
3AIII,ICHIIK
CA CEAAMAECETOCME CEAHI4IIE TPAACKOI BEhA IPAAA TIAqKA

OgpNane 20. ae(ena6pa 20 18. roAHHe, y cirJrn fpaAcxor reha rpa4a tlaurca, ca roqerKoM y
9,00 .racoea.

Y cltucny qraHa 15. flocroeHrarca fpa4crcor seha rpa4a t{auxa, Mu.nyn To4opoenho
rrpeAceAHr,rK fpa4cror neha ornopu,ro je 78. ceAHr,tqy I-pa4cxor eeha u HcroM npeAceAaBao.

KoHcrarorao je:

. la oI yKynHo 13 qraHosa lpa4cnor neha cegHuUH rrphcycrayje l0 qJraHoBa: MunyH
To4oponrEh, Murnqa ,(auuh, Ap Beruurap .{po6nar<, ,{parorr,rr.rp llJuneruh, Aufelrca Honarconuh,
rIpHM. Ap Claenqa flparynanoruh, Muxaulo Joruh, Bersxo HeroeaHoeuh, Mupoclan Bynocaameruh
ll fuuran Pa4ojeerah, a oAcyrHlt cy: Ap Mnlan Jlyrcuh, Henaarra Tpuaraq H Crasro Beceluuonuh;

. Aa y cMI4cJIy qnaHa 15. flocnosHurca fpa4cxor seha rpa4a gavxa, fpa4crco sehe r,lNaa KBopyM,
re Moxe Aapap:z H rryHoBDKHo oAry.{yje;

. Aa ceAHHqu lpagcxor eeha npucycrayjy:

- Blagan Muluh, nouohsux rpaAoHaqeJrHr,rKa

- Mranopan Jeslonr,rh, 3aMeHrrK rrpeAceAHr4Ka Crcynruruue rpaAa
- He6ojura Eexanuh, Har{eJIH}rK fpagcrce ynpaBe 3a o[r.rJTe u :aje4uuurce [ocJroBe
- Cwla 3arexuh, rpeAcraBHux fpa4cne ynpaBe sa $uuaucr,rje- 3opuqa Huvuh, npeAcraBHr,rx fpa4cxe ynpaBe sa yp6aHr,r:alr
- MrapjaHa IJoroeuh, npeAcraBHzrc fpa4cxe yrpaBe sa yp6auu:arra
- lby6ucaBa 3I.INaolbHh, npe4craeuur fpa,{cKe ynpaBe 3a crpyqHe nocJroBe Cxynurrune,

fpaAouavelHuKa u fpa4cror reha
- Haaexaa CHNaosHh, npeAceAHlarc Korvrrzcuje 3a HaA3op y peiurr43arrrajra flporpaMa JroKaJrHor

eKoHoMcKor pasaoja

o 4a je npeAcraBHHIrHMa cpeAcrara jaruor r,rn$opnracama ouoryheuo npaherre rreJror roKa
ceAHHUe I,I3 3a ro o4peleHe npocropuje, a HaKoH ceAHrrqe 6uhe rarrr gara uzjaoa o paAy u oAryrrgBarby
HA CEAHI,IIIH.

***

V cnrucly t{JIaHa 16. llocnosHurca fpaAcKor seha rpa4a gaurca, Mulyn To4oponnh,
npeAJloxHo je gHerHu pea rcojra je gocrarrseH y3 Marepujm za ceAHHr{y, c rriM Aa ce Lrcrr,r AonyHH
creAehou raqKoM:

- PA3MATPAIbE I43BEIXTAJA KOMI,ICI4JE 34 HAI3OP y pEAnt43AIIr4Jt4
nPofPAMA JIOKAnHO| EKOHOMCKO| PA3BOJA O PEAJII,I3AUI4JA IPOJEKTA 14

TPOlUE}f,Y NONCTI,II]AJHHX CPEACTABA OI CTPAHE KOPI,ICHI4KA CPEACTABA
,,llPof PEC I4HXEISEPI4H| " IOO I{ATIAK

flvrao je 4a nu nura joru rpeAJrora 3a H3MeHy HJrH AonyHy AHeBHor pega. Karco ruure unje
6uno npe4lora 3a H3MeHy H Ao[yHy AHeBHor pega, fpaAcxo eehejejeAHoruracHo yrBpAHJro cre4ehrz:
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ДНЕВНИ РЕД: 

 

 

1.   РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЧАЧКА 

ЗА 2019. ГОДИНУ  

        

2.   РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА     

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР“ У ЧАЧКУ 

        

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛА 

ОБЈЕКТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА ДОМУ КУЛТУРЕ ЧАЧАК 

 

4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ЗЕМЉИШТА ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

