
ЗАПИСНИК 

СА ОСАМДЕСЕТДРУГЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 13. марта 2019. 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 82. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

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

Тодоровић, Милица Дачић, др Велимир Дробњак, Драгомир Шипетић, прим. др Славица 

Драгутиновић, Вељко Неговановић, Мирослав Вукосављевић, Душан Радојевић, Анђелка 

Новаковић, Немања Трнавац, Михаило Јовић, Славко Веселиновић и др Милан Лукић. 

  

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

може да ради и пуноважно одлучује; 

 

 да седници Градског већа  присуствују: 

 

- Владан Милић, помоћник градоначелника и председник Стручнe комисијe за избор    

годишњих, односно посебних програма у области спорта 

- Игор Трифуновић, председник Скупштине града 

- Милорад Јевђовић, заменик председника Скупштине града 

- Мирослав Петковић, секретар Скупштине града и председник Комисије за пословни 

простор  

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

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије 

- Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Милка Станковић, начелник Градске управе за друштвене делатности  

- Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој 

- Душко Савковић, начелник Градске управе за локалну пореску администрацију 

- Милован Ерић, начелник Градске управе за инспекцијски надзор 

- Вера Милић, представник Службе за буџетску инспекцију града Чачка 

- Љубисава Зимовић, представник Граске управе за стручне послове Скупштине, 

Градоначелника и Градског већа  

- Рада Ћојбашић, представник Граске управе за стручне послове Скупштине, 

Градоначелника и Градског већа 

- Војин Јаковљевић, директор ЈУ „Туристичка организација Чачка“ Чачак 

- Братислав Јанковић, в.д. директор Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак 

- Наташа Стругаревић, представник ЈП „Градац“ Чачак 

- Миленко Поповић, председник Комисије за грађевинско земљиште 

- Бранкица Јелић, директор Градске стамбене агенције Чачак 

- Радојица Гавриловић, председник Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за 

доделу средстава удружењима 

- 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. 
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*** 

 

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

је  достављен записник са 81. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 81. седнице Градског 

већа.  

 

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

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  81.  седнице Градског већа града Чачка број 06-23/2019-III од 

18. фебруара  2019. године, без примедби. 

 

*** 

 

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

предложио је дневни ред који је достављен уз материјал за седницу. 

 

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

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

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

 

1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА СТАТУТА ГРАДА ЧАЧКА 

 

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈУ 

„ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ ЗА ПРИСТУПАЊЕ 

„ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА“ 

 

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ 

ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЧАЧКА 

 

4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

СТАТУТ „ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

ДЕЛОВЕ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА МРШИНЦИ И СЛАТИНА - СЕКУНДАРНИ 

ЦЕНТАР 

 

6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА ГРАДСКОЈ 

БИБЛИОТЕЦИ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ 
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7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА 

ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ЧАЧКА 

 

8. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ТЕЛЕВИЗОРА 

„SMART LED TV 49 Toshiba” СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ 

 

9. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ МЕСНОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ ТРНАВА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

 

10. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ГРАДСКОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА, 

РАДИ ОЗАКОЊЕЊА, МИЛАДИНУ ЛАЗОВИЋУ ИЗ ЧАЧКА 

 

11. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ГРАДСКОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА, 

РАДИ ОЗАКОЊЕЊА, МИЛАНУ ДАМЉАНОВИЋУ ИЗ ЧАЧКА 

 

12. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ РАДОЈИЦИ 

МИЛОШЕВИЋУ ИЗ ЧАЧКА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ НЕЛЕГАЛНИХ ОБЈЕКАТА 

 

13. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ БРАНКУ 

МАРЈАНОВИЋУ  ИЗ ЧАЧКА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ НЕЛЕГАЛНОГ ОБЈЕКТА 

 

14. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О СПОРАЗУМНОМ ДАВАЊУ 

ЗЕМЉИШТА РАНИЈЕМ ВЛАСНИКУ НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈА ЈЕ БИЛА 

ПРЕДМЕТ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ОД ПРЕДУЗЕЋА „ZORPEKS KARGO“ 

ЧАЧАК 

 

15. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О СПОРАЗУМНОМ ДАВАЊУ 

ЗЕМЉИШТА РАНИЈЕМ ВЛАСНИКУ НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈА ЈЕ БИЛА 

ПРЕДМЕТ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ОД ПРЕДУЗЕЋА „9. СЕПТЕМБАР-TISSUE 

CONVERTING“ ДОО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 

16. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О РАЗМЕНИ НЕПОКЕТНОСТИ У КО 

ЉУБИЋ И КО ТРБУШАНИ 

 

17. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА РАДИ ОЗАКОЊЕЊА, 

ЗОРАНУ ВАСОВИЋУ ИЗ ЧАЧКА 

 

18. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА РАДИ ОЗАКОЊЕЊА, 

„DANILOVIC FAMILY INVEST“  ИЗ ЧАЧКА 

 

19. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

АДМИНИСТРАТИВНОГ ПРЕНОСА КП. БР. 6447/3 И 6447/7 ОБЕ У КО 

ЧАЧАК 
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20. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ 

КП. БР. 6544/12 КО ЧАЧАК  

 

21. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ 

ЛЕТОВАЊА ДЕЦЕ У ОДМАРАЛИШТУ „ОВЧАР“ У УЛЦИЊУ ЗА 2019. 

ГОДИНУ 

 

22. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СЛУЖБЕ 

ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

23. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

24. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

25. РАЗМАТРAЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2018.  ГОДИНУ 

 

26. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНУ 

ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

27. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ 

  

28. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

29. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОПШТЕ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

30. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА СТРУЧНЕ 

ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗА 

2018. ГОДИНУ  

 

31. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИШТВА ЗА 

2018. ГОДИНУ 

 

32. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ВЕЗИ 

ЦЕНЕ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЗА 2019. ГОДИНУ 

  

33. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ВРШЕЊУ УСЛУГА ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ 

АГЕНЦИЈЕ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

34. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 

ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА У ВЕЗИ 

ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА У 2018. ГОДИНИ  
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35. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

ГОДИШЊИХ, ОДНОСНО ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 

ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА ПОДНОСИЛАЦА ПРОГРАМА О РЕАЛИЗОВАЊУ 

ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ 

СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2018. ГОДИНИ 

 

36. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И   

ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА   

ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2019. ГОДИНИ 

 

37. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

38. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 6/1 – Петар Новичић)   

 

39. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 6/1 – Лука Ракоњац)   

 

40. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 6/1 – Тихомир Иконић)   

 

41. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 6/1 – Љубодраг Проковић)   

 

42. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација  57)   

 

43. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација  235)   

 

44. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација  236 – Техничка школа Чачак)   

 

45. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација  236 – Прехрамбено-угоститељска школа Чачак)  

 

46. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 407) 

 

47. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 511/1) 

 

48. ДОНОШЕЊЕ  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЗАХТЕВУ ПЕТКОВИЋ 

ДРАГОСЛАВА ИЗ ЧАЧКА ЗА ПОНИШТАЈ КОНАЧНОГ РЕШЕЊА 

КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ 

НАДЗОР  ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 355-931/18-IV-6-05 ОД 31. ЈУЛА 2018. 

ГОДИНЕ 

 



  6 

 

 

 

49. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ДУЊИЋ ДРАГАНА ИЗ ЧАЧКА НА 

РЕШЕЊЕ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР  ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 352-36/18-IV-6-05  ОД 30. 

НОВЕМБРА 2018. ГОДИНЕ  

 

50. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ СТОЈАНОВИЋ МИРЈАНЕ И ПУРИЋ 

НАТАЛИЈЕ ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ИНСПЕКТОРА ЗА ЛОКАЛНИ 

ПРЕВОЗ И ПУТЕВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР  

ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 347-405/18-IV-6-02  ОД 3. ДЕЦЕМБРА 2018. ГОДИНЕ И 

РЕШЕЊЕ БРОЈ 347-405/18-IV-6-02  ОД 11. ДЕЦЕМБРА 2018. ГОДИНЕ 

 

51. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ РАДИВОЈЕВИЋ АНЕ ИЗ ЧАЧКА НА 

РЕШЕЊЕ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР  ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 355-1245/18-IV-6-05  ОД 18. 

ДЕЦЕМБРА 2018. ГОДИНЕ  

 

52. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЋОРИЋ МИРКОВИЋ СВЕТЛАНЕ ИЗ 

ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 360-326-1/2018  ОД 10. ДЕЦЕМБРА 2018. 

ГОДИНЕ  

 

53. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЋОРИЋ МИРКОВИЋ СВЕТЛАНЕ ИЗ 

ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 360-334-1/2018  ОД 10. ДЕЦЕМБРА 2018. 

ГОДИНЕ  

 

54. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА ИЗ 

ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 

55103-3541/2018 ОД 18. ДЕЦЕМБРА 2018. ГОДИНЕ  

 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА СТАТУТА ГРАДА ЧАЧКА 

 

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

истакао да је правни основ за доношење Статута града Чачка садржан у Закону о локалној 

самоуправи и Статуту града Чачка. Скупштина Републике Србије 20. јуна 2018. године усвојила 

је Закон о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи који доноси низ нових решења у 

функционисању локалне самоуправе и представља корак ка ефикасној, квалитетној, модерној и 

отвореној локалној самоуправи. Из наведених разлога наметнула се потреба, а сагласно новинама 

које доноси Закон о локалној самоуправи, да се приступи изради новог текста Статута града 

Чачка. Измене и допуне Закона о локалној самоуправи доносе бројна важна унапређења 

постојећег система локалне самоуправе, а посебно су важне нове одредбе које се односе на: 

учешће јавности у раду локалне самоуправе; проширивање делокруга Градског већа; уређивање, 

функционисање и надзор месне самоуправе - месних заједница и остваривање међуградске и 

међуопштинске сарадње. У циљу давања могућности грађанима да учествују у креирању и 

доношењу одлука, у складу са изменама Закона о локалној самоуправи, одредбама Статута 
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прописује се обавеза спровођења поступка јавне расправе за доношење најзначајнијих општих 

аката  - Статута, буџета у домену планирања локалних инвестиција, стратешког плана развоја, 

утврђивања стопе локалних прихода или усвајања просторних и урбанистичких планова . Такође 

утврђује се обавеза надлежних органа Града да преко интернет презентације или на други начин, 

обавести јавност да је почео са припремом прописа који доноси Скупштина. Значајна новина је и 

да број потписа за грађанску иницијативу сада износи фиксних 5% од укупног броја грађана са 

бирачким правом и дефинисана је могућност да радна тела Скупштине у складу са потребом 

организују јавна слушања о прописима и одлукама о којима Скупштина одлучује, чиме се 

додатно подстиче учешће јавности у раду локалне самоуправе. Обзиром да се изменама Закона о 

локалној самоуправи проширује делокруг Градског већа, предлогом статута се прописује да 

Градско веће поред раније дефинисаних надлежности: прати реализацију програма пословања и 

врши координацију рада јавних предузећа чији је Град оснивач, подноси тромесечни извештај о 

њиховом раду Скупштини града, врши и друге послове, у складу са законом. Овим предлогом 

Статута предвиђено је да уместо Скупштине града, градског правобраниоца и заменика градског 

правобраниоца поставља и разрешава Градско веће. Такође, како је недавно ступио на снагу 

Закон о изменама и допуанама Закона о јавној својини, Статут је усаглашен са овим изменама. 

