
ЗАПИСНИК 

СА СЕДАМДЕСЕТДРУГЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 11. октобра 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 72. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

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

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

Шипетић, др Милан Лукић, Михаило Јовић, Душан Радојевић, Немања Трнавац, Славко 

Веселиновић, Анђелка Новаковић и прим. др Славица Драгутиновић, а одсутан је: Вељко 

Неговановић; 

 

     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: 

 

- Милорад Јевђовић, заменик председника Скупштине града 

- Мирослав Петковић, секретар Скупштине града 

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

Градоначелника и Градског већа 

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије  

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

- Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Милка Станковић, начелник Градске управе за друштвене делатности 

- Вера Јовановић, директор Предшколске установе „Радост“ Чачак 

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

- Томислав Пауновић, представник Центра за стручно усавршавање Чачак 

- Драган Вукајловић, директор ЈП „Градац“ Чачак 

- Александар Петронијевић, председник Савета за безбедност саобраћаја  

- Дејан Васовић, секретар Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања 

- Катарина Новковић, Градски правобранилац 

 

   да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока 

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

на седници. 

 

*** 

 

Милун Тодоровић, председник Градског већа, обавестио је чланове Градског већа да 

им је достављен  записник са 71. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли имају примедби на записник са 71. седнице 

Градског већа.  

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

донело: 

 

 



   

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  71.  седнице Градског већа града Чачка број 06-231/2018-III   

од 18. септембра 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, с тим да се исти допуни 

следећим тачкама: 

 

-   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(апропријација 9/1) и да се иста разматра као 23. тачка; 

-    ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(апропријација 9/2) и да се иста разматра као 24. тачка; 

-   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(апропријација 684) и да се иста разматра као 25. тачка, а постојеће тачке 23. и 24. 

постану тачке 26. и 27. 

 

Ове предлоге Градско веће је једногласно прихватило. 

 

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

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

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1.   РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ 

ЧАЧАК ЗА 2017/2018. ГОДИНУ  

 

2.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ГОДИШЊИ  ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА 

РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ 

 

3.  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МОЈЕ 

ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК ЗА 2017/2018. ГОДИНУ  

 

4.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ГОДИШЊИ  ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ 

ЧАЧАК ЗА РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ 

 

5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК 

 

6.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ 

САМОДОПРИНОСА ЗА МЕСНУ ЗАЈЕДНИЦУ ТРБУШАНИ 

 

7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ МЗ ТРНАВА НА 

КОРИШЋЕЊЕ ЗГРАДЕ ИЗГРАЂЕНЕ НА КП. БР. 868 КО ТРНАВА  

 

8. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О НЕПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ О ПРОДАЈИ ДЕЛА 

КАТАСТАРСКE  ПАРЦЕЛE  БРОЈ 1057 КО ЧАЧАК  

 



   

9.   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

РЕКОНСТРУКЦИЈОМ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА ЗЛАТИБОРСКОЈ, 

БАЛКАНСКОЈ, СОЛУНСКОЈ, РАДИШЕ ПОШТИЋА И УЧИТЕЉА 

МАРИНОВИЋА 

 

10. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ 

КП. БР. 479/11 КО ПРЕЉИНА И ДР. 

 

11. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ 

КП. БР. 2896/2 И 2897 ОБЕ КО ЧАЧАК  

 

12. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИХВАТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 

СПОМЕНИКА ЖУПАНУ СТРАЦИМИРУ У ЧАЧКУ 

 

13.  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ВИСИНИ МЕСЕЧНОГ 

ИЗНОСА НАКНАДЕ ТРОШКОВА БОРАВАКА ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ 

УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЗ 

БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА РАДНУ 2018/19. ГОДИНУ 

 

14. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ЗИМСКОГ 

ОДРЖАВАЊА ЗА СЕЗОНУ 2018/2019  

 

15. ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА I УГОВОРА О РЕАЛИЗОВАЊУ АКТИВНОСТИ ИЗ 

УСВОЈЕНОГ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА, ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА 

ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, УЛИЦА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

16. ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА II УГОВОРА О ВРШЕЊУ УСЛУГА ЈП „ГРАДАЦ“ ЗА 

2018. ГОДИНУ 

 

17. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА 

 

18. ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА 

СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. 

ГОДИНУ  

 

19. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У РЕШЕЊУ ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 06-231/2018-III ОД 18. СЕПТЕМБРА 2018. ГОДИНЕ 

 

20. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (TRI „ T-PLAM“ ) 

 

21. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (Завод за јавно здравље Чачак) 

 

22. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 9/1) 

 

23. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ ( апропријација 9/1) 

 



   

24. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 9/2)  

 

25. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 684) 

 

26. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА ИЗ ЧАЧКА 

НА РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 55333-

5801/2018 ОД 28. АВГУСТА 2018. ГОДИНЕ  

 

27. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПУЋИВАЊУ НА СЛУЖБЕНИ ПУТ ЧЛАНА 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА:  

 

 

ПРВА ТАЧКА:  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА 2017/2018. ГОДИНУ  

 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Вера Јовановић упознала је чланове 

Градског већа са Извештајем о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2017/2018. 

годину, детаљно образлажући све елементе Извештаја, истакавши да Установа обавља 

делатност предшколског образовања. У оквиру основне делатности Установа обавља следеће 

послове: нега и васпитање деце од 6 месеци до 3 године; образовање и васпитање деце узраста 

од 3 године до укључивања у програм припреме за школу; исхрана, нега, превентивна 

здравствена заштита, социјална заштита деце предшколског узраста; програм предшколског 

васпитања и образовања који се остварује у различитом трајању као целодневни боравак или 

предшколски програм у полудневном трајању као и васпитно образовни рад са децом на 

болничком лечењу. Поред претежне делатности Установа обавља следеће делатности: 

делатност дневне бриге о деци и делатност као део страног друштва Дечје одмаралиште 

„Овчар“ у Улцињу. Установа обавља своју делатност у 8 објеката. Прилог Извештају је 

финансијски извештај Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2017. годину. 

 

По упознавању са Извештајем, Градско веће је једногласно усвојило Извештај о раду 

Предшколске установе „Радост“ Чачак  за 2017/2018. годину, и упутило Скупштини на 

разматрање и усвајање.  

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ  ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ 

 

Вера Јовановић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознала је чланове 

Градског већа са Годишњим планом рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 

2018/2019. године истакавши да делатност предшколског васпитања и образовања обухвата 

васпитање и образовање деце предшколскох узраста, од 6 месеци до поласка у основну школу, а 

Предшколска установа обавља и делатност којом се обезбеђује исхрана, нега, превентивно-

здравствена и социјална заштита деце предшколског узраста. Годишњи план рада Установе 

конципиран је тако да усмерава даљи развој и унапређење целокупне делатности у правцу 

остваривања постављених стандарда. Установа у оквиру своје мреже има осам објеката, од 

којих се седам налази у ужем градском језгру а један на периферији града. Осим објеката вртића 

Установа поседује и објекат Дечјег одмаралишта „Овчар“ у Улцињу и болничку групу на 



   

педијатаријском одељењу Опште болнице у Чачку. На крају је истакла да је дошло до 

проширивања капацитета у вртићу „Сунце“ и стварања услова за премештај Управе у тај вртић, 

чиме су се такође стварили услови за проширење капацитета и у вртићу „Радост“ где је Управа 

до сада била смештена. 

 

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

Прим. др Славица Драгутиновић захвалила се на уложеном труду и раду Установе, да 

у сарадњи са локалном самоуправом, а на захтев мештана којима је то било преко потребно, 

отвори мешовиту групу у Трнави. Истакла је учешће Установе у фестивалу „Прича“ па 

поставља питање да ли се то планира и за наредне године. 

Вера Јовановић подсетила је да је Установа у мају месецу учестовала у организацији 

хуманитарне манифестације у оквиру фестивала „Прича“ те да су сва средства која су том 

приликом прикупљена намењена девојчици која је корисник Установе и да се планира  још 

једна слична хуманитарна манифестација у новембру месецу. 