5.  УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

НЕПОКРЕТНОСТИ РЕКУЛТИВИСАНОГ И САНИРАНОГ ПРОСТОРА БИВШЕ 

ДЕПОНИЈЕ „ПРЕЛИЋИ“ 

 

6.  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

НЕРОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, РАДИ ОЗАКОЊЕЊА, КП. БР. 231/1 КО ЧАЧАК 

ЖАКЛИНИ СЕНИЋ И ДРАГАНУ СЕНИЋУ, ОБОЈЕ ИЗ ЧАЧКА 

 

7. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА  

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, РАДИ ОЗАКОЊЕЊА,  ДЕЛА КП. БР. 5165/1 КО 

ЧАЧАК РАДИЦИ ДРАГОЈЛОВИЋ РУЖИЧИЋ И  РАДУ ДРАГОЈЛОВИЋУ, ОБОЈЕ 

ИЗ БЕОГРАДА 

 

8.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ТЕКСТ    

УГОВОРА О ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ГРАДА ЧАЧКА И 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ 

 

9.  УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ 

УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКИМ УПРАВАМА, 

СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЧАЧКА 

 

10. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ      

РЕЗЕРВЕ (Завод за јавно здравље Чачак) 

 

11. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР  У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 

И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА „ПРОГРЕС ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО ЧАЧАК 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда  Градско веће је разматрало 4 амандмана на Предлог 

одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину и то:  
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1) Амандман  1 који је поднела одборник Антонела Луковић, а у уводном излагању 

образложила Сида Затежић, истакавши да се амандман односи на члан 3, раздео 10, 

функционалну класификацију 500, Програм 0401 – Заштита животне средине, програмска 

класификација 0401-17 – „Наша шума наша брига“ (ЈКП „Градско зеленило“ Чачак) где би се 

износ 7.000.000,00  заменио износом 5.000.000,00, а та средства додала би се на функционалну 

класификацију 421 - Пољопривреда, Програм 0101, активност 0002 – Мере подршке руралном 

развоју, економска класификација 451000 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама. Предлаже да се амандман не прихвати. 

 

По упознавању са Амандманом, Градско веће поднети Амандман једногласно није 

прихватило, па предлаже Скупштини да поднети Амандман не прихвати. 

 

2) Амандман  III који је поднела одборник Биљана Рубаковић, а у уводном излагању 

образложила Сида Затежић, истакавши да се амандман односи на члан 4, раздео 11, 

функционалну класификацију 820, Програм 1201 – Развој културе и информисања , Пројекат 

1201 број позиције 293/0 економска класификација 424000 – Специјализоване услуге где би се 

смањио износ за 1.000.000,00 динара, а та средства додала би се на функционалну 

класификацију 090, Програм 0901, Социјална и дечја заштита, пројекат 0901-16, број позиције 

210/0 економска класификација 472000 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета. Сходно овим 

изменама неопходно би било извршити измене и у другим члановима које су последица 

прихваћеног амандмана. Предлаже да се амандман не прихвати. 

 

По упознавању са Амандманом, Градско веће поднети Амандман једногласно није 

прихватило, па предлаже Скупштини да поднети Амандман не прихвати. 

 

3) Амандман  IV који је поднео одборник Предраг Јевтић, а у уводном излагању 

образложила Сида Затежић, истакавши да се амандман односи на члан 4, раздео 12, 

функционалну класификацију 620, Програм 1102 –- Комуналне делатности, активност 0004, 

број позиције 506/0 економска класификација 424000 Специјализоване услуге где би се смањио 

износ за 1.000.000,00 динара, а та средства додала би се на нову апропријацију 471/1 (раздео 12, 

функционална класификација 490 Програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, пројекат 

0701-16, економска класификација 425000 - Реконструкција улице Булевар Танаска Рајића од 

броја 241 до броја 243). Предлаже да се амандман не прихвати. 

 

По упознавању са Амандманом, Градско веће поднети Амандман једногласно није 

прихватило, па предлаже Скупштини да поднети Амандман не прихвати. 

 

4) Амандман 7 који је поднео одборникГоран Видојевић, а у уводном излагању 

образложила Сида Затежић, истакавши да се амандман односи на члан 5, Аналитички план 

расхода директних буџетских корисника града Чачка, раздео 1 – Градоначелник града, број 

позиције 5/0 економска класификација 423000 расходи по наменама број 423600 – Услуге за 

домаћинство и угоститељство где би се смањио износ за 2 милиона динара, а износ од два 

милиона динара додао би се на Капиталне пројекте у члану 6, Изградња система 

водоснабдевања, економска класификација 511, редни број 4 – Изградња система 

водоснабдевања у МЗ Бељина, Придворица, Паковраће, Парменац, Риђаге и Међувршје. 

Предлаже да се амандман не прихвати. 