Битне измене које доноси предлог статута, односе се на боље и јасније дефинисање положаја 

месних заједница и њених органа, као и увођење права надзора органа Града над законитошћу 

рада и аката месне заједнице. Проширена су овлашћења Града у погледу уређивања оквира за 

месну заједницу, дефинисани су основни принципи избора за савет месне заједнице, начин 

избора председника месне заједнице као и основни делокруг рада савета месне заједнице. 

Предлогом статута уређен је поступак у коме органи Града могу у складу са потребама, реаговати 

у процесу оцене уставности и законитости општег акта месне заједнице односно у надзору над 

његовом усаглашеношћу са статутом, актом о оснивању месне заједнице или другим локалним 

прописима. Такође дефинисани су и услови и процедура у којима се може распустити Савет 

месне заједнице. Статут својим одредбама уређује да Град пружа помоћ месним заједницама у 

обављању административно-техничких и финансијско-материјалних послова. Значајне новине 

односе се на примену законских одредаба којима се проширује оквир за остваривање 

међуопштинске сарадње. У складу са изменама Закона о локалној самоуправи, проширује се 

могућност остваривања сарадње Града са другим градовима и општинама и на послове из 

поверених надлежности. Детаљно се уређује и садржај споразума о сарадњи Града са другим 

градовима и општинама у Србији у спровођењу њиховог делокруга рада. Измене које су још 

садржане у предлогу статута се односе на: сазивање седница Скупштине града, предуслова за 

успешно вршење дужности одборника, положај помоћника Градоначелника и оставке 

Градоначелника. На крају је истакао да техничку грешку иза члана 95. треба исправити, а у члану 

42. извршити измену у погледу набрајања органа града Чачка додавањем става 2. 

 

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

Прим. др Славица Драгутиновић подржала је предлог Статута, истакавши нарочито 

повећање ингеренције и учешћа грађана у креирању и доношењу одлука које сада прелази на 

виши ниво и представља бољу контролу и ближу сарадњу са јавним сектором и доносиоцима 

одлука. 

Игор Трифуновић истакао је да на предлог Статута, током јавног увида, није било 

примедби што је доказ да је квалитетно урађен. Нарочито квалитетно је дефинисање јавне 

расправе нарочито у вези доношења буџета и похвалио је Градску управу за финансије на 

сарадњи у вези са тим. Напомиње да се јавна расправа већ спроводила код доношења буџета и 

урбанистичких аката, те да то сада улази у Статут као одредба и примењиваће се обавезно. На тај 

начин све будуће активности које Град спроводи биће транспарентије, наводећи само пример 

како ће се убудуће доносити буџети месних заједница.  
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 Милица Дачић истакла је учешће свих Управа у изради нацрта Статута и знање и 

искуство које су запослени и начелници Управа показали. Поједине процедуре, пре свега 

урбанистичке, сада су поједностављене и у томе је нарочито помогла Градска управа за 

урбанизам. Навела је пример члана 83. нацрта Статута који прописује надлежности Градског већа 

који ће, између осталог, доносити одлуке о приступању прибављању, располагању и управљању 

стварима у јавној својини, док ће Скупштина доносити само једну крајњу одлуку о томе. Статут, 

у складу са Законом о локалној самоуправи,  доноси и много веће учешће грађана у раду локалне 

самоуправе кроз начело непосредне демократије и утврђивањем битних интереса. Навела је 

одредбу члана 15. Статута, у вези са додељивањем Децембарске награде, обзиром да ће се та 

награда доносити уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне 

самоуправе. Новина у Статуту је и да правобраниоца и заменика правобраниоца бира Градско 

веће. Потом, Статит прописује обавезно спровођење јавне расправе приликом доношења или 

измене Статута, као и буџета града у делу који се односи на планирање и инвестиције и 

напомиње да је претходних година спровођена јавна расправа приликом доношења буџета. 

Истакла је и јавну расправу приликом доношења програма стратешког развоја, као и утврђивања 

стопе изворних прихода без којих не може да функционише локална самоуправа, као и шире 

надлежности месних заједница. Такође, Законом о планирању и изградњи дефинисано је 

доношење посебних одлука које дефинишу јавну расправу. На крају се захвалила свим 

запосленима у Градској управи који су дали допринос на изради нацрта Статута и његовом 

усклађивању, не само са Законом о локалној самоуправи него и другим законима који су у 

међувремену измењени, чиме је овај Статут свеобухватан. 

 Велимир Дробњак сматра да се изради Статута приступило свеобухватно и квалитетно и 

стога подржава доношење Статута. Посебно је истакао боље дефинисање рада месних заједница, 

те да се на увођењу реда у ову област ради већ неколико година и савети месних заједница већ 

неколико година сарађују приликом креирања буџета. Овим  Статутом на бољи начин се уређује 

ова област, а посебно у вези избора Савета месних заједница. 

 Небојша Бежанић сагласио се са свим констатацијама учесника у дискусији и истакао да 

је управо идеја законодавца била веће учешће грађана у доношењу одлука на локалном нивоу. 

 

По упознавању са нацртом Статута и завршеном претресу Градско веће је једногласно 

утврдило Предлог Статута града Чачка. Предлог се упућује Скупштини, ради достављања 

Министарству државне управе и локалне самоуправе на мишљење, у складу са чланом 41. став 2. 

Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи. 

 

  

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЧАЧКА“ ЗА ПРИСТУПАЊЕ „ТУРИСТИЧКОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА“ 

 

 

              Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднели су Небојша Бежанић и 

Војин Јаковљевић. Истакли су да је Законом о туризму прописано  да промоцију туризма могу 

обављати и туристичке организације регије које оснивају две или више јединица локалне 

самоуправе. Статутом града Чачка утврђено је да Скупштина града одлучује о сарадњи или 

удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним и хуманитарним 

организацијама у складу са законом.  Управни одбор Туристичке организације Регије Западна 

Србија на седници одржаној 13. децембра 2017.године прихватио је иницијативу ЈУ 

„Туристистичка  организација Чачка“ и Управног одбора о приступању наведеној Туристичкој 

организацији. Јавна установа „Туристичка организација Чачка“ 5. јуна 2018.године,  Градском 
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већу града Чачка поднела је иницијативу за приступање ЈУ „Туристичка огранизација Чачак“  

„Tуристичкој организацији РЕГИЈЕ Западна Србија“. Туристичка организација Регије Западна 

Србија основана је са циљем да обједини туристичке садржаје који географски припадају 

Западној Србији, и то Пожега, Ужице, Златибор, Нова Варош-Златар, Прибој, Мокра Гора, Тара-

Дрина-Бајина Башта, Пријепоље, Сјеница, Ивањица-Голија, Ариље и Косјерић. Град Чачак са 

околином, посебно узимајући у обзир положај Овчарско-Кабларске клисуре, припада овој регији 

и на одређен начин представља „капију Туристичке организације Регије Западна Србија. Како 

Јавна установа „Туристичка организација Чачка“ досадашњим радом промовише овај део Србије 

као туристичке дестинације, формалном приступањем Туристичкој организацији Регије западна 

Србија створили би се услови за још садржајнију понуду, као чланице прве туристичке регије 

која је основана у Србији, као и повећање туристичког промета и прихода од туризма. 

Формалним приступањем Туристичкој организацији Регије Западна Србија стварају се услови за 

заједничку понуду и будуће заједничке активности на промоцији, унапређењу и развоју туризма  

као и инвестицијама. 

 По упознавању са нацртом Одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке 

о давању сагласности ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за приступање „Туристичкој 

организацији регије Западна Србија“, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ЈАВНИХ 

ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

             Уводно излагање у оквиту ове тачке дневног реда поднела је Милка Станковић која је 

истакла да је правни основ за доношење ове Одлуке садржан у Закону о основама система 

образовања и васпитања, Закону о основном образовању и васпитању, Закону о предшколском 

образовању и васпитању, Уредби о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 

предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа и Правилнику о критеријумима и 

стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања. 

Закон о основама система образовања и васпитања предвиђа једнаку доступност и право на 

образовање без било ког облика дискриминације. На територији града Чачка мрежу школа чини 

укупно 19  основних  школа - 16 школа за редовно основно образовање и основна и средња 

музичка школа, основна школа за образовање одраслих и основна и средња школа за образовање 

ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом. Све школе, како у седишту, тако и у издвојеним 

одељењима, имају прописан простор, опрему, довољан број ученика као и обезбеђене хигијенско 

техничке услове (санитарне и противпожарне) у складу са прописима којима се уређује ова 

област. Овом Одлуком није више у мрежи школа 6 издвојених одељења. Град Чачак сваке године 

улаже значајна средства у опремање школа, спортске објекте и терене. Законом о образовању  

одраслих прописано је да је образовање одраслих део јединственог система образовања 

Републике Србије који обезбеђује одраслима током целог живота стицање компетенција и 

квалификација потребних за професионални развој, рад и запошљавање. Образовање одраслих 

може бити формално и неформално. Формално обухвата основно и средње образовање. Како је 

постојање основних школа на сеоском подручју од стратешког значаја, то постоји потреба 

њиховог очувања, без обзира на негативан природни прираштај. Узимајући у обзир тренд 

кретања природног прираштаја деце и ученика као и миграциона кретања на територији града 

Чачка, утврђена је мрежа школа. 