Немања Трнавац  истакао је да су неке активности из плана за текућу годину већ 

реализоване. Што се одмаралишта у Улцињу тиче, сматра да је овај објекат доведен на завидан 

ниво, да има простора да се и даље напредује, као и да се објекат може користи за друге 

активности што је могуће спровести уз помоћ локалне самоуправе како би објекат био 

самоодржив а његов рад економски исплатив. Стога ће свака иницијатива од стране Установе за 

активности које могу бити спроведене бити прихваћена од стране градске власти, а средства за 

то планирана у буџету у наредних пар година а објекат могу користити разне структуре и 

старосне категорије, у сезони и ван сезоне, а сигуран је да се објекат може користи минимум 10 

месеци годишње.  

Вера Јовановић, на крају дискусије по овој тачки дневног реда, истакла је да ће тема 

летовања деце кроз извештај бити презентована на једној од наредних седница Градског већа. 

 

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

утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе 

„Радост“ Чачак за радну 2018/2019. годину и упутило Скупштини на  разматрање и доношење. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК ЗА 2017/2018. ГОДИНУ  

 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Сузана Симеуновић упознала је 

чланове Градског већа са Извештајем о раду Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за  

радну 2017/2018. годину, детаљно образлажући све елементе Извештаја Установе, истакавши да 

делатност Установе обухвата делатност предшколског образовања и васпитања деце 

предшколског узраста. Претежна делатност установе је предшколско образовање у оквиру које 

се обављају следећи послови: нега и васпитање деце узраста од 6 месеци до 3 године; 

образовање и васпитање деце узраста од три године до укључивања у програм припреме за 

школу; исхрана, нега, превентивно-здравствена и социјална заштита деце предшколског узраста 

и програм предшколског васпитања и образовања који се остварује у различитом трајању. 

Поред претежне делатности Установа обавља  и делатност дневне бриге о деци. Од једанаест 

вртића који су у саставу мреже ове Установе, пет вртића се налази на сеоском подручју, а 

остали су на градском подручју. Прилог Извештају је финансијски извештај Предшколске 

установе „Моје детињство“ Чачак за 2017. годину. 

 

По упознавању са Извештајем, Градско веће је једногласно усвојило Извештај о раду 

Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак  за 2017/2018. годину, и упутило Скупштини на 

разматрање и усвајање.  

 



   

ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ  ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК ЗА РАДНУ 2018/2019. 

ГОДИНУ 

  

Сузана Симеуновић, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда, истакла је 

да Предшколска установа „Моје детињство“ обавља делатност предшколског образовања и 

васпитања деце предшколског узраста у складу са Основама програма предшколског васпитања 

и образовања и посебним Законом. Годишњи план рада конципиран је тако да усмерава даљи 

развој и унапређење делатности Установе у правцу остваривања постављених стандарда. 

Савремена предшколска установа има задатак да обезбеди повољну друштвену и физичку 

средину у којој ће се одвијати активности којима се баве деца, а опште активирање детета и 

његово оспособљавање за самостално, али и удружено деловање, као и друштвени живот 

заједнице, најважнија је педагошка функција предшколске установе. На крају је истакла да су 

током јула месеца почели радови на проширењу и реконструкцији вртића «Полетарац», док су 

предходних година адаптирани још неки вртићи.  

 

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

Прим. др Славица Драгутиновић похвалила је план рада Установе и истакла да је на 

њу посебан утисак оставио васпитни рад у вртићима, како са предшколцима тако и са млађим 

категоријама, нарочито рад кроз пројекте са великим уделом учесника у пројекту кроз шта се 

сагледавају потребе деце које им могу бити од користи. Поставила је питање у вези реализације 

посебних програма у 2018. години, то јест да ли ће остати исти или се креирају за сваку годину.  

Сузана Симеуновић је истакла да план рада прилагођен свакој групи деце понаособ 

према њиховим потребама, а систематским планом креирају се и посебни и специјаловани 

програми. Нада се да ће вртић „Полетарац“ који је у центру града бити место где ће већина 

програма бити спроведена. 

Прим. др Славица Драгутиновић сматра да треба дати пуну подршку оваквим 

програмима. 

 

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

утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе 

„Моје детињство“ Чачак за радну 2018/2019. годину и упутило Скупштини на разматрање и 

доношење. 

 

 

ПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК 

  

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Томислав Пауновић 

истакавши да је разлог за доношење Статута Центра за стручно усавршавање Чачак 

усклађивање са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Регионалног центра за 

професионални развој запослених у образовању којом је промењен назив Центра и назив радног 

места директора Центра као и усклађивање са Уредбом о каталогу радних места у јавним 

службама и другим организацијама у јавном сектору у делу надлежности ( описа послова) и 

услова за именовање директора Центра (стручна спрема, додатна знања и радно искуство). 

Детаљно је упознао чланове Градског већа са одредбама Статута Центра. 

 

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

давању сагласности на Статут Центра за стручно усавршавање Чачак, и доставило Скупштини 

на разматрање и доношење. 

 



   

 

ШЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА МЕСНУ ЗАЈЕДНИЦУ 

ТРБУШАНИ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је, након уводног излагања које је поднеo 

Небојша Бежанић, једногласно утврдило Предлог одлуке о проглашењу Одлуке о увођењу 

самодоприноса за Месну заједницу Трбушани и упутило Скупштини на разматрање и 

доношење. 

 

СЕДМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ МЗ ТРНАВА 

НА КОРИШЋЕЊЕ ЗГРАДЕ ИЗГРАЂЕНЕ НА КП. БР. 868 КО 

ТРНАВА  

 

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

истакавши да је правни основ за доношење решења о давању месној заједници Трнава на 

коришћење зграде у јавној својини града Чачка, означене бројем 1, уписане у лист 

непокретности број 1013 К.О. Трнава, изграђене на к.п. бр. 868 К.О. Трнава, укупне бруто 

површине 99м2,  садржан у Закону о јавној својини, Одлуци о прибављању, располагању и 

управљању стварима у јавној својини града Чачка и Статуту града Чачка. Поступак доношења 

овог решења покренут је иницијативом Градоначелника града Чачка од 26. септембра 2018. 

године, у којој се наводи да је предметна пословна зграда укупне површине 99м2 и да се састоји 

од два дела, и то један део је у површини од 74м2, а други део је у површини од 25м2. 

Поступак доношења решења је у складу са Одлуком о прибављању, располагању и управљању 

стварима у јавној својини града Чачка, која прописује да Градоначелник града Чачка подноси 

органу Градске управе надлежном за   имовинско – правне послове образложену иницијативу за 

давање непокретности у јавној својини Града на коришћење и да орган градске управе 

надлежан за имовинско - правне послове израђује  нацрт одлуке. 

 

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

давању МЗ Трнава на коришћење зграде изграђене на кп. бр. 868 КО Трнава, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О НЕПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ О 

ПРОДАЈИ ДЕЛА КАТАСТАРСКE  ПАРЦЕЛE  БРОЈ 1057 КО 

ЧАЧАК  

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Весне Дмитрић, Градско 

веће је једногласно  донело следећу: 

 

О Д Л У К У 

 

 НЕ ПРИХВАТА се понуда Драгољуба Борисављевића из Чачка, Ул. Градско 

шеталиште бр. 81, Радослава Борисављевића из Београда, Ул. Солунска бр. 36, Дејане Вуковић 

из Београда, Ул. Војводе Степе бр. 139/17, и Оливере Бошковић из Београда, Ул. Војводе Степе 

бр. 100, сви са по 1/8 идеалног дела, којом Граду Чачку, као сувласници, нуде на продају део 

непокретности означена као к.п. бр. 1057, КО Чачак, л. н. бр. 10302, земљиште под зградом - 

објектом  у површини од 95 м2, (објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката), 

земљиште под зградом - објектом у површини од 30 м2 (објекат изграђен пре доношења 

прописа о изградњи објеката) и земљиште уз зграду - објекат у површини од 48 м2, што укупно 

износи 173 м2,  по цени од 50. 000 евра у динарској противредности.   