 

По упознавању са Амандманом, Градско веће поднети Амандман једногласно није 

прихватило, па предлаже Скупштини да поднети Амандман не прихвати. 
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ДРУГА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И 

ДОПУНА ПЛАНА     ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР“ У 

ЧАЧКУ  

 

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је разматрало 2 амандмана на Предлог  

измена и допуна Плана генералне регулације „Центар“ у Чачку и то: 

 

1) Амандман  1 који је поднео одборник Миланко Кривокућа, а у уводном излагању 

образложила Зорица Ничић, истакавши да се амандман односи на део буџета на страни 44. 

Урбанистичка подцелина 5.1.5 четврти пасус у делу текста који би се променио тако да гласи: 

„Вишепородични стамбени објекат, на углу ул. Хајдук Вељкове и Богићевићеве, задржава 

постојећу спратност, али су дозвољене адаптације и санације објекта, као и пренамена 

стамбених у пословно комерцијалне просторе“. Предлаже да се амандман прихвати, као 

оправдан. Напомиње да је Комисија за планове града Чачка дала позитивно мишљење на овај 

Амандман. 

 

По упознавању са Амандманом, Градско веће поднети Амандман једногласно је 

прихватило па предлаже Скупштини да поднети Амандман прихвати. 

 

2) Амандман  5 који је поднео одборник Александар Танасковић, а у уводном 

излагању образложила Зорица Ничић, истакавши да се амандман односи на промену у делу 

буџета на страни 183 и 184.. Урбанистичка целина 2.3, 2.5 и 2.6, алинеја 6, Урбанистичка 

подцелина 2.4.2. тако да гласи: „По+Пр+3 за урбанистичку подцелину 2.4.2“, а усвајањем овог 

амандмана потребно је извршити измене и у другим члановима које је последица прихватања 

амандмана. Предлаже да се амандман не прихвати. Комисија за планове града Чачка дала je 

негативно мишљење на овај Амандман. 

 

По упознавању са Амандманом, Градско веће поднети Амандман једногласно (Милун 

Тодоровић се изузео од гласања) није прихватило, па предлаже Скупштини да поднети 

Амандман не прихвати. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА 

КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛА ОБЈЕКТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА 

ЧАЧКА ДОМУ КУЛТУРЕ ЧАЧАК 

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Мирјана Џоковић, која је 

истакла да је укупна нето корисна површина целе зграде културе описане тачком I изреке 

решења 6118,86 m2 од чега је нето површина подрума 1226,77 m2, нето површина приземља са 

мезанином 2107,02 m2 и нето површина спрата 2785,07 m2. Део приземља објекта у укупној 

површини од 302,92 m2 се изузима од права коришћења Дома културе Чачак, а њега чине: 

пословни простори који су уписани као посебни делови у катастру непокретности и који су, 

према нашим сазнањима, отуђени још у време изградње објекта, о чему Град не поседује 

документацију, у укупној површини од  254,93m2 ; простор високог и ниског напона и 

трансформатор, које фактички користи и одржава Епс Дистрибуција огранак Чачак у укупној 

површини од 22,35 m2 и простор пројекционе коморе која се користи као складиште мазута 

коме повремено приступају запослени у ЈКП за грејање Чачак, а која фактички није у употреби, 

у укупној површини од 25,64 m2,  Правни основ за доношење решења о давању на коришћење 

објекта ближе описаног тачком I и II изреке решењасадржан је у Закону о јавној својини, члан 

63. став 1. тачка 19а) Статута града Чачка и члан 4. став 2. Одлуке о прибављању, располагању 

и управљању стварима у јавној својини града Чачка. Повод за доношење решења о давању на 

коришћење објекта ближе описаног тачком I и II изреке решења је иницијатива Градоначелника 

града Чачка број 463-86/2018-IV-2-07 од 15. новембра 2018.године.   Разлог за давање на 
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коришћење објекта ближе описаног тачком I и II изреке решења је регулисање права и обавеза 

Града као оснивача и установа, јавних предузећа, организација, агенција и других правних лица 

чији је оснивач Град, како би свака непокретност у јавној својини града Чачка била што боље 

искоришћена на начин који одговара њеној врсти, намени, локацији и сврси. 

  

 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог Решења 

о давању на коришћење дела објекта у јавној својини града Чачка Дому културе Чачак, и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ ЗЕМЉИШТА ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП „ЧАЧАК“ 

ЧАЧАК 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Мирјана Џоковић. ЈKП 

„Чачак“ Чачак поднео је захтев за прибављање у јавну својину дела кп. бр. 5728/1 у повшини од 

око 200 м2. Наведено предузеће је на основу Решења о одобрењу за изградњу Министарства за 

инфраструктуру РС од 31. марта 2008. године изградило два надземна резервоара за мазут 

запремине 2х 350 m3 на кп. бр. 5728/4 КО Чачак. За наведене објекте није прибављено 

одобрење за употребу јер није била испоштована потребна зона опасности и законска 

