

погибије било на територији града Чачка. Одлуком о буџету Града Чачка  одобрена су средства 

за помоћ деци погинулог родитеља у оружаним акцијама 1991-1999 године за 2018. годину у  

бруто износу од 200 хиљада динара. Овим Правилником, обзиром на одобрен износ средстава и 

број деце утврђена је финансијска подршка у једнократном  нето износу од 70 хиљада динара  

по детету.  На основу података којим располаже Градске управе за друштвене делатности - 

Служба за борачко инвалидску заштиту  у 2018 години ово право би с обзиром на прописане 

услове имало једно  дете. 



   

 

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело: 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ДЕЦИ ПОГИНУЛОГ РОДИТЕЉА 

У ОРУЖАНИМ АКЦИЈАМА 1991-1999 ГОДИНЕ  У  2018. ГОДИНИ 

 

Члан 1 

Овим правилником утврђује се право на финансијску подршку деци погинулог 

родитеља, висина новчане подршке , услови и начин остварења овог права. 

 

Право на финансијску подршку 

 

Члан 2 

 

Детету погинулог родитеља у оружаним акцијама 1991-1999. године чије је 

пребивалиште у тренутку погибије било на територији града Чачка исплаћује се једнократна 

новчана помоћ . 

Новчана помоћ из претходног става додељује  се: 

- малолетном детету, 

- ученику, 

- студенту основних академских, интегрисаних, основних струковних  студија и 

мастер академских студија које се финансирају из буџета Републике Србије на 

факултетима и високим школама чији је оснивач Република Србија, под условом да 

у 2018.години није старији од навршених 26 година живота. 

 

         Висина финансијске подршке 

 

Члан 3 

 

          Финансијска подршка у 2018. години утврђује су у нето износу од  70.000 динара  по 

детету. 

         Поступак остваривања права 

Члан 4 

 

       Новчана помоћ  из претходног члана додељује се на основу писменог захтева. 

Градска управа за друштвене делатности - унутрашња организациона јединица у чијем 

је делокругу рада борачко-инвалидска заштита, може и по службеној дужности покренути 

поступак за доделу једнократне новчане помоћи из члана 2 на основу званичне евиденције. 

Захтев се подноси Градској управи за друштвене делатности најкасније до 31.12.2018 

године. 

Уз захтев се прилаже: 

- извод из матичне књиге рођених за дете 

- извод из матичне књиге умрлих за погинулог родитеља 

- потврду о пребивалишту родитеља у време погибије 

- потврду школе за ученике,односно факултета за студенте 



   

 

Члан 5 

 

О додели новчане помоћи из члана 2.  овог правилника одлучује се решењем. 

Решење из претходног става доноси Градска управа за друштвене делатности. 

Против решења којим је одбијен захтев за новчану помоћ може се уложити жалба 

Градском већу града Чачка. 

 

Члан 6 

 

 Овај правилник се доноси на одређено време и важи за буџетску 2018.годину. 

 

 

Члан 7 

 

 Овај правилник  ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  “Службеном листу 

града Чачка“. 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ДОПУНИ 

ПРАВИЛНИКА O ПРАВУ НА НАКНАДУ ДЕЛА 

ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА У 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 

ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Милка Станковић 

истакавши да је Одлуком о додатној финансијској подршци породици са децом прописано да 

ближе услове, начин остваривања финансијске помоћи породици са децом и висину помоћи 

утврђује Градско веће у складу са планираним средствима и бројем деце која због недостатка 

капацитета нису уписана у Предшколске установе чији је оснивач Град Чачак. Правилником о 

праву на накнаду дела  трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго 

правно или физичко лице прописано је да Градско веће Града Чачка утврђује месечни износ 

накнаде дела  трошкова боравка детета у приватној предшколској установи у складу са 

могућностима буџета града Чачка. Месечни износ накнаде дела трошкова боравка у приватним 

предшколским установама за треће и свако наредно дете по реду рођења признаје се у износу од 

75% од економске цене боравка детета у предшколским установама чији је оснивач град 

Чачак,утврђене Одлуком о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања. 