 

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

 Вељко Неговановић осврнуо се на Елаборат о плану развоја мреже јавних основних школа 

који се у члану 5. ове Одлуке помиње као њен саставни део и констатује да  је нажалост сурова 
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реалност да се поједина истурена одељења гасе, па сам назив Елабората није одговарајући. 

Предлаже да се управо том темом надаље Градско веће много више бави, да се овај Елаборат 

поново размотри на некој наредној седници где би се размотрили неопходни кораци које треба 

предузети у покушају да се нешто уради и тренд гашења истурених одељења заустави. Што се 

тиче одлуке која је данас на дневном реду њу треба усвојити. 

 Прим. др Славица Драгутиновић истакла је поводом излагања претходника, а у оквиру 

свог бављења популационом политиком, да је чињеница да велики број деце са подручја која 

покривају истурена одељења похађају матичне школе тако да гашење истурених одељења није 

само услед недостатка деце него и последица жеље родитеља да деца иду у матичне школе. 

Такође је истакла да сам назив „гашење“ истурених одељења можда прегрубо звучи и заиста би 

било најбоље да свако место има школу, али је превладала економска рачуница да  је оправдано 

да се више улаже у матичне школе, јер њих похађа највећи број ђака и да се средства не расипају 

на одељења са једним или два ученика. Поставила је питање радника запослених у истуреним 

одељењима који се гасе.  

  Др Милан Лукић истакао је да је интенција Министарства просвете и науке у погледу 

мреже школа да дође до укрупњавања школа. Сматра да је на подручју Чачка највише учињено у 

погледу опстанка истурених одељења, што је резултирало гашењем само њих неколико, а на чему 

је инсистирало локално руководство и градоначелник који су се више пута у министарству 

састајали са представницима министарства.  

  Немања Трнавац истакао је да је приметио да су се неке школе у односно на друге, у 

неком претходном периоду инфраструктурно боље развијале, на шта су утицали разни фактори. 

И држава и локална самоуправа чине све да се демографска слика поправи, а Чачак као локална 

самоуправа треба да обрати пажњу на територијалну припадност као што је то некада било како 

разреди у неким школама не би били пребукирани због тога што деца са друге територије желе да 

иду у одређену школу. Сматра да Чачак сада улаже подједнако у инфраструктуру школа и стога 

не треба да се дешава да поједине школе буду полупразне.  

 Владан Милић истакао је да је Тим који је израдио Елаборат на челу са заменицом 

градоначелника, између осталог разматрао и проблем неравномерног распоређивања ђака у 

школама  и могућност да се тај број уравнотежи. Даље је истакао да је законска регулатива таква 

да дозвољава родитељима да упишу децу у било коју школу на територији града па локална 

самоуправа  на то не може да утиче због чега је последњих година присутно смањење броја ђака 

у неким школама а и уопште. Нада се да ће са привредним развојем града доћи до даљег 

престанка пада броја ђака. Сматра да су све школе инфраструктурно подједнако добро 

опремљене и на сеоском и на градском подручју, у школама је уведено парно грејање, замењена 

столарија, изграђене фискултурне сале и готово да нема разлике у квалитету појединих школа. 

Жеља родитеља да упишу дете у одређене школе можда је само ствар помодарства јер сматрају 

да поједине школе имају квалитетнији наставнички кадар. Што се тиче термина „гашења“ 

истурених одељења можда би бољи израз био привремени престанак рада.  

 Велимир Дробњак истакао је проблем напуштања школа на сеоском подручју где остају 

објекти  који су инфраструктурно добро опремљени, те да ће њиховим напуштењем доћи до 

урушавања објеката. Стога треба размислити на тему на који начин надаље користити те објекте, 

можда кроз летње кампове и слично. 

 Милка Станковић је поводом одељења која нису више у мрежи школа истакла да је 

гашење тог броја одељења заиста био минимум минимума што се у овом моменту могло 

учинити, да је то налагала економска оправданост, а многе локалне заједнице су то драстичније 

урадиле спајањем више школа у једну. Што се тиче запослених, обавеза је министарства да 

раднике који остају технолошки вишак распореде у друге школе, док локална самоуправа ту нема 

ингеренције. 
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Милун Тодоровић нагласио је да од шест истурених одељења који више неће бити у мрежи 

школа, њих три већ неколико година немају ниједног ђака, док остала три имају само неколико, 

па је самим тим дошло до тога да ова одељења не буду више део мреже школа.. 

 

 По упознавању са нацртом Одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлога одлуке о 

мрежи јавних основних школа на подручју града Чачка, и доставило Скупштини на разматрање и 

доношење. 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ „ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА 

ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Братислав Јанковић. 

Правни основ за доношење Статута „Градског позоришта Чачак“ Чачак садржан је у Закону о 

јавним службама, Закону о култури и Одлуци о оснивању установе културе „Градско позориште 

Чачак“ Чачак сходно којима је надлежни орган за доношење Статута установе Управни одбор. 

Овим Статутом, а у складу са законским прописима уређује се  правни положај и одговорност 

Установе за обавезе, назив, седиште и печат, делатност, заступање и представљање, планирање 

рада и развоја, начин, стицање и распоређивање средстава, имовина Установе, унутрашња 

организација, органи и њихове надлежности, стручни органи, јавност у раду, општа акта и начин 

њиховог доношења, међусобна права обавезе и одговорности оснивача према установи и 

установе према оснивачу. Статутом је дефинисан назив, седиште и печат установе у складу са 

онивачким актом, па је назив Установе: “Градско позориште Чачак“ Чачак са седиштем у Чачку, 

улица Синђелићева број 24. Потом је дефинисано: претежна  делатност установе - извођачка 

уметност као и друге делатности за које је установа регистрована да се бави. Установу 

представља и заступа директор установе, а у случају одсуства или привремене спречености 

директора замењује заменик кога именује Управни одбор на предлог директора.Статутом се 

дефинише унутрашња организација, органи установе и бројна друга питања. 

 

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

Душан Радојевић подржао је рад нове установе културе и њеног директора и сматра да су 

градско руководство и градоначелник имали разумевања за културу и потребе грађана за њом. У 

том смислу истиче се завршетак радова на новом објекту Библиотеке и формирање Позоришта. 

Такође истиче извођење нове представе о безбедности деце у саобраћају која ће се одигравати у 

новом градском позоришту.  

 Прим. др Славица Драгутиновић захвалила се в.д. директору нове установе културе која 

је покренула свој рад. У том послу заслугу је сигурно имало и градско руководство. Посебно је 

похвално што је Чачак добио позориште јер дуги низ година позориште није постојало. 

 Милица Дачић изразила је наду да ће рад вршиоца дужности директора у периоду за који 

је изабран  оправдати очекивања и поставља питање колико ће моћи да траје ситуација да у 

Установи ради један запослен. 

 Братислав Јанковић истакао је да је сада ситуација таква да ће позориште морати да 

функционише са једним запосленим те да то тренутно функционише, међутим са повећањем 

броја представа и успостављањем позоришне продукције у граду обим посла ће се повећати и 

бити захтевнији, тако да ће технички сарадници одређених профила бити неопходни јер без њих 

позориште неће моћи да функционише и да се одржавају позоришне представе. Наглашава да 

позориште не мора да има стални ансамбл, али да техничке сараднике мора да има. Захвалио се 

свима на огромној подршци која је пружена у формирању нове установе културе. 
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 По упознавању са нацртом Одлуке и завршеном претресу Градско веће је једногласно 

утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Статут „Градског позоришта Чачак“ Чачак, и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕЛОВЕ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА 

МРШИНЦИ И СЛАТИНА - СЕКУНДАРНИ ЦЕНТАР 

 

 

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

основ за доношење Плана генералне регулације за делове насељених места Мршинци и Слатина 

– секундарни центар садржан је у Закону о планирању и изградњи којим је прописано да 

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

Плана генералне регулације за делове насељених места Мршинци и Слатина – секундарни 

центар) је Просторни план града Чачка. На седници Скупштине града Чачка држаној 7. и 8. јула 

2016. године донета је Одлука о изради Плана генералне регулације за делове насељених места 

Мршинци и Слатина – секундарни центар. Градска управа за урбанизам донела је Решење о 

неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана генералне регулације за 

делове насељених места Мршинци и Слатина – секундарни центар на основу које је обрађивач 

плана ЈП за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац” из 

Чачка припремио материјал за рани јавни увид. Након раног јавног увида обрађивач плана ЈП 

„Градац“ Чачак припремио је Нацрт плана. Након стручне контроле нацрта Плана генералне 

регулације за делове насељених места Мршинци и Слатина – секундарни центар обављен је јавни 

увид у трајању од 15 дана уз присуство представника стручне службе, у централном холу зграде 

Града и на сајту града Чачка, где су били изложени и текст и графички прилози. Након обављеног 

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

да се нацрт Плана генералне регулације за делове насељених места Мршинци и Слатина – 

секундарни центар може упутити у даљу процедуру доношења, односно доставити Градском већу 

и Скупштини града Чачка на усвајање. 

Наташа Стругаревић, одговорни урбаниста, представник обрађивача ЈП „Градац“ Чачак, 

путем  видео презентацијe, упознала је чланове Градског већа са овим планским документом, 

детаљно образлажући садржај истог. 

 

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

Душко Савковић поставио је питање назива улица на подручју обухвата овог плана 

генералне регулације. 

Наташа Стругаревић одговорила је, поводом давања назива улицама, да је обрађивач 

плана прихватио сугестију Комисије за планове да се не дају радни називи улицама, већ да се 

улице означавају бројевима, попут Улице Мршинци 1, Улице Мршинци 2 итд. 