удаљеност мазутних резервоара од суседних објеката и парцела.  Да би наведена дозвола могла 

бити прибављена у складу са важећим прописима потребно је прибавити део кп. бр. 5728/1 КО 

Чачак у површини од око 200 m2. Скупштина града Чачка донела је решење  о приступању 

прибављању у јавну својину и одредила да Комисија за грађевинско земљиште спроведе 

поступак прибављања. У току трајања поступка у поступку парцелације одвојен је део парцеле 

који је предмет прибављања и спровдено  вештачење ради утврђивања вредности парцеле која 

се прибавља. У току поступка препарцелације одређена је површина и утврђено да иста износи 

169 m2 истим пројектом је та површина одвојена. Налазом вештака грађевинске струке 

утврђена је вредност дела парцеле који се прибавља, а на висину вредности утицали су и радови 

који су изведени на истој. Наиме, власник парцеле је на истој извео следеће радове: ручни ископ 

и бетонирање АБ темеља, зидање зида ограде од бетонског блока и израда завршне АБ греде, 

поред тога извршен је машински ископ и одвоз слоја родне земље дебљине 20 cm и неплодне 

земље дебљине 40 cm као и довоз и разастирање каменито-шљунковитог материјала у слоју од 

60 cm. Такође је изграђена шахта за водовод са АБ поклопцем и унутрашњим инсталацијама, 

затим шахта за водовод са АБ поклопцем и израдом кинете и подземни хидрант комплет са 

израдом прикључка и повезивањем. Сви ови радови утицали су на повећање цене земљишта 

које је предмет прибављања, те је вешак утврдио да ови радови утичу на цену земљишта и исту 

повећавају те је тако утврдио да цена напокретности по m2 износи 6.506,50 динара. Са 

проценом вештака сагласио се власник парцеле, с тим што је затражио да задржи право 

службености пролаза за потребе противпожарне заштите за свој објекат  нумерисан бројем 1 

саграђен на к.п. бр. 5728/1 КО Чачак на  једном делу к.п. бр. 5728/1 КО Чачак који је предмет 

прибављања, како је то описано у решењу. Правни основ за доношење решења садржан је у  

Закону о јавној својини и Одлуци о грађевинском земљишту.  У конкретном случају ради се о 

непокретности која по својим карактеристикама једина одговара потребама власника, односно 

корисника, прибављање конкретне парцеле је оправдано и целисходно, истим се остварује 

интерес јединице локалне самоуправе и не би могло бити обављено јавним надметањем или 

прикупљањем писмених понуда.  

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог Решења 

о прибављању у јавну својину земљишта за потребе ЈКП „Чачак“ Чачак, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 
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ПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОКРЕТНОСТИ РЕКУЛТИВИСАНОГ И 

САНИРАНОГ ПРОСТОРА БИВШЕ ДЕПОНИЈЕ „ПРЕЛИЋИ“ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Мирјана Џоковић. ЈКП 

„Комуналац“ Чачак је поднео иницијативу за прибављање у јавну својину катастарских парцела 

наведених у тачки I решења, јер су у питању парцеле које чине део рекултивисаног и санираног 

простора бивше депоније „Прелићи“ на којима је годинама уназад одлаган комунални отпад, 

односно извршено заузеће наведених парцела одлагањем отпада.  Власницима парцела се већ 

дужи низ година исплаћује накнада штете због немогућности коришћења земљишта, те из 

разлога економичности треба приступити прибављању у јавну својину непокретности. 

Скупштина града Чачка донела  је одлуку о приступању прибављању непокретности у јавну 

својину oд 23. и 24. новембра 2016. године којим је одређено да ће поступак прибављања 

спровести Комисија за грађевинско земљиште.Власници парцела и в.д. директор ЈКП 

„Комуналац“ сачинили су и потписали записник којом приликом су се сагласили и о висини 

накнаде. Висина накнаде са којом су се сагласили власници парцела је 1300,00 динара по m2 и 

иста је мања од висине накнаде коју су вештаци утврдили као тржиштну цену и која износи 

1.599,58 динара по m2. Правни основ за доношење решења садржан је у Закону о јавној својини 

и Одлуци о грађевинском земљишту.  У конкретном случају ради се о непокретности која по 

својим карактеристикама једина одговара потребама власника, односно корисника, прибављање 

конкретне парцеле је оправдано и целисходно, истим се остварује интерес јединице локалне 

самоуправе и не би могло бити обављено јавним надметањем или прикупљањем писмених 

понуда. 