Одлуком о буџету града Чачка за 2018. годину планирана су средства за субвенционисање 

предшколских установа чији је оснивач друго правно или физичко лице. Висина субвенције из 

буџета града Чачка и број деце (650 деце) чији ће се боравак у предшколским установама чији је 

оснивач друго правно или физичко лице (приватни вртићи) субвенционисати утврђена  је  у 

зависности од нивоа обезбеђених средстава, броја деце која нису уписана у предшколске 

установе чији је оснивач Град и капацитета предшколских установа које испуњавају законом 

прописане услове. 

 

 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело: 

 

ПРАВИЛНИК  

О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ПРАВУ НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА 

ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО 

ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

 

                                                                 Члан  1. 

 



   

 

У Правилнику о праву на накнаду дела трошкова боравка детета у предшколској 

установи чији је оснивач друго правно или физичко лице („Сл. лист града Чачка“ бр. 7/2015, 

17/2016 и 5/2018) у члану 7. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

„Месечни износ накнаде дела трошкова боравка у приватним предшколским установама 

за треће и свако наредно дете по реду рођења признаје се у висини од 75% од економске цене 

боравка детета у предшколским установама чији је оснивач град Чачак, утврђене Одлуком о 

утврђивању економске ценe програма васпитања и образовања.“ 

Досадашњи  ставови 3. 4. и 5. постају ставови 4, 5. и 6. 

. 

                                                 Члан 2.  

 

Овај правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном листу 

града Чачка.“ 

 

 

 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ВИСИНИ МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА 

НАКНАДЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА У 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 

ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЗ БУЏЕТА 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА РАДНУ 2018/2019 ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Милка Станковић 

истакавши да је правни основ за доношење овог решења садржан у Одлуци о додатној 

финансијској подршци породици са децом  и Правилнику о праву на накнаду трошкова боравка 

детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице. Одлуком о 

додатној финансијској подршци породици са децом прописано да ближе услове, начин 

остваривања финансијске помоћи породици са децом и висину помоћи утврђује Градско веће у 

складу са планираним средствима и бројем деце која због недостатка капацитета нису уписана у 

Предшколску установу чији је оснивач град Чачак. Правилником о праву на накнаду трошкова 

боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице 

прописано је да Градско веће града Чачка утврђује месечни износ накнаде трошкова боравка 

детета у приватној предшколској установи у складу са могућностима буџета града Чачка. 

Одлуком о буџету града Чачка за 2018. годину планирана су средства за субвенсионисање 

предшколских установа чији је оснивач друго правно или физичко лице. Висина субвенције из 

буџета града Чачка и број деце чији ће се боравак у предшколским установама чији је оснивач 

друго правно или физичко лице (приватни вртићи) субвенционисати укалкулисани су у 

зависности од нивоа обезбеђених средстава, броја деце која нису уписана у предшколске 

установе чији је оснивач Град и капацитета предшколских установа које испуњавају законом 

прописане услове. 

 

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

Михаило Јовић поставио је питање бесплатног вртића за треће и свако наредно дете. 

Милка Станковић је одговорила да се та погодност односи на предшколске установе 

чији је оснивач град Чачак, а не и на приватне вртиће. Иначе, рангирање деце по конкурсу у 

вртићима чији је оснивач Град врши се истом методом  за сву децу, па се може десити да дете 

које би имало право на бесплатан боравак не буде на листи за упис због мањег броја бодова, 

односно треће дете не уписује се аутоматски него се сва деца рангирају по броју бодова. 

 

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

 



   

 

РЕШЕЊЕ 

О ВИСИНИ МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА НАКНАДЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА У 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО 

ЛИЦЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА  ЗА РАДНУ 2018/19. ГОДИНУ 

 

 

1. Месечни износ накнаде трошкова боравка деце у предшколској установи чији је 

оснивач друго правно или физичко лице који се плаћа  из буџета града Чачка износи 11.000 

динара  за целодневни облик рада у трајању од 11 часова, за радну 2018/2019 годину.  

2.Месечни износ накнаде  трошкова боравка  за треће и свако наредно дете по реду 

рођења признаје се у висини 17.304,00 динара. 