 

По упознавању са нацртом Плана и завршеном претресу, Градско веће је једногласно 

утврдило Предлог плана генералне регулације за делове насељених места Мршинци и Слатина - 

секундарни центар, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 
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ШЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА 

КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ 

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ 

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

основ за доношење решења о давању на коришћење пословног простора  садржан је у Закону о 

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

у јавној својини града Чачка. Законом о јавној својини прописано је да о прибављању ствари и 

располагању стварима у својини јединице локалне самоуправе под условима прописаним 

законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у складу са законом и статутом 

јединице локалне самоуправе. Статутом града Чачка и Одлуком о прибављању, располагању и 

управљању стварима у јавној својини града Чачка прописано је да Скупштина града Чачка 

одлучује о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини Града.  Повод за 

доношење решења о давању на коришћење пословног простора ближе описаног тачком I изреке 

решења је иницијатива Градоначелника града Чачка од 25. фебруара 2019.године. Библиотека је 

основана на основу решења о оснивању Градске библиотеке у Чачку 5. априла 1961.године. 

Разлог давања на коришћење пословног простора Библиотеци је унапређење услова за обављање 

делатности ради које је основана, унапређење општег интереса локалне заједнице у Пријевору, 

стварање што повољнијих услова за рад са корисницима на подручју Пријевора, смањење путних 

трошкова корисника тог подручија, а превасходно је важно за децу која похађају школске и 

предшколске установе у Пријевору, којима би овај простор био на дохват руке, јасно видљив и 

приступачан, што до сада није био случај.  

  

 По упознавању са нацртом Решења Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о 

давању на коришћење пословног простора у јавној својини града чачка Градској библиотеци 

„Владислав Петковић Дис“ и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

СЕДМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА 

КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА ТУРИСТИЧКОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ ЧАЧКА 

 

 

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

основ за доношење решења о давању на коришћење пословног простора у јавној својини града 

Чачка Туристичкoj организацији Чачка садржан је у Закону о јавној својини којим је прописано  

да јединица локалне самоуправе може предузимати све акте располагања непокретностима којe 

су у државној својини, а на којима је на дан ступања на снагу овог Закона као корисник уписана 

јединица локалне самоуправе, односно које јединица локалне самоуправе користи на основу 

правног основа који може представљати основ за упис у јавну књигу као корисника средстава. 

Повод за доношење решења о давању на коришћење пословног простора у јавној својини града 

Чачка Туристичкoj организацији Чачка је иницијатива Градоначелника града Чачка од 25. 

фебруара 2019. године. Туристичка организација Чачка основана је на основу Одлуке Скупштине 

општине Чачак 24. децембра 1997.године. Разлог за доношење решења о давању на коришћење 

пословног простора у јавној својини града Чачка Туристичкoj организацији Чачка и стављање ван 

снаге Одлуке о преносу права коришћења непокретности Јавној установи Туристичка 

организација Чачка од 21. јуна 2013.године је проширивање просторног капацитета ТОЧ-а, како 
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би што ефикасније обављала делатност ради које је основана, као и уређење права коришћења у 

складу са сада важећим прописима и сада важећим катастарским стањем на терену.  

   

  По упознавању са нацртом Решења Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о 

давању на коришћење пословног простора у јавној својини града Чачка Туристичкој 

организацији Чачка, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

ТЕЛЕВИЗОРА „SMART LED TV 49 Toshiba” СА ДОДАТНОМ 

ОПРЕМОМ 

 

 

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

основ за доношење решења о давању покретних ствари садржан је у Закону о јавној својини и 

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

Законом о јавној својини прописано је да о прибављању ствари и располагању стварима у својини 

јединице локалне самоуправе под условима прописаним законом, одлучује орган јединице 

локалне самоуправе одређен у складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе. 

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

прописано је да се покретне ствари у јавној својини Града, могу дати на коришћење, између 

осталих, и директним и индиректним корисницима буџетских средстава Републике Србије и 

Града, у сврху обављања њихове делатности, ако нису неопходне за обављање послова органа 

Града, а ставом 2. овог члана да одлуку о давању покретних ствари у јавној својини Града на 

коришћење доноси Градско веће. Повод за доношење решења о давању покретних ствари ближе 

описаних тачком I став 1 изреке решења је иницијатива Градоначелника града Чачка од 27. 

фебруара 2019.године. Разлог за давање на коришћење покретних ствари ближе описаних тачком 

I став 1 изреке решења је реализација пројекта „Инфоактивизам“ одобреног на основу Јавног 

конкурса за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на 

локалном нивоу, који има за циљ повећање мотивисаности и активизма младих кроз промену 

система вредности, промоцију волонтеризма и промоцију позитивних примера младих. 

  

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

Радојевић који је истакао да је у питању пројекат са којим је конкурисала Канцеларија за младе 

код ресорног министарства и који за циљ има да се побоља информисаност код младих што је 

зацртано Локалним акционим планом младих као приоритет омладинске политике. 

 

 По уознавању са предлогом и завршеном претресу Градско веће је једногласно долело: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању на коришћење телевизора SMART LED TV 49“ Toshiba  

са додатном опремом 

 

 I ДАЈЕ СЕ осам телевизора SMART LED TV 49“ Toshiba 49U6763DG, осам носача за 

LCD Prosto LCDH464F 32“-65“ 35kg/max vesa 600x400/fiksni, осам каблова UTP cable CAT 5E са 

конекторима Velteh UT-23 15m, који су у јавној својини града Чачка, школама средњег и високог 

образовања на територији града Чачка, на коришћење. 

 На коришћење се даје по један телевизор, носач и кабл, ближе описан у претходном 

ставу, Економској школи, Гимназији, Машинско – саобраћајној школи, Медицинској школи, 
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Прехрамбено – угоститељској школи и Техничкој школи, Агрономском факултету и Високој 

школи техничких струковних студија Чачак, све на територији града Чачка без накнаде, на 

период од пет година. 

 II Град је покретне ствари ближе описане тачком I став 1 овог решења, прибавио у јавну 

својину на основу уговора о реализацији пројекта „Инфо - активизам“ број 401-01-64/2018-04 од 

25.07.2018.године, закљученог између Града и Министарства омладине и спорта РС, након 

учешћа у Јавном конкурсу за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске 

политике на локалном нивоу, а укупна набавна вредност ових покретних ствари је 403.320,00 

динара, за које су средства обезбеђена Законом о Буџету Републике Србије за 2018.годину. 

III Образовне установе ближе наведене тачком I став 2 овог решења су дужне да ствари у 

јавној својини града Чачка користе у сврху обављања послова из своје делатности, односно за 

едукацију и обавештавање средњошколаца и студената о актуелностима од значаја за унапређење 

квалитета живота младих града Чачка, кроз креирање нових услуга и сервиса као и побољшање 

квалитета већ постојећих. 

 IV На основу овог решења Градоначелник града Чачка ће закључити уговор о давању на 

коришћење покретних ствари ближе описаних тачком I став 1 са директорима образовних 

установа наведеним тачком I став 2 овог решења. 

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

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ТРНАВА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

 

 

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

града Чачка једногласно је донело следеће: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ месној заједници Трнава, као носиоцу права коришћења, за 

издавање у закуп пословног простора означеног бројем 1, корисне површине 25,11м2 који се 

налази у згради означеној бројем 1 уписаној у лист непокретности број 1013 К.О. Трнава, 

саграђеној на к.п. бр. 868  К.О. Трнава, на период од пет година, за пружање апотекарских услуга. 

 II Месна заједница Трнава се обавезује да пре закључења уговора о закупу 

непокретности, спроведе поступак јавног надметања односно прикупљања писмених понуда ради 

избора најповољнијег понуђача, применом критеријума висине понуђене закупнине. 

 III Месна заједница Трнава је у обавези да  при расписивању огласа о спровођењу 

поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у 

јавној својини испоштује одредбе Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној 

својини града Чачка („Сл. лист града Чачка“, број 3/2014 и 9/2015). 

 IV Месна заједница Транава је у обавези да Градској управи за урбанизам града Чачка, 

Одсеку за имиовинско - правне послове, достави податке о спроведеном поступку давања у закуп 

пословног простора ближе описаног у ставу I овог решења у року од 8 дана.  

 

Образложење 

 

Месна заједница Трнава, дана 11.02.2019. године поднела је захтев број 2/2019 Служби за 

имовинске послове за претходну сагласност за издавање у закуп пословног простора, површине 
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25,11м2 који се налази у згради означеној бројем 1 уписаној у лист непокретности број 1013 К.О. 

Трнава, изграђеној на к.п. бр. 868 К.О. Трнава.  

 У захтеву се наводи да би се предметни пословни простор издавао у закуп за потребе рада 

апотеке што је потреба  и захтев мештана који користе услуге амбуланте у Трнави.  

Уколико дође до промене намене ствари за време трајања закупа неопходна је нова 

сагласност носиоца права јавне својине у складу са чланом 22. став 3. Закона о јавној својини. 

 Увидом у лист непокретности број 1013 К.О. Трнава, утврђено је да се предметни 

пословни простор налази у згради означеној бројем 1, која је изграђена на к.п. бр. 868 К.О. 

Трнава, да је објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката и да месна заједница 

Трнава има уписано право коришћења. 

 Месна заједница Трнава се обавезује да пре закључења уговора о закупу непокретности, 

спроведе поступак јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда ради избора 

најповољнијег понуђача, применом критеријума висине понуђене закупнине. Приликом 

расписивања огласа о спровођењу поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда 

за давање у закуп непокретности у јавној својини, потребно је испоштовати одредбе Одлуке о 

утврђивању закупнине за послвони простор града Чачка („Сл. лист града Чачка“, број 3/2014 и 

9/2015). 

 Месна заједница Трнава након закључења уговора о закупу у року од осам (8) дана у 

обавези је да примерак истог достави ГУ за урбанизам града Чачка, Служби за имовинске 

послове, ради упознавања носиоца права јавне својине са спроведеним поступком давања у закуп 

непокретности у јавној својини у складу са чланом 15. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

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

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

надметања и пиркупљања писмених понуда  („Сл гласник РС“, број 16/2018). 