 

 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог Решења 

о прибављању у јавну својину непокретности рекултивисаног и санираног простора бивше 

депоније „Прелићи“, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА:      ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ГРАДА ЧАЧКА НЕРОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, РАДИ 

ОЗАКОЊЕЊА, КП. БР. 231/1 КО ЧАЧАК ЖАКЛИНИ СЕНИЋ И 

ДРАГАНУ СЕНИЋУ, ОБОЈЕ ИЗ ЧАЧКА 

 

  У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Мирјане Џоковић, Градско 

веће је једногласно донело следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

1. ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине града Чачка непосредном погодбом, ради  озакоњења, 

Жаклини Сенић и Драгану Сенићу обоје из Чачка, градско грађевинско земљиште ближе 

описано као к.п.бр. 231/1 КО Чачак у површини од 16 m2, за износ накнаде од 65.601,12 

(шездесетпетхиљадашестоједнастотинаједан и 12/100) динара које да плате у року од 15 дана од 

дана закључења уговора, као и да плати све обавезе проистекле из уговора, односно пореза на 

пренос апсолутних права и трошкове овере. 

 

2. Стицалац је дужан да у року од 30 дана од дана пријaма решења закључи са ЈП "Градац" 

уговор о отуђењу градског грађевинског земљишта којим ће ближе регулисати међусобна права 

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

овим решењем и уговором, решење ће бити поништено.  
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3. На основу  уговора о отуђењу закљученог са ЈП „Градац“, а после исплате целокупног 

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

непокретности и правима на њима, уписати право својине. 

 

O б р а з л о ж е њ е  

 

 Жаклина Сенић и Драган Сенић обоје из Чачка, поднели су преко овлашћеног 

пуномоћника адвоката Мирославе Новаковић из Чачка, иницијативу за отуђење градског 

грађевинског земљишта из јавне својине и прибављање истог у приватну својину ради 

озакоњења објекта. У иницијативи је наведено да објекат који је предмет озакоњења  има 

укупну површину од 130 m2, да се део од 122 m2 налази на кп.бр. 229 КО Чачак који је у 

власништву  Жаклине и Драгана Сенића а део објекта на кп.бр. 231/1  КО Чачак које је у јавној 

својини града Чачка. Предложили су отуђење из јавне својине кп.бр. 231/1 ради озакоњења 

објекта који је у  њиховој својини. Поднета иницијатива је испитана, па након што је утврђено 

да је иста уредна, потпуна, целисходна и поднета од стране овлашћеног лица, Градско веће 

града Чачка донело је решење о приступању отуђењу број 06-236/2018-III од 07.11.2018. године. 

У наставку поступка Комисија за грађевинско земљиште је прибавила обрачун накнаде 

за отуђење од ЈП "Градац" Чачак, са којим су се сагласили подносиоци иницијативе и извршила 

увид у прикупљене доказе. 

Уз иницијативу су приложени копија плана, листови непокретности бр.7212 и 9156 КО 

Чачак и  информација о локацији  број: 958-279/2018-IV-2-01 од 18.04.2018.године. 

Увидом у лист непокретности бр.7212 КО Чачак утврђено је да су подносиоци иницијативе 

власници  кп.бр. 229 КО Чачак у заједничком уделу 1/2, а  увидом у лист непокретности бр.9156 

КО Чачак утврђено је да се кп.бр.231/1  налази у јавној својини града Чачка у уделу 1/1 и да се 

објекат бр. 1 са кп.бр. 229 налази делом у  површини од 8 m2 на кп.бр.231/1 КО Чачак.   

Увидом  у Информацију о локацији Градске управе за урбанизам града Чачка  бр.958-

279/2018-IV-2-07 од 18.04.2018.године утврђено је да катастарска парцела  број 231/1 КО Чачак 

не испуњава услове за грађевинску парцелу у погледу облика (геометрије) и површине 

(минимална површина грађевинске парцеле Урбанистичке целине 1.1. износи 6 ари).  

Из обрачуна ЈП "Градац" утврђена је висина накнаде за отуђење у висини од 65.601,12 

динара, са којим су се сагласили подносиоци иницијативе. 

   Члан 11. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту предвиђа да Градско веће одлучује о 

отуђењу и прибављању земљишта у јавној својини у случајевима прописаним Законом о 

планирању и изградњи (отуђење грађевинског земљишта ради изградње, озакоњења, исправка 

граница, формирања грађевинских парцела и др.),  успостављања права  стварне службености, 

деобе грађевинског земљишта, давањем сагласности за изградњу или озакоњење објекта на 

заједничкој парцели  и коришћење права прече куповинњ грађевинског земљишта. 

 Члан 15. Одлуке о грађевинском земљишту предвиђа да се грађевинско земљиште 

отуђује, прибавља и даје у закуп по тржишним условима, у складу са важећим прописима, а 

став 3. да се тржишна вредност грађевинског земљишта које се отуђује и прибавља утврђује на 

основу акта надлежног пореског органа или другог надлежног органа или ЈП "Градац" којим је 

извршена процена тржишне вредности непокретности или налаза и мишљења вештака  

уписаног у регистар сталних судских вештака.Тржишна  вредност се утврђује по 1m2 

грађевинског земљишта.  