 

  



   

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Драгољуб Борисављевић из Чачка, Ул. Градско шеталиште бр. 81, Радослав 

Борисављевић из Београда, Ул. Солунска бр. 36, Дејана Вуковић из Београда, Ул. Војводе Степе 

бр. 139/17, и Оливера Бошковић из Београда, Ул. Војводе Степе бр. 100, сви са по 1/8 идеалног 

дела, као сувласници на  делу непокретности означене као к.п. бр. 1057, КО Чачак, л. н. бр. 

10302, земљиште под зградом - објектом  у површини од 95 м2, земљиште под зградом - 

објектом у површини од 30 м2 (објекти изграђени пре доношења прописа о изградњи објеката)  

и земљиште уз зграду - објекат у површини од 48 м2, што укупно износи 173 м2, понудили су 

по пречем праву куповине Граду Чачку по цени од 50.000 евра у динарској противредности. 

Наведена непокретност њима је делимичним решењем Агенције за реституцију враћена у 

својину у деловима напред наведеним. На истој непокретности, легалним објектима са 

земљиштем право сувласништва полажу и друга лица која нису поднела понуду за откуп по 

пречем праву које има Град Чачак, као и Град Чачак са 1/8 идеалног дела.    

 Уз понуду су достављени и основи стицања наведене непокретности у наведеном 

идеалном делу и то правноснажно делимично решење Агенције за реституцију, број: 46-

000394/21012 од 16. марта 2015. године и решење РГЗ-Службе за катастар непокретности број: 

952-02-4-1102/2017 од 14.08.2018. године о упису права сусвојине на наведеној непокретности. 

По службеној дужности је прибављена и Информација о локацији за наведене катастарске 

парцеле коју је издала Градска управа з аурбанизам, број: 958-службено/2018 од 01.10.2018. 

године. 

 Сагласно одредби члана 80. Одлуке о грађевинском земљишту, по службеној дужности, 

није прибављен и податак о тржишној вредности понуђеног грађевинског земљишта од Ј.П. 

"Градац" Чачак због тога што је у питању изграђено грађевинско земљиште, легални објекти а 

по наведеном члану тржишна вредност се утврђује само за неизграђено грађевинско земљиште, 

заједно са изјашњењем о заинтересованости тога предузећа за прибављање наведених 

непокретности у јавну својину града Чачка. Том одлуком није предвиђено изјашњавање Ј.П. 

"Градац" Чачак у вези куповине легалних објеката. 

 Питање права прече куповине непокретности (објеката са земљиштем) нормирано је 

чланом 24. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“, број 14/2018) и по тој норми надлежни орган управе за 

имовинско-правне послове израђује предлог одлуке о понуди и доставља га Градском већу, 

ради одлучивања. 

 На основу Информације о локацији, утврђено је да је наведена катастарска парцела 

обухваћене Планом генералне регулације "ЦЕНТАР" у Чачку ("Службени лист града Чачка", 

број 15/2014) и према наведеном планском акту налазе се у урбанистичкој зони 11 - у саставу 

Урбанистичке целине 11.1 (становање високих густина насељености 150-250 ст./ха). 

 Предметна катастарска парцела је понуђена на продају само у делу, па прибављање 

таквог дела земљишта не представља комплетно решене имовинско-правне односе за 

евентуалног стицаоца Град Чачак, јер на парцели постоји и више других сувласника, који нису 

понудили продају свога идеалног дела Граду Чачку.  

 Одредбом члана 62. став 3. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу 

("Службени гласник РС", бр. 72/2011, 108/2013, 142/2014 и 88/2015), прописано је да је враћена 

имовина у слободном промету, а Република Србија, односно јединица локалне самоуправе има 

право прече куповине приликом првог отуђења. 

 Градска управа за урбанизам града Чачка је сходно члану 24. Одлуке о прибављању, 

располагању и управљању стварима у јавној својини Града Чачка („Сл. лист града Чачка“, број 

14/2018), размотрила понуду по основу права прече куповине Града Чачка за делимично 

стицање непокретности на којој постоје и други сувласници и предложила Градско веће доноси 

одлуку да се иста понуда не прихвати. 

 Градско веће града Чачка, на седници одржаној 11. октобра 2018. године, разматрало је 

понуду Драгољуба Борисављевића из Чачка, Ул. Градско шеталиште бр. 81, Радослава 

Борисављевића из Београда, Ул. Солунска бр. 36, Дејане Вуковић из Београда, Ул. Војводе 



   

Степе бр. 139/17, и Оливере Бошковић из Београда, Ул. Војводе Степе бр. 100, сви са по 1/8 

идеалног дела, којом Граду Чачку, као сувласници, нуде на продају део непокретности 

означене као к.п. бр. 1057, КО Чачак, л. н. бр. 10302, земљиште под зградом - објектом  у 

површини од 95 м2, земљиште под зградом - објектом у површини од 30 м2 (објекти изграђени 

пре доношења прописа о изградњи објеката) и земљиште уз зграду - објекат у површини од 48 

м2, што укупно износи 173 м2,  по цени од 50. 000 евра у динарској противредности, 

закључило је да Град Чачак није заинтересован за куповину напред наведених непокретности, 

посебно из разлога да се нуде за продају само делови непокретности, па је на основу одредбе 

члана 62. став 3. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу („Сл. гласник РС“, број 

72/2011, 108/2013, 142/2014 и 88/2015) и на основу члана 24. Одлуке о прибављању, 

располагању и управљању стварима у јавној својини Града Чачка („Сл. лист града Чачка“, број 

14/2018),  одлучено као у изреци ове одлуке.   

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

РЕКОНСТРУКЦИЈОМ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА 

ЗЛАТИБОРСКОЈ, БАЛКАНСКОЈ, СОЛУНСКОЈ, РАДИШЕ 

ПОШТИЋА И УЧИТЕЉА МАРИНОВИЋА 

 

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

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

улицама Златиборској, Балканској, Солунској, Радише Поштића и Учитеља Мариновића 

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

стварима у јавној својини града Чачка. Повод за доношење решења је иницијатива Града Чачка,  

Градске управе за опште и заједничке послове, Одсека за јавне набавке и инвестиције, Службе 

за инвестиције од 17. јула 2018.године. Градска управа за урбанизам града Чачка издала је 

локацијске услове за реконструкцију водоводне мреже у наведним улицама. Реконструкција 

водоводне мреже обухвата замену постојећег дотрајалог уличног цевовода новим ТПЕ цевима, 

уз задржавање постојећих индивидуалних прикључака и повезивање на нови цевовод, као и 

постављање нових подземних хидраната одговарајућег пречника, на прописаним растојањима, а 

реконструкција коловозних и тротоарских конструкција на локацији ближе описаној тачком I и 

II овог решења обухвата рушење и обнову постојеће коловозне конструкције са оивичењем и 

тротоарима у целом постојећем профилу улице у циљу унапређења квалитета саобраћајне и 

пешачке комуникације. Укупна процењена вредност радова ближе описаних тачком I и II овог 

решења је 112.830.000,00 динара, од чега реконструкција водоводне мреже у улици 

Златиборској 14.850.000,00 динара, Балканској 12.110.000,00 динара, Солунској 43.450.000,00 

динара, Радише Поштића 11.920.000,00 динара и Учитеља Мариновића 30.500.000,00 динара, за 

који износ ће Град конкурисати код надлежних државних институција, након добијања 

одобрења за извођење радова.  