3.  Дневни износ боравка детета утврђује се дељењем месечног износа који се признаје 

као основ за обрачун дела трошкова боравка деце.  

4. За дане оправданог одсуства детета (болест, годишњи одмор родитеља и др.), уплаћује 

се 50% од дневног износа.  

5. За дане неоправданог одсуства детета не плаћа се накнада.  

Трошкови боравка детета у приватној предшколској установи не надокнађују се за дане 

викенда, државних и верских празника који се празнују у Републици Србији и обележавају 

нерадно.  

Право  на финансијску помоћ из тачке 1. овог решења, може да оствари родитељ, 

старатељ, усвојитељ или хранитељ у радној 2018/19 години, под условима  да дете није уписано 

у вртић предшколских установа чији је оснивач град Чачак због недостатка капацитета, да је 

родитељ закључио уговор о боравку детета у приватној предшколској установи, да дете похађа 

приватну предшколску установу и другим условима прописаним Одлуком о финансијској 

подршци породици са децом ("Сл. лист града Чачка", бр. 1/2015 и 6/2018) и Правилником о 

праву на накнаду дела трошкова боравка у предшколској установи чији је оснивач друго правно 

или физичко лице ("Сл. лист града Чачка", бр. 7/2015,17/2016, 5/2018 и број 06-200/2018-III од 

20. августа 2018. године). 

6. Право из тачке 1. и 2. ове одлуке оствариће највише 650 деце (Мимиланд 420 деце, 

Гимназион 230) према броју и датуму подношења захтева преко писарнице Градске управе за 

друштвене делатности града Чачка или поште. 

7. Ово решење објавити у "Службеном листу града Чачка", а примењиваће се од 1. 

септембра 2018. године до 31. августа 2019. године.  

 

 

ДЕВЕТНАЕСТА 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 

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 је  један подносилац  програма користио 

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 је доставио подносилац програма  

Фудбалски клуб „Морава“ Мојсиње.  

 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ 

ПРОГРАМА 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 2 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 

„Морава“ Мојсиње 

фудбал 172.064,00 

учешће спортских организација  

са територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

2.  
Мотокрос клуб 

''Танаско Рајић'' Чачак мото спорт 100.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

 

 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА 

ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ 

СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЧАЧКА У 2018. ГОДИНИ 

 

  Владан Милић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознао је чланове 

Градског већа са предлогом Комисије за спорт која је размотрила приспеле пријаве на конкурс 

за доделу средстава за изградњу, одржавање и опремање спортских објеката на територији 

града Чачка у 2018. години и Градском већу предлаже да се средства доделе следећим месним 

заједницама: 3. Децембар, Горичани, Мршинци, Парменац, Танаско Рајић и Стари град. 

 

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



   

 

Вељко Неговановић поставио је питање Месне зајенице Мршинци. 

Владан Милић објаснио је за које намене је ова месна заједница добила средства, те да 

ова месна заједница конкурише одвојено од Месне заједнице Слатина. 

 

По упознавању са предлогом и завршеном претресу, Градско веће је једногласно донело 6 

решења, према следећем распореду: 

 

редни 

број 

носилац 

програма 

Износ                                    

 (у динарима) 
активности 

1.  
Месна заједница 

„ 3. децембар“ Чачак 
200.000,00 

Изградња отвореног спортског терена 

 (земљани радови и бетонирање платоа) 

2.  
Месна заједница 

Горичани 
36.000,00 Набавка кошаркашке табле 

3.  
Месна заједница 

Мршинци 
141.000,00 

Адаптација свлачионице на фудбалском игралишту: 

1) керамичарски и водоинсталатерски радови 36.000,00 

динара; 

2) доградња просторије за службена лица 30.000,00 динара; 

3) кречење просторија 15.000,00 динара; 

4) замена прозора и врата 60.000,00 динара. 