 Одлука о грађевинском земљишту у члану 35. одређује рок у којем се има закључити 

уговор о отуђењу, а у члану 37. које су последице уколико странка одустане од отуђења након 

доношења решења. 

 Градско веће града Чачка на седници одржаној дана 20. децембра 2018. године на 

основу предлога Комисије за грађевинско земљиште, а у складу са чланом 11. Одлуке о 

грађевинском земљишту, одлучило је као у диспозитиву решења.  

 Ово решење  је коначно. 
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СЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ГРАДА ЧАЧКА  НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, РАДИ 

ОЗАКОЊЕЊА,  ДЕЛА КП. БР. 5165/1 КО ЧАЧАК РАДИЦИ 

ДРАГОЈЛОВИЋ РУЖИЧИЋ И  РАДУ ДРАГОЈЛОВИЋУ, ОБОЈЕ 

ИЗ БЕОГРАДА 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Мирјане Џоковић, Градско 

веће је једногласно донело следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

1. ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине града Чачка,  непосредном погодбом, по тржишној цени 

градско грађевинско земљиште ближе описано као део к.п. бр. 5165/1 КО Чачак ограничено 

тачкама детаљне регулације 4,5,6,13,14,15,1,2.3 и 4 у пројекту геодеског обележавања означено 

као КП 2.1 у површини од 11 m2  Радици Драгојловић Ружичић и Раду Драгојловићу, обоје из 

Београда, а ради озакоњења објекта за износ накнаде од 45.100,77 (четрдесетпетхиљадасто и 

77/100)  динара који да плати у року од 15 дана од дана закључења уговора, као и да плати све 

обавезе проистекле из уговора, односно порез на пренос апсолутних права и трошкове овере.   

 

2. Стицаоци  су дужни  да у року од 30 дана од дана пријема решења закључе са ЈП  

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

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

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

 

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

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

непокретности и правима на њима, уписати право својине 

 

O б р а з л о ж е њ е  

 

 Радица Драгојловић Ружичић и Раде Драгојловић, обоје из Београда, поднели су  

иницијативу за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине и прибављање истог у 

приватну својину.  У иницијативи је наведено да су обоје  власници  к.п. бр. 4041  КО Чачак, на 

којој су саграђени објекти који су у поступку озакоњења, као и да се један објекат који је 

предмет озакоњења делом налази на к.п. бр. 5165/1 КО Чачак. Предлажу исправку граница 

суседних катастарских парцела како би озаконли свој објекат,  који се делом налазе на к.п. бр. 

5165/1 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 је приложен  пројекат препарцелације потврђен од стране Градске управе за 

урбанизам под бр. 952-41/18-IV-0-01 од 30.05.2018. године. Увидом у приложени пројекат 

препарцелације утврђена је површина дела к.п. бр. 5165/1 КО Чачак која је потребна за 

озакоњење. 

У наставку поступка Комисија за грађевинско земљиште је прибавила обрачун накнаде за 

отуђење од ЈП "Градац" Чачак, са којим се сагласио подносиац иницијативе и извршила увид у 

прикупљене доказе. 

Из обрачуна ЈП "Градац" број 3275/18-1-02 од 23.11.2018. године утврђена је  висина 

накнаде за отуђење у висини од 45.100,77 динара. 

На основу свега изнетог оправдано је и целисходно извршити измену граница суседних 

катастарских парцела, ради озакоњења. 

Члан 11. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту предвиђа да Градско веће одлучује о 

отуђењу и прибављању земљишта у јавној својини у случајевима прописаним Законом о 

планирању и изградњи (отуђење грађевинског земљишта ради изградње, озакоњења, исправка 
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граница, формирања грађевинских парцела и др.),  успостављања права  стварне службености, 

деобе грађевинског земљишта, давањем сагласности за изградњу или озакоњење објекта на 

заједничкој парцели  и коришћење права прече куповинњ грађевинског земљишта. 

 Члан 15. Одлуке о грађевинском земљишту предвиђа да се грађевинско земљиште 

отуђује, прибавља и даје у закуп по тржишним условима, у складу са важећим прописима, а 

став 3. да се тржишна вредност грађевинског земљишта које се отуђује и прибавља утврђује на 

основу акта надлежног пореског органа или другог надлежног органа или ЈП "Градац" којим је 

извршена процена тржишне вредности непокретности или налаза и мишљења вештака  

уписаног у регистар сталних судских вештака.Тржишна  вредност се утврђује по 1m2 

грађевинског земљишта.  

 Одлука о грађевинском земљишту у члану 35. одређује рок у којем се има закључити 

уговор о отуђењу, а у члану 37. које су последице уколико странка одустане од отуђења након 

доношења решења. 