 

 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело:  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о прибављању у јавну својину реконструкцијом водоводне мреже у улицама Златиборској, 

Балканској, Солунској, Радише Поштића и Учитеља Мариновића 

 

 

 I ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину града Чачка реконструкцијом водоводна мрежа у 

улицaма Златиборској, Балканској, Солунској, Радише Поштића и Учитеља Мариновића, која 

обухвата катастарске парцеле бр. 4865/5, 4877, 4847/1, 4846, 5175/1, 1890/2, 4339/1, 4441, 

4895/12, 1764/2, 4282, 4373, 4360, 4340/2, 4339/4, 5175/2, 5173/1, 5174, 5172, 2199/1, 2199/3, 2174 

и 2170/1 све у КО Чачак. 

 



   

 II Извођењем радова на реконструкцији водоводне мреже обухваћени су и радови на 

реконструкцији коловозне и тротоарске конструкције у улицама Солунској, Радише Поштића и 

Учитеља Мариновића. 

  

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

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

ближе описаних тачком I и II овог решења. 

 

 IV Техничка документација потребна за прибављање локацијских услова и одобрења за 

извођење радова израђена је од стране Preduzećа za konsalting, urbanizam, projektovanje i 

inženjering URBANPROJEKT akcionarsko društvo, Čačak, по цени од 1.432.896,00 динара са 

ПДВ-ом, за шта су средства обезбеђена Одлуком о буџету града Чачка за 2018.годину („Сл.лист 

града Чачка“ бр. 24/2017 и 19/2018), а процењена вредност инвестиције је 112.830.000,00 

динара. 

 

 V Град Чачак je носилац инвеститорских права на извођењу грађевинских радова ближе 

описаних тачком I и II овог решења.   

 

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

 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ КП. БР. 479/11 КО ПРЕЉИНА И ДР. 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Весне Дмитрић, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о покретању поступка експропријације кп.бр. 479/11 КО Прељина и др. 

 

Покреће се поступак експропријације на непокретностима означеним као кп. бр. 479/11 

у пов. од 16 м2 од власника „Аретол“ д.о.о. Нови Сад, кп.бр. 479/9 у пов. од 160 м2, кп.бр.479/12 

у пов. од 7 м2 и кп.бр. 479/13 у пов. од 17 м2 од власника Настић Миливоја из Београда, кп.бр. 

479/15 у пов. од 213 м2 од власника Настић Славка из Прељине, кп.бр. 480/2 у пов. од 68 м2 и 

кп.бр. 481/14 у пов. од 317 м2 од власника Вујичић Весне из Чачка, кп.бр. 481/15 у пов. од 80 м2 

и кп.бр. 481/16 у пов. од 17 м2 од власника Стојић Милосава из Прељине, кп.бр. 481/17 у пов. 

од 24 м2 од сувласника Радак Ивана и Радак Милице, обоје из Прељине, кп.бр. 481/18 у пов. од 

20 м2 и 483/2 у пов. од 29 м2 од власника „Семе“ д.о.о. Чачак, кп.бр. 481/19 у пов. од 15 м2 од 

власника Стризовић Зорке из Прељине и кп.бр.  481/20 у пов. од 5 м2 од власника Ристовић 

Драгана из Прељине, све КО Прељина. 

        

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење решења о покретању поступка експропријације садржан је у 

чл.3. ст. 3. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града 

Чачка („Сл.лист града Чачка“ бр. 14/2018), којим је прописано да „Одлуку о покретању 

поступка експропријације доноси Градско веће града Чачка на предлог Градског 

правобранилаштва града Чачка“. 

Предузеће „АРЕТОЛ“ Д.О.О. Нови Сад је заинтересовано за изградњу затвореног 

складишта-хладњаче спратности П и П+1 укупне бруто површине 417,32 м2 на кп.бр. 479/10 КО 

Прељина која је својини тог предузећа. За прибављање одобрења за градњу од надлежне 

Градске управе за урбанизам, потребно је обезбедити услове за приступ на јавну саобраћајну 



   

мрежу, па је у том циљу потребно експроприсати земљиште које се граничи са земљиштем 

подносиоца иницијативе, али и других правних и физичких лица на том потесу.  

 

         Кат. парцеле бр. 479/9 у пов. од 160 м2, 479/11 у пов. од 16 м2, 479/12 у пов. од 7 м2, 

479/13 у пов. од 17 м2, 479/15 у пов. од 213 м2, 480/2 у пов. од 68 м2, 481/14 у пов од 317 м2, 

481/15 у пов од 80 м2, 481/16 у пов од 17 м2, 481/17 у пов од 24 м2, 481/18 у пов од 20 м2, 

481/19 у пов од 15 м2, 481/20 у пов од 5 м2 и 483/2 у пов. од 29 м2, све КО Прељина , према 

Плану генералне регулације за насељено место Прељина („Сл. лист града Чачка“ бр. 8/2015) 

предвиђене су за јавне саобраћајне површине, па је Влада РС на предлог Градског 

правобранилаштва града Чачка донела решење 05 бр: 465-7823/2018 од 28.08.2018. године којим 

се утврђује јавни интерес за експропријацију земљишта сагласно Информацији о локацији 

издатој од стране Градске управе за урбанизам града Чачка бр. 958-471/2018-IV-2-01 од 

22.03.2018. године. Укупна површина свих наведених парцела је 988 м2, а исте се на терену већ 

користе као пут али се у Служби за катастар непокретности Чачак  воде као приватна својина 

правних и физичких лица, па је потребно ово земљиште прибавити у јавну својину 

екпропријацијом. 

 

 Имајући у виду напред изнето, Градско веће града Чачка донело је решење као у 

диспозитиву. 

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ КП. БР. 2896/2 И 2897 ОБЕ КО 

ЧАЧАК  

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Весне Дмитрић, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о покретању поступка експропријације  

кп.бр. 2896/2 и 2897 обе КО Чачак 

 

Покреће се поступак експропријације на непокретностима означеним као кп. бр. 2896/2 

у пов. од 922 м2 и кп.бр.2897 у пов. од 849 м2, обе у КО Чачак, од власника Радовић Драгана из 

Чачка. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење решења о покретању поступка експропријације садржан је у 

члану 3. став. 3. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини 

града Чачка („Сл.лист града Чачка“ бр. 14/2018), којим је прописано да „Одлуку о покретању 

поступка експропријације доноси Градско веће града Чачка на предлог Градског 

правобранилаштва града Чачка“. 

 Радовић Драган из Чачка поднео је Граду Чачку дана 5.12.2017. године предлог да се 

експропришу кп.бр. 2896/2 и кп.бр. 2897 обе КО Чачак, које су у његовој приватној својини, из 

разлога што се исте налазе поред реке Западна Морава и преграђене су бедемом због чега он 

нема прилаз предметним парцелама и не може да их користи. 

 Поступајући по поднетом предлогу, Градско правобранилаштво је од Службе за 

катастар непокретности прибавило копију плана и лист непокретности бр. 4080 КО Чачак из 

кога се види да се кп.бр. 2896/2 КО Чачак у површини од 922 м2 и кп.бр. 2897 КО Чачак у 

површини од 849 м2, воде као приватна својина подносиоца предлога.  

 Из Информације о локацији издате од стране Градске управе за урбанизам града Чачка 

бр. 958-7/2018-IV-2-01 од 9.01.2018. године, утврђено је да су кп.бр.2896/2 и 2897 обе КО Чачак 



   

обухваћене ПГР „Љубић-Коњевићи“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 13/2014) и да се према 

наведеном планском акту налазе у УРБАНИСТИЧКОЈ ЗОНИ 4, при чему су кп.бр. 2897 и део 

кп.бр. 2896/2 у саставу урбанистичке целине 4.17 (зеленило реке – површина јавне намене), док 

се кп.бр. 2896/2 делом налази у обухвату површине јавне намене – одбрамбени насип, 

бициклистичка стаза и Ул. Љубић бедем. Имајући у виду напред изнето, Градско веће града 

Чачка донело је решење као у диспозитиву. 