 Служба за имовинске послове по разматрању захтева месне заједнице Трнава утврдила је 

да је исти у складу са чланом 18. и 22. а у вези става 1. и 2. Закона о јавној својини и чланом 121. 

став. 1. тачка 1в. Статута града Чачка и предлаже да Градско веће града Чачка донесе решење о 

давању претходне сагласности месној заједници Трнава, за издавање у закуп предметног 

послвоног простора, на период од 5 година.  

 

 

ДЕСЕТА  ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ 

ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА, РАДИ ОЗАКОЊЕЊА, 

МИЛАДИНУ ЛАЗОВИЋУ ИЗ ЧАЧКА 

 

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

града Чачка једногласно је донело следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

1. ПРИСТУПА СЕ отуђењу из јавне својине града Чачка кп. бр. 480/5 у површини од 784 

м2 и 1388/2 у површини од 225м2 обе КО Коњевићи,  непосредном погодбом, ради озакоњења 

објекта саграђеног на к.п. бр. 479/2,479/6,481/7 и 481/13 све КО Коњевићи,  Миладину Лазовићу  

из Чачка. 

2.  Поступак отуђења спровешће Комисија за грађевинско земљиште. 

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

земљиште, одлучиће о  отуђењу наведене катастарске парцеле непосредном погодбом. 
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O б р а з л о ж е њ е  

 

 Миладин Лазовић из Чачка, поднео је иницијативу за отуђење градског грађевинског 

земљишта из јавне својине и прибављање истог у приватну својину. У иницијативи је наведено да 

је власник објекта сарађеног на к.п. бр. 479/2,479/6,481/7 и 481/13 све КО Коњевићи, који је у 

поступку озакоњења, као и да се објекат који је предмет озакоњења делом налази на к.п. бр. 480/5 

и 1388/2 обе КО Коњевићи.  

Испитујући уредност и потпуност иницијативе утврђено је да је иста уредна, потпуна и 

поднета од стране овлашћеног лица.  

Уз иницијативу су приложени копија плана, лист непокретности.  

Увидом у лист непокретности утврђено је да су јавну својину града Чачка уписане к.п. бр. 

480/5 и1388/2 све КО Коњевићи.  

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

парцела.  

Члан 11 став 1. Одлуке о грађевинском земљишту прописује да Градско веће града Чачка 

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

о планирању и изградњи ( отуђење грађевинског земљишта ради изградње, озакоњења, исправке 

граница, формирање грађевинских парцела и др.) , а ст.3 истог члана да надлежни орган који 

одлучује о располагању и прибављању  грађевинског  земљишта доноси решење о приступању 

располагању грађевинским земљиштем у јавној својини. Чл. 11 ст. 5 Одлуке о грађевинском 

земљишту прописује да надлежни орган решењем о приступању располагању грађевинским 

земљиштем одређује да ће поступак спровести Комисија за грађевинско земљиште.  

 Из напред наведених разлога донето је решење као у диспозитиву.   

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ 

ОТУЂЕЊУ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА, ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА, 

РАДИ ОЗАКОЊЕЊА, МИЛАНУ ДАМЉАНОВИЋУ ИЗ 

ЧАЧКА 

 

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

града Чачка једногласно је донело следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

1. ПРИСТУПА СЕ отуђењу из јавне својине града Чачка кп. бр. 2938 КО Чачак у 

површини од 3м2,  непосредном погодбом, ради исправке граница суседних катастарских 

парцела, Милану Дамљановићу из Чачка,  а ради озакоњења објекта. 

2. Поступак отуђења спровешће Комисија за грађевинско земљиште. 

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

земљиште, одлучиће о  отуђењу наведене катастарске парцеле непосредном погодбом. 

 

O б р а з л о ж е њ е  

 

 Милан Дамљановић из Чачка, поднео је иницијативу за отуђење грађевинског земљишта 

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

к.п. бр. 2936 КО Чачак, на којој има саграђен објекат који је у поступку озакоњења, као и да се 

објекат који су предмет озакоњења делом налази на к.п. бр. 2938 КО Чачак. Предлаже исправку 
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граница суседних катастарских парцела како би озаконио своје објекте,  који се делом налазе на 

к.п. бр. 2938 КО Чачак, а која је у својини града Чачка. 

Испитујући уредност и потпуност иницијативе утврђено је да је иста уредна, потпуна и 

поднета од стране овлашћеног лица.  

Уз иницијативу су приложени лист непокретности и уверење Градске управе за 

урбанизам града Чачка бр. 353-2490/2003-10- IV-2 од 20.02.2019. године. 

Увидом у лист непокретности утврђено је да је објекат бр. 3 – породична стамбена зграда 

са к.п. бр. 2936 укупне површине 126 м2, делом у површини од 123 м2 се налази на к.п. бр. 2936, 

а делом у површини од 3 м2 се налази на к.п. бр. 2938 КО Чачак. 

Увидом у уверење Градске управе за урбанизам града Чачка бр. 353-2490/2003-10- IV-2 од 

20.02.2019. године утврђује се да је могуће озакоњење породично- стамбеног објекта означеног  

бројем 3 у елаборату геодетских радова и извештају о затеченом стању, спратности П+1, укупне 

бруто површине приземља 127 м2 са катастарске парцеле 2936 који се мањим делом налази на 

катастарској парцели бр. 2938 КО Чачак, ако подносилац захтева реши имовинскоправне односе 

за тај објекат.  

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

парцела.  

Члан 11 ст.1 Одлуке о грађевинском земљишту предвиђа да Градско веће града Чачка 

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

о планирању и изградњи (отуђење грађевинског земљишта ради изградње, озакоњења, исправке 

граница, формирање грађевинских парцела и др.) , а ст.3 истог члана да надлежни орган који 

одлучује о располагању и прибављању  грађевинског  земљишта доноси решење о приступању 

располагању грађевинским земљиштем у јавној својини. Чл. 11 ст. 5 Одлуке о грађевинском 

земљишту прописује да надлежни орган решењем о приступању располагању грађевинским 

земљиштем одређује да ће поступак спровести Комисија за грађевинско земљиште.  

 Из напред наведених разлога донето је решење као у диспозитиву.  

  
 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

РАДОЈИЦИ МИЛОШЕВИЋУ ИЗ ЧАЧКА ЗА 

ОЗАКОЊЕЊЕ НЕЛЕГАЛНИХ ОБЈЕКАТА 

 

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

града Чачка једногласно је донело следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

   ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Радојици Милошевићу из Чачка,  да може извршити 

ОЗАКОЊЕЊЕ,  нелегалних  објекта саграђених на кп. бр. 1850/1 КО Горња Горевница.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Радојица Милошевић из Горње Горевнице  поднео је захтев овом органу,  којим је тражио 

сагласнот за озакоњење објеката саграђених на кп. бр. 1850/1  КО Горња Горевница. Уз захтев је 

достављен лист непокретности за к.п. бр.1850/1  КО Горња Горевница.  

 Комисија за грађевинско земљиште је разматрала поднети захтев и приложене доказе и 

донела закључак дана 11. марта 2019. године да је оправдано дати тражену сагласност, имајући у 

виду да је град Чачак сувласник на парцели са подносиоцем захтева. 
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 Увидом у лист непокретности утврђено је да је град Чачак сувласник у реалном делу од 

5/12962 на к.п. бр. 1850/1 КО Горња Горевница са Радојицом Милошевићем. 

 Чланом 77. Одлуке о грађевинском земљишту ("Службени лист града Чачка" бр. 5/2016) 

предвиђено је да заинтересовано лице подноси захтев надлежном органу управе за давање 

сагласности прописаних чланом 78. и 79. исте Одлуке који се потом прослеђује Комисији за 

грађевинско земљиште. 

 Чланом 78. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту прописано је да Градско веће града 

Чачка даје сагласност за озакоњење објекта када је таква сагласност услов прибављања решења о 

озакоњењу објекта, а ставом 4. истог члана, поред осталог је прописано и да се процена 

целисходности од стране Комисије за грађевинско земљиште односи и на упис права својине на 

бесправном објекту. Ставом 5. истог члана прописано је да Комисија за грађевинско земљиште 

предлаже доношење решења из става 1. истог члана, а које је на изложени начин образложено. 

 Градско веће града Чачка на седници одржаној дана 13. марта 2019. године, а у складу са 

чланом 78. Одлуке о грађевинском земљишту, одлучило је као у диспозитиву решења.  

 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

БРАНКУ МАРЈАНОВИЋУ  ИЗ ЧАЧКА ЗА 

ОЗАКОЊЕЊЕ НЕЛЕГАЛНОГ ОБЈЕКТА 

 

 

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

града Чачка једногласно је донело следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 I  ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Бранку Марјановићу  из Чачка, Рајићева бр. 2,  да може 

извршити ОЗАКОЊЕЊЕ  нелегалног објекта у својству инвеститора  у површини од 209 м2, а 

који је изграђен на к.п. бр. 891   КО Чачак, заједно са градом Чачком, као сувласником објекта у 

заједничком уделу. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Бранко Марјановић из Чачка, поднео  је захтев овом органу  којим је тражио сагласност за 

озакоњење пословне зграде за коју није утврђена делатност, који је изграђен на к.п. бр. 891  КО 

Чачак. Уз захтев је доставио копију плана са преписом из листа непокретности за 891 КО Чачак. 

 Комисија за грађевинско земљиште је разматрала поднети захтев и приложене доказе и 

донела закључак дана 11. марта 2019. године да је оправдано дати тражену сагласност имајући у 

виду да је град Чачак сувласник на парцели са подносиоцем захтева, као и сувласник на објекту у 

заједничком уделу. 

 Увидом у лист непокретности утврђено је да је град Чачак у делу сразмерно површини 

посебног дела уписан на к.п. бр.  891 КО Чачак. 

  Увидом у Урбанистички извештај за к.п. бр. 891 КО Чачак утврђено је да се предметни 

објекат означен бр. 1 на к.п. бр. 891 КО Чачак налази на списку културних добара која уживају 

предходну заштиту по одредбама Закона о културним добрима, као и да је неопходно прибавити 

сагласност Завода за заштиту споменика културе из Краљева. 

 Увидом у допис Завода за заштиту споменика културе Краљево бр. 1591/3 од 23.11.2018. 