 Градско веће града Чачка на седници одржаној дана 20. децембра 2018. године на 

основу предлога Комисије за грађевинско земљиште, а у складу са чланом 11. Одлуке о 

грађевинском земљишту, одлучило је као у диспозитиву решења. 

 Ово решење је коначно. 

 

ОСМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ТЕКСТ    УГОВОРА О ПОСЛОВНО-

ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ГРАДА ЧАЧКА И ЈВП 

„СРБИЈАВОДЕ“  

 

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

истакавши да се предлог Уговора о пословно – техничкој сарадњи, између ЈВП „Србијаводе“ и 

Града Чачка, као уговорних страна, односи на регулисање међусобних односа у процесу 

обављања послова и реализовања пројеката који спадају у водну делатност одређену законом, 

на територији града Чачка. Нарочито се односи на заједничко учешће уговорних страна на: 

изради планске и техничке документације, студија, регулисању водотокова и санацији, 

рeконструкцији и/или изградњи водних објеката на водотоковима првог и другог реда и сл. 

Уговорна страна ЈВП „Србијаводе“ је, сагласно Закону о водама у оквиру обављања водне 

делатности од општег интереса и то: уређење водотока и заштите од штетног дејства , надлежно 

је за изградњу, реконструкцију, санацију, одржавање и управљање регулационоим водним 

објектима у јавној својини, водним објектима за заштиту од ерозије и бујица, одржавањем 

водотока и спровођења одбране од поплава на водама I реда. Уговорна страна Град Чачак, у 

складу са законом, организује и спроводи одбрану од поплава на водама II реда, у складу са 

општим и оперативним планом за одбрану од поплава. Уредбом Владе Републике Србије о 

Државном програму обнове односно хитних радова на санацији објеката за заштиту од вода 

оштећених у поплавама изазваним елементарним непогодама у мају и јуну  2018. године, 

„Службени гласник Републике Србије“, одређени су субјекти који су задужени за спровођење 

заштитних мера из Уредбе. Прелогом Уговора се уопштено регулишу међусобни односи 

уговорних страна у случају заједничког финансирања јавне набавке радова, услуга и добара који 

проистекну из уговора и да ће у том случају заједнички спровести поступак јавне набавке, у 

складу са законом којим се уређује област јавних набавки. Јавна набавка добара, услуга и 

радова који проистекну из уговора, а који се односе на водотоке II реда може спровести ЈВП 

„Србијаводе“, у име и за рачун Града Чачка, по посебном овлашћењу у складу са законом којим 

се уређује област јавних набавки, а ЈВП „Србијаводе“ спроводи поступак јавне набавке добара, 

услуга и радова који се односе на водотоке I реда. У том случају Град Чачак има право да 

именује једног члана комисије за јавну набавку и да именује лице које ће вршити надзор над 

извођењем радова на водотоцима II реда и пратити реализацију радова или услуга који се 

набављају у складу са овим уговором. Предлог је да уговорне стране сарађују приликом израде 

докумената од значаја за дугорочно спровођење послова који су предмет уговора, а посебно 

оних којима се уређује област управљања водама.Закључењем овог уговора створила би се 
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основа за пословно-техничку сарадњу између уговорних страна у периоду од 5 година, а на 

основу овог базног уговора  уговорне стране ће међусобне односе у вези појединих пројеката, 

односно послова регулисати посебним споразумима о заједничком извршењу истих уз 

обезбеђење средтава из буџета града Чачка. 

 

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

давању сагласности на текст  Уговора о пословно-техничкој сарадњи између града Чачка и ЈВП 

„Србијаводе“, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 

МЕСТА У ГРАДСКИМ УПРАВАМА, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И 

ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЧАЧКА  

 

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

истакавши да се Предлог правилника о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и 

ситематизацији радних места у  градским управама, стручним службама и градском 

правобранилаштву односи на систематизацију радних места у Градској управи за локалну 

пореску администрацију. Наиме, Законом о пореском поступку и пореској администрацији 

извршено је ново уређење основних пословних функција тако да локална пореска 

администрација обавља послове пружања пореских услуга, пореску контролу и наплату јавних 

прихода. Одредбе овог Закона, који уређују послове пореске контроле, односно пружање 

пореских услуга примењују се почев од 1. јануара 2019. године, а све сходно члану 94. тачка 2 

одредби Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 

које нису ушле у пречишћен текст. Стога је неопходно је да се предлог Правилника о изменама  

Правилника о унутрашњем уређењу и ситематизацији радних места у  градским управама, 

стручним службама и градском правобранилаштву, усвоји у што краћем року како би се исти 

примењивао од 1. јануара 2019. године. 

 

По упознавању са Правилником Градско веће је једногласно усвојило Правилник о 

изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градским 

управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка, у тексту који је 

саставни део Записника. 