 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИХВАТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ 

ЗА ИЗГРАДЊУ СПОМЕНИКА ЖУПАНУ СТРАЦИМИРУ У 

ЧАЧКУ 

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 изградњи и 

одржавању споменика и скулптуралних дела којом је прописано да Градско веће решењем 

одлучује о предлогу за покретање иницијативе за изградњу споменика и скулптуралних дела. 

Иницијативу за подозање споменика жупану Страцимиру на Градском тргу у Чачку поднео је 

Град Чачак. У образложењу иницијативе је  наведено да је потребно подићи споменик  жупану 

Страцимиру с обзиром на улогу коју је  имао у оснивању српске државе и оснивању Храма 

Богородице Градачке у Чачку. На основу Одлуке о изградњи и одржавању споменика и 

скулптуралних дела прибављено је стручно мишљење о изградњи споменика жупану 

Страцимиру од  Градске управе за урбанизам , ЈП“ Градац“Чачак, Завода за заштиту споменика 

културе Краљево, Међуопштинског историјског архива Чачак, Уметничке галерије „Надежда 

Петровић“ и Народног музеја Чачак.  

 

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

 Душан Радојевић прихватио је иницијативу са вликим задовољством и као члану 

Градског већа част му је да у томе учествује. Подсетио је да се о овој теми говори дужи низ 

година, а од данас то коначно постаје пракса и начин којим ће се град одужити жупану 

Страцимиру, те да ће подизање споменика имати пре свега историјски али и културни и 

туристички аспект, као и да ће допринети изгледу центра града са чијим уређењем се већ 

кренуло кроз уређивање фасада, тргова, озелењавање површина итд.. Ово је такође доказ да 

осим што градимо будућност поштујемо и историју и традицију и сматра да ће споменик 

грађани прихватити са великим задовољством. 

 Владан Милић истакао је да треба размишљати о изгледу постамента за споменик 

жупану Старцимири јер такав споменик треба да буде видљив и да доминира простором, а све у 

складу са урбанистичким планом. 

 Милица Дачић истакла је да је ова иницијатива, након подношења, прошла одређену 

правну процедуру неопходну за реализацију оваквог пројекта, те да су се сада стекли услови да 

се  приведе реализацији пројекат који је веома значајан за Чачак и који ће повезати историју 

средњовековног насеља Градац са данашњим тренутком и то постављањем споменика оснивачу 

насеља жупану Страцимиру. Пројекат је заправо покренут крајем прошле године, усвајањем 

буџета за 2018. годину јер су буџетом обезбеђена средства за израду идејног и главног пројекта 

изградње споменика. Одлуком о изградњи и одржавању споменика и скулпуралних дела 

утврђено је оснивање Одбора за изградњу споменика па се овим решењем утврђује његов 

састав. Задатак Одбора биће избор идејног решења неког од уметника било кроз конкурс или 

прикупљањем понуда. На крају свога рада, Одбор ће усвојити нацрт идејног решења, после чега 

о томе одлучује Скупштина града.  

Милорад Јевђовић изразио је велико задовољство спровођењем овакве иницијативе, 

сматрајући да је иницијатива изванредна и  да ће све ићи својим током. Нема потребе да 

посебно истиче историјски и културолошки значај постављање споменика који треба да буде 

већих размера и грандиозан и да временом град по њему буде препознатљив.  



   

Милун Тодоровић је истакао да ће се изузети из гласања, обзиром да је решењем 

предложен за председника Одбора. 

 

По упознавању са предлогом и завршеном претресу Градско веће је једногласно (Милун 

Тодоровић се изузео из гласања) донело следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ПРИХВАТА СЕ Иницијатива и приступа спровођењу претходних радњи за изградњу 

споменика жупану Страцимиру у Чачку, на Градском тргу у Чачку, на кп.бр.800 и кп. бр. 

2185/1, обе КО Чачак. Споменик чини фигура на постаменту. 

 

2. ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за изградњу споменика из тачке 1. овог решења, у саставу 

председник и осам чланова. 

 

У Одбор се именују: 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Милун Тодоровић, градоначелник 

 

ЧЛАНОВИ  

1. проф. др Дејан Јечменица, историчар 

2. Лела Павловић, историчар 

3. Божидар Плазинић, академски сликар 

4. Делфина Рајић, историчар уметности 

5. Ивана Васојевић, архитекта 

6. Зорица Чоловић  Суботић, архитекта 

7. Мирјана Рацковић, историчар уметности 

8. др Богдан Трифуновић, историчар 

 

Задатак Одбора је да спроведе поступак и изврши избор идејног решења за изградњу 

споменика жупану Страцимиру у Чачку, у складу са Одлуком о изградњи и одржавању 

споменика и скулптуралних дела. 

Одбор ради у седницама. На припремање, сазивање, ток седнице и одлучивање Одбора, 

примењују се одредбе Пословника Градског већа града Чачка.  

 

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

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ВИСИНИ 

МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА НАКНАДЕ ТРОШКОВА БОРАВАКА 

ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЗ 

БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА РАДНУ 2018/19. ГОДИНУ 

 

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

истакавши да је правни основ за доношење овог решења садржан у Закону о финансијској 

подршци породици са децом, Одлуци о додатној финансијској подршци породици са децом и  

Правилнику о праву на накнади дела  трошкова боравка детета у предшколској установи чији је 

оснивач друго правно или физичко лице. Решењем о висини месечног износа накнаде трпшкова 

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

буџета града Чачка за радну 2018/19. годину предвиђено је да право на субвенцију има укупно 



   

650 деце  и то: Мимиланд  420 и  Гимназион 230. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о 

буџету града Чачка за 2018. годину планирана су средства за субвенционисање боравка деце у 

приватним предшколским установама и то за 450 деце у Мимиланду и за 270 деце у  

Гимназиону. Висина субвенције из буџета града Чачка и број деце чији ће се боравак у 

предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице односно приватни 

вртићи субвенционисати укалкулисани су у зависности од нивоа обезбеђених средстава у 

буџету града Чачка. 

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ 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 2018/19. ГОДИНУ 

 

 

1. У Решењу 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 („Службени лист града Чачка“ бр. 17/2018), тачка 5. мења се и гласи:  

 

„ 5. Право из тачке 1. овог решења оствариће највише 720 деце (Мимиланд 450 деце, а 

„Гимназион“ 270 деце) према броју и датуму подношења захтева преко писарнице 

Градске управе града Чачка или поште.“ 

 

2. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу 

града Чачка". 

 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ЗА СЕЗОНУ 2018/2019 

 

 Драган Вукајловић, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда, упознао је 

чланове Градског већа са предлогом Програма зимског одржавања за сезону 2018/2019 који је 

донео Надзорни одбор ЈП „Градац“ Чачак, на седници одржаној 28. септембра 2018. године. 

Што се тиче плана одржавања државних  путева,  оно обухвата зимско одржавање државних 

путева I Б реда : број 22 (Београд-Прељина-Брђани) и број 23 (Краљево-Прељина-Овчар Бања-

Ужице) и државних путева II А реда: број 180 (Бељина-Караула), број 182 (Мрчајевци-

Бресница) и број 179 (Трбушани-Љубић-Горичани) на територији града Чачка који су у 

надлежности Јавног предузећа „Путеви Србије“, односно извођача радова који по њиховом 

налогу буде ангажован на овим пословима. Одржавање деоница државних путева кроз град 

описано је у делу План одржавања града; одржавање коловоза и улица. Извођење радова на 

зимском одржавању улица I, II и III приоритета, а и осталих улица у граду (осим улица деоница 

државних путева кроз град) повериће се ЈКП „Комуналац“ Чачак као носиоцу посла. Надзор 

над овим пословима вршиће стручна служба ЈП „Градац“ Чачак. Програм зимског одржавања 

даље обухвата План одржавања општинских и некатегорисаних путева и то одржавање путних 

праваца које се додељује ЈКП „Градско зеленило“ Чачак и путних правац који се додељују ЈКП 

„Моравац“ Мрчајевци. У Програму је дат и План одржавања града по приоритетима и 

одржавање површина јавне намене. 