4.  
Месна заједница 

Парменац 
200.000,00 Наставак изградње ограде око фудбалског игралишта 

5.  
Месна заједница 

Танаско Рајић 

 

200.000,00 
Израда полиуретанске подлоге на отвореном спортском 

терену за рекреацију деце 

6.  
Месна заједница   

Стари град 
147.112,49 Уградња видео надзора на спортском терену 

 

 

ДВЕАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЧИЊЕНИМ 

ШТЕТАМА НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ 

КУЛТУРАМА, СТОЦИ, ЖИВИНИ И ИМОВИНИ, 

УСЛЕД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЧАЧКА 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је др Влајисав Папић који је 

упознао чланове Градског већа са Извештајем Комисије за утврђивање штете на 

пољопривредним културама од града и истакао да је  киша  јаког интезитета 7. јула 2018. године 

у поподневним часовима погодила села на територији града Чачка: Трбушане, Коњевиће, 

Кулиновце,Трнаву, Балугу Трнавску, Лозницу, Атеницу, Вапу, Виљушу и град Чачак. Олуја, 

јака киша (више од 80л/ м2)  јаког интезитета у трајању око сат  времена допринела је да потоци 

и речице на територији ових села набујају за кратко време у толикој мери да су се излиле 

носећи све пред собом  причинивши  велике штете на пољопривредним културама, живини, 

стоци, пољопривредним објектима (пластеници)  на путној и другој инфраструктури. Највише 

су настрадала равничарска села Трнавска Балуга, Коњевићи, равничарски део села Трнаве, 

Лознице.Пријаве штета су стигле у Градску  управу за опште и заједничке послове од 7. јула 

2018. године до 1. августа 2018. године. По пријавама Комисија за процену штете на 

пољопривредним културама насталој услед поплаве  изашла је на лице места, сагледала штете 

код сваког пољопривредног произвођача, урадила записник, обрадила податке и даје коначан 

Извештај о насталим штетама. Сви пријављени подаци су у оригиналу пренети, у табелу за 



   

 

обрачун, сређене  и обрачунате су појединачне штете по пољопривредним културама, живини, 

стоци и пољопривредним објектима (пластеници) у настрадалим селима.  

 

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

Милун Тодоровић указао је на техничку грешку у пропратном акту, а др Милан 

Лукић приметио је да је износ на броју 12 погрешно сабран, те да и ту техничку грешку треба 

исправити. 

 

 По упознавању са Извештајем  и завршеном претресу, Градско веће је једногласно 

донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Извештај о причињеним штетама на пољопривредним културама од града 

и бујице на територији града Чачка, који је сачинила Комисија Градског већа града Чачка за 

процену штете у пољопривреди настале након елементарне и друге непогоде. 

 

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О 

ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР 

 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Љубисаве Зимоњић, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о измени Решења о образовању Комисије за надзор 

 

I 

 

У Решењу о образовању Комисије за надзор („Службени лист града Чачка“ број 8/2017) 

уместо Љубинке Миленковић, дипломираног економисте, за члана Комисије именује се Милена 

Мајсторовић, дипл. економиста. 

 

II 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  (апропријација 91 ) 

 

  У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Братислава Зечевића, 

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 33, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Стална 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 0602-0010 - Стална буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 33.556,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 91, за измирење обавеза по испостављеним фактурама за набавку 

материјала и опреме за потребе јединица цивилне заштите опште намене које су 

ангажоване на отклањању штете настале услед елементарне непогоде која се догодила 

на територији града Чачка.  

 

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

класификација 484 - Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних 

непогода или других природних узрока, извор финансирања 01 (издаци из буџета Града) 

Директни корисник буџетских средстава Градска управа за опште и заједничке послове. 

 

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

 

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

 

 

 

 

ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ  БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 85) 

 

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 буџетска 

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 100.000,00 динара, на име обезбеђења додатних 

средстава на апропријацији 85, за исплату накнаде за ангажовање четири припадника 

јединица Цивилне заштите опште намене на територији града Чачка на предузимању 

превентивних мера заштите од пожара, у периоду од 1. до 18. јуна 2018. године. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 85, економска 

класификација 423 – Услуге по уговору – Трошкови накнаде за рад и остали трошкови 

ангажовања припадника цивилне заштите опште намене града Чачка у случају 

ванредних ситуација или спровођења превентивних мера, 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“. 
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