године, утврђено је да је Завод дао сагласност за озакоњење објекта.  

   Чланом 77. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист града Чачка", бр. 5/2016) 

предвиђено је да заинтересовано лице подноси захтев надлежном органу управе за давање 



  20 

 

 

 

сагласности прописаних чланом 78. и 79. исте Одлуке који се потом прослеђује Комисији за 

грађевинско земљиште. 

 Чланом 78. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту нормирано је да Градско веће града 

Чачка даје сагласност за озакоњење објекта када је таква сагласност услов прибављања решења о 

озакоњењу објекта, а ставом 4. истог члана, поред осталог је прописано и да се процена 

целисходности од стране Комисије за грађевинско земљиште односи и на упис права својине на 

бесправном објекту. Ставом 5. истог члана прописано је да Комисија за грађевинско земљиште 

предлаже доношење решења из става 1. истог члана, а које је на изложени начин образложено. 

 Градско веће града Чачка на седници одржаној дана 13. марта 2019. године, а у складу са 

чланом 78. Одлуке о грађевинском земљишту, одлучило је као у диспозитиву решења. 

 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О 

СПОРАЗУМНОМ ДАВАЊУ ЗЕМЉИШТА РАНИЈЕМ 

ВЛАСНИКУ НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈА ЈЕ БИЛА 

ПРЕДМЕТ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ОД ПРЕДУЗЕЋА 

„ZORPEKS KARGO“ ЧАЧАК 

 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Миленко Поповић. Градско 

правобранилаштво града Чачка поднело је Градској управи за урбанизам града Чачак предлог за 

експропријацију к.п. бр. 293/2  у површ. од 77 m2,  к.п. бр. 288/2 површине 421 m2 у делу од 

29/421 реалних и к.п. бр. 288/8 у површини од 199 m2 у делу од 40/199 реалних све КО Чачак, у 

циљу изградње улице Љубићске, од предузећа „Zorpeks Kargo“ Чачак, а у корист града Чачка. У 

току трајања поступка законски заступник предузећа је предложио да му на име накнаде за 

ескпроприсане непокретности буду пренете к.п. бр. 309/1 у површ. од 190 m2, к.п. бр. 309/2 у 

површ. од 49 m2 и к.п. бр. 309/3 у површ. од 3 m2 све у КО Чачак, које су у јавној својини града 

Чачка, с тим што би предузеће платило за разлику у површини између ескпроприсане површине 

и површине коју стиче. Скупштина града Чачка донела је решење о приступању споразумном 

давању земљишта ранијем власнику непокретности која је била предмет експропријације од 

предузећа „Zorpeks Kargo“ Чачак којим је приступљено споразумном давању земљишта ранијем 

власнику непокретности која је била предмет експропријације предузећу „Zorpeks Kargo“ Чачак и 

то тако што би  на име накнаде за експроприсане к.п. бр. 293/2  у површ. од 77 m2,  к.п. бр. 288/2 

површине 421 m2 у делу од 29/421 реалних и к.п. бр. 288/8 у површини од 199 m2 у делу од 

40/199 реалних све КО Чачак биле дате к.п. бр. 309/1 у површ. од 190 m2, к.п. бр. 309/2 у површ. 

од 49 m2 и к.п. бр. 309/3 у површ. од 3 m2 све КО Чачак, које су у јавној својини града Чачка. 

Након спроведеног поступка Комисија за грађевинско земљиште подноси предлог размене 

Скупштини града. Прибављен је и обрачун накнаде за парцеле које су предмет овог поступка од 

ЈП „Градац“ Чачак, са којим се сагласио директор предуећа „Zorpeks Kargo“ Чачак.  

 

 По упознавању са предлогом Комисије, Градско веће је једногласно утврдило Предлог  

решења о споразумном давању земљишта ранијем власнику непокретности која је била предмет 

експропријације од предузећа „Zorpeks kargo“ Чачак, и доставило Скупштини на разматрање и 

доношење. 
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ПЕТНАЕСТА  ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О 

СПОРАЗУМНОМ ДАВАЊУ ЗЕМЉИШТА РАНИЈЕМ 

ВЛАСНИКУ НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈА ЈЕ БИЛА 

ПРЕДМЕТ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ОД ПРЕДУЗЕЋА „9. 

СЕПТЕМБАР-TISSUE CONVERTING“ ДОО ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ 

 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Миленко Поповић. Градско 

правобранилаштво града Чачка поднело је Градској управи за урбанизам предлог за 

експропријацију к.п. бр. 320/12 КО Коњевићи у површини од 84 m2 у циљу изградње улице 

Коњевићи 7, од предузећа „9. септембар – Tissue Converting“ доо Горњи Милановац, а у корист 

града Чачка. У току трајања поступка предузеће „9. септембар – Tissue Converting“ доо Горњи 

Милановац  дало је  предлог за експропријацију к.п. бр. 320/7 КО Коњевићи површине 64 m2 која 

је такође планирана за јавну површину, а на основу Закона о експроријацији. Истовремено 

представник предузећа је предложио да му на име накнаде за експроприсане непокретности на 

име накнаде буду пренете к.п. бр. 1404/2 , к.п. бр. 1405/2, к.п. бр. 1406/2, к.п. бр. 1417/2 и к.п. бр. 

1364/8 све КО Коњевићи укупне површине 581 m2, с тим што би платили за разлику у површини 

између ескпроприсане површине и површине коју стичу. Скупштина града Чачка донела је 

решење о приступању споразумном давању земљишта ранијем власнику непокретности која је 

била предмет експропријације од предузећа „9. Септембар – Tissue Converting“ Д.О.О. Горњи 

Милановац.  Комисија за грађевинско земљиште предлаже Градском већу града Чачка да утврди 

предлог за Скупштину града Чачка о споразумном давању земљишта ранијем власнику 

непокретности која је била предмет експропријације од предузећа „9. септембар – Tissue 

Converting“ доо Горњи Милановац и то тако што се  на име накнаде за експроприсане к.п. бр. 

320/12 у површ. од 84 m2 и к.п. бр. 320/7 у површ. од 64 m2 обе КО Коњевићи дају к.п. бр. 1404/2 

у површ. од 173 m 2, к.п. бр. 1405/2 у површ. од 275 m2, к.п. бр. 1406/2 у површ. 39 m2, к.п. бр. 

1417/2 у површ. 52 m2 и к.п. бр. 1364/8 у површ. од 42 m2 које су у јавној својини града Чачка, а 

обзиром да површина непокретности које су експроприсане износи  износи 148 м2, а површина 

непокретности које се дају на име накнаде за експроприсане непокретности износи 581 м2, а за 

разлику у површини од 433 м2 обавезује се предузеће „9. септембар – Tissue Converting“ доо 

Горњи Милановац  да граду Чачку исплати износ од 1.271.452,54 динара. 

 

 По упознавању са предлогом Комисије, Градско веће је једногласно утврдило Предлог 

решења о споразумном давању земљишта ранијем власнику непокретности која је била предмет 

експропријације од предузећа „9. Септембар-Tissue converting“ доо Горњи Милановац, и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О РАЗМЕНИ 

НЕПОКЕТНОСТИ У КО ЉУБИЋ И КО ТРБУШАНИ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Миленко Поповић, 

упознавши чланове Градског већа са иницијативом Драгана Јовановића из Чачка, власника 

предузетничке радње „Uniflex Spring“  и власника к.п. бр. 836 КО Трбушани поднетој преко ЈП 

„Градац“ за размену к.п. бр. 836 КО Трбушани у површини од 1590 m2 за к.п. бр. 1325/5 КО 

Љубић површине 565 m2, која је у јавној својини града Чачка и која се граничи са парцелом 

именованог на којој је саградио своју породичну стамбену зграду и радионицу. За размену је 

понудио своју парцелу која се налази у Трбушанима и има површину од 1590 м2 која је мањим  

делом, по важећем планском акту предвиђена за планирано проширење постојеће јавне 
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саобраћајне површине - Општински пут ознаке Л-321, а већим делом је предвиђена за становање 

малих густина насељености до 50 ст./ха - резиденцијално становање. По службеној дужности је 

прибављен од ЈП „Градац“ извештај о вредности ових парцела по метру квадратном. Увидом у 

извештај ЈП „Градац“ је утврђено да се обе парцеле налазе у IV градској зони за коју је 

Програмом овог јавног предузећа одређена цена од 2.924,68 динара по метру квадратном. 

Обзиром да је иницијатива целисходна и оправдана, Комисија за грађевинско земљиште 

предлаже размену парцела у истој зони. Овом разменом град Чачак стиче парцелу која је делом, 

по важећем планском акту Плану генералне регулације „Трбушани-Љубић“ у Чачку предвиђена 

за проширење постојеће јавне саобраћајне површине, а делом за становање малих густина – 

резиденцијално становање. Такође, стицањем ове парцеле у јавну својину ствара се могућност 

расписивања огласа за отуђење грађевинске парцеле и отварање локације за градњу стамбених 

породичних објеката, типа вила, намењених становању високог стандарда са великим процентом 

зелених и уређених отворених површина и другим пратећим садржајима а све ово посебно, 

имајући у виду чињеницу – површину парцеле, јер је по планском акту предвиђено да овај тип – 

резиденцијалног становања захтева површину парцеле од најмање 12 ари. Подносилац 

иницијативе се изјаснио да неће потраживати накнаду на име разлике у површини парцела која су 

предмет размене. Прибављена је потврда ЈКП за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак. 

Комисија за грађевинско земљиште прибавила је процену тржишне вредности непокретности од 

Пореске управе Чачак, из које је утврђено да је вредност к.п. бр. 836 КО Трбушани по m2 износи 

1.182,00 дин./m2, одоносно за целу парцелу 1.879.380,00 динара, а да вредност к.п. бр. 1325/5 КО 

Љубић по m2 износи 2.692,32 дин./m2 односно за целу парцелу 1.521.160,00 динара. Правни 

основ за доношење решења садржан је у Закону о планирању и изградњи  и Одлуци о 

грађевинском земљишту. 