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следеће: 

 

 



   

РЕШЕЊЕ 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм зимског одржавања за сезону 2018/2019. који је донео 

Надзорни одбор Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско 

земљиште и путеве „Градац“  Чачак, на седници одржаној 28. септембра 2018. године, број 06-

10/2018-II. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА I УГОВОРА О РЕАЛИЗОВАЊУ 

АКТИВНОСТИ ИЗ УСВОЈЕНОГ ПРОГРАМА 

ОДРЖАВАЊА, ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ 

ПУТЕВА, УЛИЦА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 Драган Вукајловић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда 

истакавши да се Уговор о реализацији активности из усвојеног Програма одржавања, заштите и 

развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2018. 

годину закључује између Града Чачка и Јавног предузећа за урбанистичко и просторно 

планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак. Навео је које промене тачно, у 

односу на основни уговор, садржи Анекс I Уговора. 

 

  По упознавању са Анексом I Градско веће је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 

  

 Закључује се Анекс I Уговорa о реализацији активности из усвојеног Програма 

одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на 

територији града за 2018. годину, у тексту који је саставни део овог закључка.  

 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА II УГОВОРА О ВРШЕЊУ 

УСЛУГА ЈП „ГРАДАЦ“ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 Драган Вукајловић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, истакао је да је 

предмет Уговора о вршењу услуга ЈП „Градац“ Чачак за 2018. годину уређивање међусобних 

права и обавеза у реализацији програма ЈП „Градац“ Чачак за 2018. годину за потребе Града а 

који се састоји од таксативно наведених активности. Навео је промене које у односу на Уговор о 

вршењу услуга ЈП „Градац“ за 2018. годину садржи Анекс II. 

 

По упознавању са Анексом  II Градско веће је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Закључује се Анекс II Уговора о вршењу услуга ЈП ,,Градац“ Чачак за  2018. годину, у 

тексту који је саставни део овог закључка. 

 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О РЕГУЛИСАЊУ 

МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА 

 

Драган Вукајловић у уводном излагању по овој тачки дневног реда, истакао је да је 

предмет Уговора о регулисању међусобних односа уговорних страна у вези плаћања обавеза ЈП 

„Градац“ Чачак. Обавеза плаћања односи се на све доспеле обавезе по основу правоснажних  

извршни судских одлука, судских опомена, закључених споразума и поравњања, а које су 



   

планиране на апропријацији 512/1, економска класификација 483 измене и допуне Одлуке о 

буџету града Чачка за 2018. годину. 

 

По упознавању са Уговором Градско веће је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 Закључује се Уговор о регулисању међусобних односа између  града Чачка и Јавног 

предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ЈП 

„Градац“ Чачак, у тексту који је саставни део овог закључка. 

 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Александар 

Петронијевић. Предложеном изменом и допуном Програма коришћења средстава за 

финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 

2018. годину регулише се начин расподеле седишта за прворођену децу, чија је набавка 

предвиђена и извршена на основу средстава планираних Одлуком о буџету града Чачка за 2018. 

годину и Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја 

на путевима на територији града Чачка за 2018. Годину. Поред тога, проширује се број органа 

који учествују у реализацији овог Програма. 

 

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

 Мирослав Вукосављевић истакао је да подржава измене и допуне Програма у сврху 

коју је изнео известилац. Зарад јавности истакао је да ће у склопу обележавања 18. новембра- 

Дана страдалих у саобраћају, крајем тог месеца бити гостовање популарне представе 

„Пажљивкова правила“  где ће кроз две представе бити обухваћени сви ђаци прваци.  

Прим. др Славица Драгутиновић похвалила је предлог са аспекта популационе 

политике града Чачка, где је свака активност па и најситнија јако битна. Подела ауто седишта за 

прворођену децу и прслучића за ђаке пешаке је нешто веома корисно.  

Александар Петронијевић је истакао да овде свакако постоји акценат популационе 

политике јер је кроз праксу других локалних самоуправа уочено да опредељивање средства за 

набавку ауто седишта за децу повећава њихову употребу. 

 

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

 

ПРОГРАМ  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  

УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

 ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

1. У Програму коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2018. годину („Сл лист града Чачка“ број 

1/2018), у тачкa III, подтачка 2, после табеле додају се речи:  

 

„Подела седишта за прворођену децу вршиће се лицима која остварују права у складу са 

Правилником о једнократној новчаној помоћи за новорођену децу („Сл. лист града Чачка“ 

5/2018).“ 



   

 

2. У Програму коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2018. годину („Сл лист града Чачка“ број 

1/2018), тачка IV мења се и гласи:  

 

„О реализацији овог програма стараће се Градска управа за финансије града Чачка, ЈП 

Градац, Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка и Градска управа за 

друштвене делатности, а у складу са предлогом Савета за безбедност саобраћаја.“ 

 

3. Овај програм објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

  

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У 

РЕШЕЊУ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 06-

231/2018-III ОД 18. СЕПТЕМБРА 2018. ГОДИНЕ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Дејан Васовић упознавши 

чланове Градског већа са предлогом Комисије за оцену пројеката у области јавног 

информисања да се у Решењу о расподели средстава за суфинансирање пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2018. 

години, који је Градско веће донело на седници одржаној 18. септембра 2018. године, исправи 

грешка у навођењу назива пројеката 3 подносиоца. 

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једнгласно донео: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. ИСПРАВЉА СЕ грешка у Решењу о расподели средстава за суфинансирање 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града 

Чачка у 2018. години, број 06-231/2018-III од 18. септембра 2018. године, на следећи начин: 

 

- у тачки 1. диспозитива, у табели, редни број 26. и ставу 9. образложења,  тачка 26. 

уместо речи „Клинци нас уче памети“ треба да стоје речи “ Знањем против дроге, 

одрасли на потезу“; 

 

- у тачки 1. диспозитива, у табели, редни број 28. и ставу 9. образложења,  тачка 28, 

уместо речи „Здравље деце“, треба да стоје речи „Да нас у Чачку буде више“; 

 

- у тачки 2. диспозитива, у табели, редни број 2. и ставу 10. образложења, тачка 2. 

уместо речи „Пас, Ваш најбољи магазин“, треба да стоје речи „Смањење броја паса 

луталица, удомљавање и подизање свести о екологији, пет  култури и одговорном 

власништву у Чачку. 

 

2. Ово решење производи правно дејство од дана од када производи правно дејство 

решење које се исправља. 

  

3. Ово решење је коначно  и против њега се може покренути управни спор. 

 

4. Ово решење објавити на веб- сајту града Чачка www.cacak.org.rs. 

 

 

 

 

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


   

Образложење 

 

Градско веће града Чачка на седници одржаној 18. септембра 2018. године, донело је 

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања на територији града Чачка у 2018. години, којим су расподељена 

средства за 33 подносиоца пројеката, поред осталих и ДОО «Студио Џокер» Чачак за пројекат 

„Клинци нас уче памети“ и Центру за информисање, културу и развој демократије „Директива“ 

Чачак за пројекат „Здравље деце“, а средства нису одобрена за 16 подносилаца пројеката међу 

којима ни Д.О.О. „Pet magazine“ Београд, за пројекат „Пас, Ваш најбољи магазин“. 

 Комисија за оцену пројеката у области јавног информисања, доставила је Градском већу 

града Чачка, предлог број 06-203/2018-III од 25. септембра 2018. године да се исправи грешка у 

наведеном решењу у делу који се односи на називе пројеката подносилаца пројекта: ДОО 

«Студио Џокер» Чачак, Центар за информисање, културу и развој демократије „Директива“ 

Чачак и Д.О.О. „Pet magazine“ Београд, јер је приликом израде предлога Комисије начињена 

грешка у навођењу  назива пројеката ових подносилаца. 

 Чланом 144. Закона о општем управном поступку прописано је да орган који је донео 

решење увек може да исправи и уклони грешке у именима или бројевима, писању или рачунању 

и друге очигледне нетачности. 