 

ДЕСЕТА 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 548.137,98 динара, на име обезбеђeња средстава за 

измирење обавеза по испостављеним фактурама Завода за јавно здравље Чачак, за 

извршене услуге узимања узорака и комплетне анализе речне воде, по захтеву број 3412.  

 

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

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



HerloroAa I.IJIH Apyrux npI4poAHHx y3poKa, r.r3Bop $uuancraparra 01 (rasgaqu uz 6yuera fpaaa)
[upercrHH KopHcHI4K 6yuercrcux cpeAcraBa l-pa4crca ynpaBa 3a oflrrrre u saje4Huurce nocJroBe.

3. O usapurerry oBor peurelba crapahe ce fpa4crca yrpaBa:a SraHaHcraje.

4. Oro peruene o6jaaurra y ,,Clyx<6euoM Jrr4cry rpa,{a Hauxa".

JEAAHAECTA TAIIKA: PA3MATPAILE TBBEIIITAJA KOMICI,IJE 3A HM3OP Y
PEAJII,r3Artr{JU tIpOIpAMA JIOKAJIHOI EKOHOMCKOT
PA3BOJA O PEAJTTT3ATIIIJII IIPOJEKTA t4 TpOIIIEIby
TIOACTI,IIIAJHI4X CPEACTABA OA CTPAHE KOPI{CHI,IKA
CPf,ACTABA ,,IPOTPEC UHXEILEPIIHT* AOO TIAqAK

HaAexAa Curronuh, y yBoAHoM r,r3Jrararby no oroj TaqKH AHeBHof peAa, y[o3Hana je
qJIaHoBe fpaAcrcor eeha ca lrsaerurajeru Kolrracrzje 3a HaA3op o peanu3arlrajra npojercra 14 rpouerby
no4cruqajnHx cpeAcraBa oA crpaHe KopnHcHHKa ,,Ilporpec HHxerbepuHro' 4.o.o. L{auarc, KoMe cy
O4nyronr fpa4cxor aeha o4o6peHa cpeAcrBa y H3Hocy oA 251.940,01 ilvHapa 3a roAcruuarbe
KoHKypeHTHocrIt - 4o6njarre nrefyuapo4Hrax cepnaSraKara ca qHJbeM ouoryhanarsa H3nacKa Aouahux
rcounaHuja Ha HHocrpaHa rpxl{Ixra. fpa4 tlauarc je ca oBHM npe4ysehenr rrorrrr4cao Yroeop o AoAeJrH
no4cruqajHHx cpeAcrasa za 2017 . roAHHy. ,{ale je ucraKra Aa je Korraracuja za HaA3op pa3Morpr.rJra
useeurraj o peaJll43allraju npojercra H rporxerf,y no4crraqajHr4x cpeAcrana rcoju je gocraano Kopt4cHHK
Kao lI AocraBJbeHy rIocJIoBHy AoKyMeuraqrajy. I-{enehu cBe rrpklJroxeHe AoKa3e Konrracraja je
jeAuomacuo yrBpAuna ga je xopr,tcHHK cpeAcrana ,,Ilporpec HHxelbepuHt'o A.o.o. gaqaK HaMeHcKlr
yrpourao u orpaBAao cpeAcrBa AoAeJbeHa oA rpaAa Haurca, rcao u 4a je npojercar aa rcoju cy o4o6peua
cpeAcrBa 3aBpIrIeH, rla cy ce crerurr4 ycJroBH Aa rpaA tlaqax H3BptxH noepahaj cpeAcraBa o6es6elerra
rrpr.rBpelHoM ApyrrrrBy,,flporpec HlDKerLepHHr" 4.o.o. Haqax.

flo ynosuaoarby ca l4saerurajeu, fpagcno uehe je jegHorJracHo AoHeJro

3AKJbYqAK

yCBAJA CE I,Iseeurraj Konlucraje 3a HaA3op y pea-rrusaqrajH nporpaMa JroKrrJlHor eKoHoMcKor
pa:roja o pea;Iu3aquju npojercra H Tporerby roAcrnqajHux cpeAcraBa oA crpaHe KopHcHr4Ka
cpeAcraBa,,llporpec r4Hxerbepr4Hr" lOO t{aqax.

***
Mnryu To4oponuh, o6aeecruo je vlanone fpa4crcor reha 4aje oAnyr{eHo rro cBr4M raqKaMa

AHeBHof pe4a, naje 78. ceaHraqy fpa4crcor aeha sarrryvno y l0 qacoBa.

IPAICKO BEriE
Bpoj:06-291/2018-llI

20. aeqeNa6ap 2018. ro

3anucullx ca78. ceAHLIqe fpa4cxor reha yceojeHje Ha 79. cegHraqu fpa4cxor reha 6poj 06-
612019-lll oA 23.janyapa 20 1 9. roauue.
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