 

 По упознавању са предлогом Комисије Градско веће је једногласно утврдило Предлог 

решења о размени непокетности у КО Љубић и КО Трбушани, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАДСКОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ГРАДА ЧАЧКА РАДИ ОЗАКОЊЕЊА, ЗОРАНУ 

ВАСОВИЋУ ИЗ ЧАЧКА 

  

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Миленка Поповића, Градско 

веће је једногласно донело следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

1. ОТУЂУЈЕ се непосредном погодбом по тржишној цени, градско грађевинско 

земљиште, ближе описаног као кп.бр. 6893/1 КО Чачак површине 381 м2,  из јавне својине града 

Чачка, а  ради озакоњења пословног објекта – рибарнице (зграде за трговину на велико и мало), 

спратности П+Пк, бруто површине приземља 36 м2 , за износ накнаде од 1.118.760,78 

(милионстоосамнаестхиљадаседамстостинашездесет и 78/100) динара, Зорану Васовићу из Чачка, 

које да плати у року  од 15 дана од дана закључења уговора, као и да плати све обавезе 

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

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

"Градац" 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.  
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 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  

 

 Зоран Васовић из Чачка, поднео је иницијативу за отуђење грађевинског земљишта из 

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

земљишта за редовну употребу објекта. У иницијативи је наведено да је држалац објекта бр. 1 

саграђеног на кп.бр. 6893/1 КО Чачак и да је за наведени објекат решењем Градске управе за 

урбанизам града Чачка бр. 463-64/2018-IV-2-07 од 29.01.2019. године утврђено да к.п. бр. 6893/1 

КО Чачак представља грађевинску працелу и испуњава услове да буде одређена као земљиште за 

редовну употребу објекта ознаке 1. Уз иницијативу је приложено правоснажно решење Градске 

управе за урбанизам града Чачка број 463-64/2018-IV-2-07 од 39.01.2019. године. 

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 06-23/2019-III од 18.02.2019. године. 

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

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

прикупљене доказе. 

Увидом у лист непокретности бр. 3871 за КО Чачак утврђено је да је подносилац 

иницијативе држалац објекта бр. 1 саграђеног на к.п. бр. 6893/1 КО Чачак и да је иста парцела 

површине 381 м2. 

Увидом  у решење Градске управе за урбанизам града Чачка број 463-64/2018-IV-2-07 од 

29.01.2019. године утврђено је да је спроведен поступак за утврђивање земљишта за редовну 

употребу објекта и да је утврђено да к.п. бр. 6893/1 КО Чачак, површине 381 м2 представља 

грађевинску парцелу и испуњава услове да буде одређена као земљиште за редовну употребу 

објекта ознаке 1.  

Према обрачуну који је сачинио и доставио ЈП „Градац“ Чачак подносилац иницијативе 

треба да, за предметну парцелу, плати на име накнаде за отуђење из јавне својине износ од 

1.118.760,78 динара. 

На основу свега изнетог оправдано је и целисходно отуђити из јавне својине града Чачка 

к.п. бр. 6893/1 КО Чачак. 

 Члан 11. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту прописује да Градско веће града Чачка 

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

о планирању и изградњи (отуђење грађевинског земљишта ради изградње, озакоњења, исправке 

граница, формирања грађевинских парцела и др.), а став 3. истог члана да надлежни орган који 

одлучује о располагању и прибављању грађевинског земљишта доноси решење о приступању 

располагању грађевинским земљиштем у јавној својини. Члан 11. став 5. Одлуке о грађевинском 

земљишту прописује да надлежни орган решењем о приступању располагању грађевинским 

земљиштем одређује да ће поступак спровести Комисија за грађевинско земљиште.  

 Из напред наведених разлога донето је решење као у диспозитиву.  
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ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАДСКОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ГРАДА ЧАЧКА РАДИ ОЗАКОЊЕЊА, „DANILOVIC 

FAMILY INVEST“  ИЗ ЧАЧКА 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Миленка Поповића, Градско 

веће је једногласно донело следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

1. ОТУЂУЈЕ се  из јавне својине града Чачка градско грађевинско земљиште ближе описано 

као кп. бр. 2201/2 КО Чачак у површини од 285 м2,  непосредном погодбом, ради исправке 

граница суседних катастарских парцела,  предузећу „Danilović family invest“ из Чачка,  а ради 

озакоњења објекта за износ накнаде од 2.502.807,30 

(двамилионапетстодвехиљадеосамстотинаседам и 30/100) динара, које да плати у року  од 15 

дана од дана закључења уговора, као и да плати све обавезе проистекле из уговора, односно порез 

на пренос апсолутних права и трошкове овере. 

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

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  

 

 Предузеће „Danilović family invest“из Чачка, поднело је иницијативу за отуђење градског 

грађевинског земљишта из јавне својине и прибављање истог у приватну својину. У иницијативи 

је наведено да је предузеће власник к.п. бр. 1460  КО Чачак, на којој има саграђен објекат који је 

у поступку озакоњења, као и да се објекат који је предмет озакоњења делом налази на к.п. бр. 

2201/2 КО Чачак. Предлаже исправку граница суседних катастарских парцела како би озаконио 

свој објекат,  који се делом налази на к.п. бр. 2201/2 КО Чачак, а која је у својини града Чачка. 

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 06-23/2019-III од 18.02.2019. године. 

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

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

прикупљене доказе. 

Према обрачуну који је сачинио и доставио ЈП „Градац“ Чачак подносилац иницијативе 

треба да, за предметну парцелу, плати на име накнаде за отуђење из јавне својине износ од 

2.502.807,30 динара. 

Уз иницијативу су приложени копија плана, лист непокретности.  

Увидом у лист непокретности утврђено је да је предузеће „Danilović family invest“ 

уписано као власник к.п.бр. 1460 КО Чачак,  на којој су евидентирани објекти, од којих је објекат 

бр. 6 изграђен без дозволе и који се делом налази и к.п. бр. 2201/2  КО Чачак. 

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

парцела.  

Члан. 11 ст.1 Одлуке о грађевинском земљишту прописује да Градско веће града Чачка 

одлучује о отуђењу и прибављању земљишта у јавној својини у случајевима прописаним Законом 
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о планирању и изградњи ( отуђење грађевинског земљишта ради изградње, озакоњења, исправке 

граница, формирање грађевинских парцела и др.) , а ст.3 истог члана да надлежни орган који 

одлучује о располагању и прибављању  грађевинског  земљишта доноси решење о приступању 

располагању грађевинским земљиштем у јавној својини. Чл. 11 ст. 5 Одлуке о грађевинском 

земљишту прописује да надлежни орган решењем о приступању располагању грађевинским 

земљиштем одређује да ће поступак спровести Комисија за грађевинско земљиште.  

     

 Са напред наведених разлога донето је решење као у диспозитиву.  

  

 

ДЕВЕТНАЕСТА  ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

АДМИНИСТРАТИВНОГ ПРЕНОСА КП. БР. 6447/3 И 

6447/7 ОБЕ У КО ЧАЧАК 

 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Катарине Новковић, 

Градско веће је једногласно  донело: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о покретању поступка административног преноса 

к.п.бр.6447/3 и 6447/7 обе у КО Чачак 

 

             Покреће се поступак административног преноса на непокретностима означеним као к.п. 

бр. 6447/3 КО Чачак  у површини од 203 м2 и кп.бр.6447/7 КО Чачак у површини од 177 м2, од 

Јоцић Милене из Београда и Суруџић Марије из Чачка као носилаца права коришћења на по 2/6 

идеалне и Мунитлак Стевана из Атенице и Мунитлак Војимира из Чачка као носилаца права 

коришћења на по 1/6 идеалној предметних парцела. 

 

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“. 

 Носиоци права коришћења кп.бр.6447/3 и 6447/7 обе КО Чачак поднели су иницијативу за 

извлашћење предметних парцела како би се стекли услови за изградњу улице Славујски пут. 

 Увидом у лист непокретности бр. 6326 за КО Чачак утврђено је да се к.п. бр. кп.бр.6447/3 

и 6447/7 обе КО Чачак воде на Јоцић Милену из Београда и Суруџић Марију из Чачка као 

носиоце права коришћења на по 2/6 идеалне и Мунитлак Стевана из Атенице и Мунитлак 

Војимира из Чачка као носиоце права коришћења на по 1/6 идеалној предметних парцела, а из 

Информације о локацији издате од стране Градске управе за урбанизам града Чачка бр.958-

1086/2018-IV-2-01 од 18.12.2018. године, утврђено је да су предметне парцеле обухваћена ПГР 

„ПАРМЕНАЦ-ЈЕЗДИНА-ЛОЗНИЦА“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 16/2015) и да према 

наведеном планском акту улазе у састав јавне саобраћајне површине – Улицу Славујски пут. 

 Решењем Владе 05 број: 465-1656/2019 од 21.02.2019. године утврђен је јавни интерес за 

административни пренос непокретности у циљу изградње улице Славујски пут, а град Чачак је 

одређен за корисника административног преноса непокретности из тачке I. решења. 
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 Имајући у виду напред изнето, Градско веће града Чачка донело је решење као у 

диспозитиву. 

 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ КП. БР. 6544/12 КО ЧАЧАК  

 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Катарине Новковић, Градско 

веће је једногласно  донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о покретању поступка експропријације 

к.п.бр. 6544/12 КО Чачак 

 

Покреће се поступак експропријације непокретности означене као к.п. бр. 6544/12 КО 

Чачак  у површини од 1145 м2 од Обрадовић Радомирке и Обрадовић Радомира, обоје из Чачка,  

као сувласника на по ½ идеалној наведене парцеле. 

 

 

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“. 

 

 ЈП „Градац“ Чачак је својим актом бр: 3189/18-2-03 од 7.11.2018. године поднело 

иницијативу за покретање поступка експропријације к.п.бр. 6544/12 КО Чачак ради стварања 

услова за отварање улице Спомен парк, сагласно ПГР „Парменац-Јездина-Лозница“. 