 Како је начињена грешка у навођењу назива наведених пројеката, то је Градско веће 

града Чачка одлучило као у диспозитиву. 

  

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (TRI „ T-PLAM“ ) 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Небојше Бежанића, Градско 

веће је јeдногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

Чачка“ број 24/2017 и 19/2018) 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 186.000,00 динара, на име обезбеђења средстава за 

измирење обавеза по испостављеној фактури за набавку материјала и опреме за гашење 

пожара за потребе Ватрогасно-спасилачке јединице у Чачку и јавних комуналних 

предузећа (пумпе за напртњачу). 

 

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“. 

 

 



   

ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА  

СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (Завод за јавно здравље 

Чачак) 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Небојше Бежанића, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

Чачка“ број 24/2017 и 19/2018) 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 111.911,00 динара, на име обезбеђeња средстава за 

измирење обавеза по испостављеној фактури Завода за јавно здравље Чачак, на име 

предузимања превентивних и оперативних мера заштите и спасавања грађана после 

елементарних непогода (поплава) - услуге узорковања и комплетне анализе речне воде и 

др. 

 

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“ 

 

 

ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА:  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА    

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 9/1) 

 

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

Градско веће је већином гласова „за“ уз 1 „уздржан“ глас (прим. др Славица Драгутиновић)  

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

Чачка“ број 24/2017 и 19/2018) 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 180.000,00 динара (150.000,00 динара нето и 

30.000,00 динара припадајући порез на друге приходе), на име обезбеђења додатних 

средстава на апропријацији 9/1, за новчану помоћ породици у току  лечења Витомира 

Новичића из Чачка, Горња Трепча. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 9/1, економска 

класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета,  Функционална 



   

класификација 110, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – Градоначелник града,  Програм 16. 

Политички систем локалне самоуправе, ПА 2101-0002 Функционисање извршних 

органа. 

 

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

 

 

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 9/1) 

 

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

Градско веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

Чачка“ број 24/2017 и 19/2018) 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 (100.000,00 динара нето и 

20.000,00 динара припадајући порез на друге приходе), на име обезбеђења додатних 

средстава на апропријацији 9/1, за новчану помоћ породици у току  лечења Ане 

Владисављевић из Чачка.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 9/1, економска 

класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета,  Функционална 

класификација 110, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – Градоначелник града,  Програм 16. 

Политички систем локалне самоуправе, ПА 2101-0002 Функционисање извршних 

органа. 

 

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

 

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

 

 

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 9/2) 

 

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

Градско веће је једногласно донело: 

  

РЕШЕЊЕ 

 

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

Чачка“ број 24/2017 и 19/2018) 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 80.000,00 динара, за непланиране сврхе за које није 

утврђена апропријација и то за потребе Удружења грађана „Платформа за промоцију 

уметности мултиоригинала“, на име организовања Трећег Бијенала графике и отвара 

нова апропријација 9/2, економска класификација 481 – Дотације невладиним 

организацијама – Удружење грађана „Платформа за промоцију уметности 

мултиоригинала,  Функционална класификација 110,  извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава Градоначелник града,  

Програм 16.  Политички систем локалне самоуправе, ПА  2101-0002, Функционисање 

извршних органа. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на нову апропријацију 9/2, економска 

класификација 481 – Дотације невладиним организацијама – Удружење грађана 

„Платформа за промоцију уметности мултиоригинала,  Функционална класификација 

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

буџетских средстава Градоначелник града,  Програм 16.  Политички систем локалне 

самоуправе, ПА  2101-0002, Функционисање извршних органа. 

 

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

 

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

 

 

ДВАДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА:  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 684) 

 

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

Градско веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

Чачка“ број 24/2017 и 19/2018) 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 150.000,00 динара,  на име обезбеђења додатних 

средстава на апропријацији 684, за потребе ЈУ „Туристичка организација Чачка“, на име 

организовања манифестације „Дани Патријарха Павла“. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 684, економска 

класификација 423 – Услуге по уговору- трошкови организовања манифестације „Дани 

Патријарха Павла“,  Функционална класификација 473, извор финансирања 01 (Издаци 

из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава – Туристичка 

организација Чачка,  Програм 4. Развој туризма, ПА 1502-0002 Промоција туристичке 

понуде. 

 

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

 

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

 

 

 



   

ДВАДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА:    ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЈОВАНОВИЋ 

АЛЕКСАНДРА ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА 

ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 55333-

5801/2018 ОД 28. АВГУСТА 2018. ГОДИНЕ  

 

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

са жалбом Јовановић Александра из Чачка на Решење Центра за социјални рад града Чачка број  

55333-5801/2018 од 28. августа 2018. године, као и предлогом решења по жалби.  

 

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

донело: 

РЕШЕЊЕ 

 

ОДБИЈА СЕ жалба  Јовановић Александра из Чачка, изјављена на Решење Центра за 

социјални рад града Чачка број 55333-5801/2018 од 28. августа 2018. године, као неоснована.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Центар за социјални рад града Чачка донео је Решење којим се одбија захтев Јовановић 

Александра из Чачка, улица Милоша Обилића број 12, за признање права на ванредну  новчану 

помоћ, као неоснован. 

 

На донето Решење жалбу је благовремено изјавио Јовановић Александар у којој наводи 

да је захтев за признање права на ванредну новчану помоћ поднео из више разлога прописаних 

Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка и то  

члановима од 21. до 27, а посебно чланом 24. став 1. Одлуке који прописује шта се сматра  

тешком болешћу у смислу члана 21. став 1. тачка 2. ове Одлуке и чланом 24. став 2. којим је 

дефинисана изузетно тешка ситуацијама у смислу члана 21. став 1. тачка 3. Одлуке. Сматра да 

је првостепени орган приликом одлучивања по захтеву погрешио у примени материјалног 

права, утврђивању правилног и потпуног чињеничног стања и заштити законских одредби - 

законитости. Даље наводи да је упућен на бањско стационарно лечење у трајању од 21 дан, те 

да му је новчана помоћ потребна да би финансирао превоз аутобусом на релацији Чачак – Ниш - 

Нишка бања и натраг обзиром да се рефундација путних трошкова од стране РФЗО врши тек по 

повратку са рехабилитације и то у року од 30 дана од дана предаје захтева за накнаду путних 

трошкова надлежној филијали РФЗО. Такође наводи да је доставио медицински извештај о 

погоршању здравственог стања и да нису тачни наводи ожалбеног решења да је на бањски 

третман упућен само од стране лекара физијатра већ од стране четири лекара различите 

специјалности, а лекарска комисија филијале РФЗО је на основу тога оверила  упут, те да је 

накнадно, 20. августа 2018. године, електронским путем доставио Центру за социјални рад 

медицински извештај од 17. августа 2018. године у коме се децидирано описује погоршање 

здравственог стања дијагнозе хроничне болести. Наиме, жалилац се услед пада нивоа шећера у 

крви нашао у конфузији и изузетно тешком стању хипогликемије и неурогликопеније због чега 

сматра да је било потребно одобрити му бар минимални износ ванредне новчане помоћи јер 

због лоших материјалних прилика, незапослености и социјалног статуса жалилац није у 

могућности да превазиђе ситуацију у којој се нашао. Истиче да је првостепени орган занемарио 

достављену медицинску документацију и није у потпуности ценио вишегодишњу болест и 

материјалне прилике жалиоца. Сматра да се накнадно достављена медицинска документација у 

ожалбеном решењу нигде не помиње, иако је прописно достављена електронским путем дана 

20. августа 2018. године на е-mail адресу првостепеног органа који је и потврдио пријем 

поднеска истог дана, у складу са одредбама ЗУП-а. Жалилац сматра и да је првостепени орган 

погрешио када је у решењу навео сва остварена права на име једнократне новчане помоћи јер је 

то поистовећивање две различите врсте права, а што је и до сада чињено. Жалилац потврђује да 

је 9. фебруара 2018. године остварио право на ванредну новчану помоћ у износу од 6.200,00 



   

динара., што сматра минималним износом за ову врсту помоћи. Такође наводи  да, иако је 

оболео од тешке хроничне болести, није остварио право на туђу негу и помоћ, већ само 

остварује право на новчану социјалну помоћ у неограниченом трајању а које право се 

преиспитује сваке године. Посебно наводи да живи у неусловном стамбеном објекту, односно 

гарсоњери од 16м2 у власништву Центра за социјални рад а који је одавно требало  реновирати 

обзиром да је објекат дотрајао, прокишњава и као такав угрожава ионако тешко стање жалиоца 

због чега је више пута подносио молбу за одређени вид адаптације објекта и санирање 

техничких услова. Предлаже другостепеном органу да ожалбено решење укине и предмет врати 

првостепеном органу на поновно одлучивање или да ожалбено решење преиначи и призна 

право на ванредну новчану помоћ у висини од 10.000,00 динара а што би показало однос Града 

према угроженим суграђанима кроз институцију социјалне заштите - Центар за социјални рад 

града Чачка. 

 

У одговору на жалбу првостепени орган истиче да остаје при свим наводима ожалбеног 

решења и предлаже да се жалба одбије те да  Центар за социјални рад града Чачка, сходно 

члану 26. Одлуке о условима и правима у социјалној заштити из надлежности града Чачка, 

одлучује о остваривању права на ванредну новчану помоћ и висини помоћи на основу процене 

Стручног тима Центра. Даље наводи да је увидом у медицинску документацију утврђено  да је 

жалилац због дугогодишњег дијабетеса упућен од стране физијатра на бањску стационарну 

рехабилитацију током којег смештаја ће имати прилагођену исхрану у складу са хроничним 

обољењем и да је у  телефонском контакту са службеником РФЗЗО стручни радник Центра за 

социјални рад утврдио  да жалилац има право на накнаду путних трошкова за одлазак у Бању 

што жалилац у жалби и потврђује. Наводи жалбе да медицинска документација која је 

достављена накнадно није узета у обзир приликом одлучивања нису тачни, обзиром да је пријем 

документације путем e-maila потврђен, да је стављен пријемни печат истог дана 20. августа 

2018. године и да је извршен увид у ову документацију а решење донето након тога, дана 28. 

августа 2018. године. Првостепени орган, у одговору на жалбу, даље објашњава примену члана 

26. Одлуке о правима и условима у социјалној заштити из надлежности града Чачка, којом 

применом је и дошло до одбијања захтева жалиоца на основу утврђеног чињеничног стања. 

Првостепени орган таксативно наводи које све врсте помоћи и у којим износима је жалилац 

остварио током календарске године, након стручне процене да му је неки вид помоћи био 

неопходан. У конкретном случају, процењено је да жалиоцу није потребна ванредна помоћ 

обзиром да је комплетно лечење, путни трошкови и прописана терапија покривена 

здравственим осигурањем. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да се Јовановић Александар,  захтевом број 55333-820/2018 од 17. августа 

2018. године, обратио Центру за социјални рад града Чачка, за остваривање 

права на  ванредну новчану помоћ, јер се налази у изузетно тешкој 

материјалној ситуацији, ради одласка на одобрено бањско стационарно лечење 

(путни трошкови, лекови, средства за хигијену, доплата за евентуалне 

дијагностичке процедуре и ванстандарну терапију); 

- да је уз захтев достављена медицинска документација- извештаји лекара 

специјалисте Опште болнице Чачак од 25.05.2018. године и 26.07.2018. 

године, извештај лекара специјалисте Поликлинике Медилек Чачак од 17. 07. 

2018. године   и упут за стационарно лечење Дома здравља Чачак од 1.08.2018. 

године; 

- да је накнадно (20. августа 2018. године) достављен извештај лекара 

специјалисте Опште болнице Чачак од 17.09.2018. године; 

- да је Јовановић Александар, дугогодишњи дијабетичар; 

- да је Јовановић Александар корисник права на увећану новчану социјалну 

помоћ у неограниченом временском трајању; 



   

- да је Јовановић Александру, решењем Центра за социјални рад града Чачка од 

9. фебруара 2018. године признато праву на ванредну новчану помоћ у висини 

од 6.200,00 динара; 

- да је Јовановић Александру, решењима Центра за социјални рад града Чачка, 

током календарске године  признато праву на једнократну новчану помоћ и то: 

23. јануара 2018. године у висини 10.000,00 динара, 12. марта 2018. године у 

висини од 10.000,00 и 22. маја 2018. године од 6.312,00 динара,  

- да је Стручни тим Центра за социјални рад града Чачка,  дана 26. августа 2018. 

године донео Тимски закључак да захтев Јовановић Александра за ванредну 

новчану помоћ треба одбити; 

- да је на предлог Стручног тима Центра, директор Центра за социјални рад 

града Чачка,  дана 28. августа 2018. године, донео Решење о одбијању захтева 

Јовановић Александра из Чачка за признавање права на ванредну новчану 

помоћ. 

 

Чланом 21. став 1. тачка 3. Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из 

надлежности града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 2/2013, 22/2013 и 20/2016), прописано је 

да ванредну новчану помоћ могу остварити појединци или породице који се нађу у другим 

изузетно тешким ситуацијама чији просечни месечни приход у месецу који претходи месецу 

подношења захтева не прелази просечну месечну зараду у Републици Србији у нето износу 

према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике. 

Чланом 24. став 1. Одлуке, прописано је да се тешком болешћу у смислу члана 21. став 

1. тачка 2. ове одлуке сматрају: малигна обољења, дијабетес, хемофилија, душевна болест и 

поремећали, прогресивна нервно- мишићна обољења, централна парализа, мултиплекс склероза, 

реуматска грозница, коронарне и цереброваскуларне болести, хронична бубрежна 

инсуфицијенција, цистична фиброза и друге болести са тешким последицама.  

 

 Чланом 24. став 2. Одлуке, прописано је да се под изузетно тешким ситуацијама у 

смислу члана 21. став 1. тачка 3. ове одлуке сматрају: болест једног или више чланова породице, 

дуже лечење у специјализованим установама, учешће у набавци неопходних медицинских 

помагала и медикамената, учешће у сношењу трошкова операција уколико се иста плаћа, 

изузетно тешке материјалне угрожености и друге изузетно тешке ситуације у којима се нађе 

појединац или породица, а на основу приложене медицинске и друге документације. 

 

Чланом 26. Одлуке прописано је да о остваривању права на ванредну помоћ и висини 

помоћи одлучује Центар за социјални рад на основу процене Стручног тима Центра. 

 

Чланом 7. став 3. Правилника о остваривању права и пружању услуга у социјалној 

заштити из надлежности града Чачка (,,Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2013 и 11/2017) прописано је 

да на предлог стручног тима,  директор доноси решење о признавању права на ванредну 

новчану помоћ. 

 

По разматрању жалбе и осталих списа предмета, као и оцене свих доказа Градско веће 

града Чачка налази да је жалба  неоснована. 

 

Правилно је првостепени орган поступио када је на предлог Стручног тима Центра за 

социјални рад, који је ценио све околности, донео ожалбено решење и одбио захтев Јовановић 

Александра из Чачка за признавање права на ванредну новчану помоћ, као неоснован.  

Наводи жалбе, пре свега наводи да је првостепени орган занемарио достављену 

медицинску документацију и није у потпуности ценио вишегодишњу болест и материјалне 

прилике жалиоца, су неосновани, јер је на основу увида у у целокупну приложену медицинску 
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|PAACKO BEhE
Bpoj: 06-245/201 8-lll

I l.oxro6ap 2018. rograHe

3anucnurc ca72. ceAHHrIe fpa4cxor seha
251/2018-lll oa 22. orcro6pa20l8. rosuHe.
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yceojen je sa 73 ceAHr.rrru fpa4crcor neha 6poj 06-