 

 Увидом у лист непокретности бр. 8834 КО Чачак утврђено је да се к.п. бр. 6544/12 КО 

Чачак води на Обрадовић Радомирку и Обрадовић Радомира, обоје из Чачка као сувласнике на по 

½ идеалној наведене парцеле, а из Информације о локацији издате од стране Градске управе за 

урбанизам града Чачка бр.958-1062/2018-IV-2-01 од 7.12.2018. године, утврђено је да је 

предметна парцела обухваћена ПГР „ПАРМЕНАЦ-ЈЕЗДИНА-ЛОЗНИЦА“ у Чачку („Сл. лист 

града Чачка“ бр. 16/2015) и да према наведеном планском акту улази у састав јавне саобраћајне 

површине – Улицу Спомен парк 7. 

  Решењем Владе 05 број: 465-1654/2019 од 21.02.2019. године утврђен је јавни интерес за 

експропријацију непокретности у циљу изградње улице Спомен парк, а град Чачак је одређен за 

корисника експропријације непокретности из тачке I. решења. 

 

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

диспозитиву. 
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ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ 

ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ЛЕТОВАЊА ДЕЦЕ У 

ОДМАРАЛИШТУ „ОВЧАР“ У УЛЦИЊУ ЗА 2019. 

ГОДИНУ 

 

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

основ за доношење овог решења садржан је у Закону о финансијској подршци породици са децом 

и Одлуци о додатној финансијској подршци породици са децом којом је утврђено право на 

регресирање трошкова, односно на накнаду укупних трошкова летовања деце, односно ученика 

основне школе са седиштем на теритоији града у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу. Економску 

цену летовања у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу, на предлог предшколске установе која је 

организатор летовања утврђује Градско веће. Правилником о условима и начину летовања деце у 

одмаралишту „Овчар“ у Улцињу прописано је да родитељ учествује у економској цени летовања 

детета, односно ученика у зависности од висине обезбеђених средстава у буџету, економске цене 

летовања, броја деце и узраста и да решењем о утврђивању економске цене  летовања Градско 

веће утврђује висину учешћа родитеља у економској цени и начин плаћања - одједном или у 

ратама, висину рате и рокове плаћања и да може утврдити и друге критеријуме којима ће се 

утврдити право детета на летовање о трошку буџета града, у зависности од планираних средстава 

у буџету града на предлог организатора летовања. Предшколска установа „Радост“ Чачак,  као 

организатор летовања доставила је предлог економске цене летовања деце у одмаралишту 

„Овчар“ у Улцињу 2019. године. 

  

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

Славица Драгутиновић сматрајући да овим решењем локална самоуправа и ове године показује 

своју друштвену одговорност и стога подржава субвенције за све категорије деце онако како је 

предложено у решењу као и категорије које имају бесплатно летовање у одмаралишту у Улцињу. 

Напоменула је да су прошлог лета у летовалишту боравила и деца из братског града што је за 

сваку похвалу. Такође, треба размотрити могућност субвенционисање летовања сваког детета из 

породице која има троје или више деце а не као што је до сада то било само једно дете из такве 

породице.  

 

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

  

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ЛЕТОВАЊА ДЕЦЕ У ОДМАРАЛИШТУ 

„ОВЧАР“ У УЛЦИЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I 

            Овим решењем утврђује се економска цена летовања детета предшколског узраста и 

ученика основне школе у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу, Република Црна Гора за 2019. годину. 

 

II 

Економска цена летовања детета предшколског узраста и ученика основне школе до 

завршеног осмог разреда у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу утврђује се у износу од 18.000,00 

динара.  

III 

 

Учешће родитеља у економској цени летовања за дете предшколског узраста и ученика 

основне школе до завршеног четвртог разреда износи 13.500,00 динара и може да се плати у три 

месечне рате и то: 
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-прва рата у износу 4.500,00  динара доспева најкасније десет дана пре поласка на летовање, 

-друга рата у износу од 4.500,00  динара доспева најкасније тридесет дана од уплате прве 

рате, 

 -трећа рата у износу од 4.500,00  динара доспева најкасније у року од 60 дана од дана уплате 

прве рате.                   

 IV 

 

За летовање ученика основне школе узраста од петог до осмог разреда цену летовања из 

тачке II овог решења у износу од  18.000,00 динара, родитељ може да плати у четири рате и то: 

- прва рата у износу од 4.500,00 динара доспева најкасније десет дана пре поласка на 

летовање, 

- друга рата у износу од 4.500,00 динара доспева најкасније тридесет дана од дана уплате 

прве рате, 

- трећа рата у износу од 4.500,00 динара  доспева најкасније у року од 60 дана од дана 

уплате прве рате, 

- четврта рата у износу од 4.500,00 динара  доспева најкасније у року од 90 дана од дана  

уплате прве рате. 

V 

 

            Треће и свако наредно  дете по реду рођења предшколског и школског узраста до 

завршеног четвртог разреда има право на делимично регресирање  и плаћа износ од 8.500,00 

динара  у две  месечне рате и то: 

-прва рата у износу 4.250,00 динара десет дана пред полазак на летовање, 

-друга рата  у износу од 4.250,00 динара 30 дана од дана  уплате прве рате. 

   Ако у породици постоји више деце која могу користити право на делимично 

регресирање, то право  у 2019. години може да користи само једно дете. 

Накнада трошкова летовања у дечијем одмаралишту „Овчар“ у Улцињу обезбеђује се у 

целини из буџета града за дете предшколског и школског узраста до завршеног четвртог разреда 

основне школе и то: 

 

1. Дете чији је родитељ корисник права на новчану социјалну помоћ у складу са законом, 

2. Дете без родитељског старања, 

3. Дете са сметњама у развоју под условом да Интерресорна комисија града оцени 

способност детета за летовање под условима који се обезбеђују у одмаралишту и да 

одмаралиште просторно, опремом и организацијом одговара потребама детета. 

     Право на летовање о трошку буџета града има свршени ученик осмог разреда основне 

школе са седиштем на територији града Чачка, носилац „Вукове дипломе“. 
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VI 

 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“, а примењиваће се за летовање 

деце предшколског узраста и ученике основне школе у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу 2019. 

године. 

 

ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ 

ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ 

ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

Вера Милић, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда, детаљно је упознала  

чланове Градског већа са активностима обухваћеним Извештајем  Службе за буџетску 

инспекцију о извршеној инспекцији са налазима и мерама током 2018. године. Функција Службе 

за буџетску инспекцију града Чачка је инспекцијска контрола примене закона у области 

материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника 

буџетских средстава, организација, предузећа, правних лица и других субјекта којима су 

директно или индиректно дозначена средства буџета Града за одређену намену. У извештајном 

периоду Служба за буџетску инспекцију града Чачка је вршила редовне контроле на основу 

Годишњег програма који је донео Градоначелник на предлог Службе. Ванредних контрола у 

извештајном периоду није било. Извршење Програма рада зависило је од обима и сложености 

контроле код контролисаних субјекта. 

 

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

 

Вељко Неговановић поставио је питање везано за контролу вршену у ЈП „Градац“ Чачак 

а тиче се ангажовања адвоката у судским поступцима, обзиром да предузеће запошљава правнике 

који могу да заступају предузеће, као и питање да ли су зараде повећаване. 

Вера Милић је истакла да су трошкови адвокатских услуга обавеза из претходних 

година, а зараде нису повећаване. 

 

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

следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију града 

Чачка за 2018. годину, у тексту који је Градоначелник доставио Градском већу града 

Чачка.  
 

*** 

 

Годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију града Чачка за 2018. годину, 

достављен је Скупштини, на основу члана 27. став 3. Одлуке о оснивању Службе за буџетску 

инспекцију града Чачка. 
 

 

 

 



  30 

 

 

 

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, Градско веће је размотрило Извештај о раду Градске 

управе за финансије за 2018. годину који је у уводном излагању детаљно образложио Зоран 

Тодосијевић истакавши да су послови ове Управе обављани кроз четири организационе 

јединице: Служби трезора, Служби буџета, Служби рачуноводства и Финансијској служби 

месних заједница. 

 

По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

  

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за финансије града Чачка  за 2018. годину, 

у тексту који је достављен Градском већу града Чачка.  

 

 

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

Весна Дмитрић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознала је чланове 

Градског већа са извештајем о раду Градске управе за урбанизам града Чачка за 2018. годину 

детаљно образлажући рад ове Управе кроз рад њених организационих јединица: Одсеку за 

урбанизам, саобраћај и животну средину, Одсеку за спровођење обједињене процедуре и Одсеку 

за имовинско-правне послове. 

По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

  

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за урбанизам града Чачка за 2018. годину, у 

тексту који је достављен Градском већу града Чачка.  

 

 

ДВАДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРAЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2018.  

ГОДИНУ 

 

  Милка Станковић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознала је чланове 

Градског већа са извештајем о раду Градске управе за друштвене делатности за 2018. годину 

указујући на делокруг рада ове управе, кроз три организационе јединице: Служби за борачко-

инвалидску заштиту, Служби за послове друштвене бриге о деци и Служби за друштвене 

делатности које се финансирају из буџета града Чачка. 

 

По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи: 
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ЗАКЉУЧАК 

 

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за друштвене делатности града Чачка  за 

2018. годину, у тексту који је достављен Градском већу града Чачка.  

 

 

ДВАДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ 

АДМИНИСТРАЦИЈУ ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

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

управе за локалну пореску администарацију за 2018. годину коју је у уводном излагању детаљно 

образложио Душко Савковић истакавши да се рад Управе одвијао кроз две организационе 

јединице: Одсеку за пружање пореских услуга и пореску контролу правних лица, предузетника и 

физичких лица и Одсеку за наплату, пореско књиговодство и извештавање. 

 

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

Тодоровић који је истакао да ће Град као и до сада радити на унапређењу услова рада ове 

Градске управе попут набавке возила, обезбеђења нових канцеларија и новог запошљавања. 

 

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

следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

  

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за локалну пореску администрацију града 

Чачка  за 2018. годину, у тексту који је достављен Градском већу града Чачка.  

 

ДВАДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ 

  

Владимир Грујовић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознао је чланове 

Градског већа са извештајем о раду Градске управе за локални економски развој за 2018. годину 

детаљно образлажући рад ове управе у извештајном периоду који се одвијао кроз следеће 

организационе јединице: Служби за израду и реализацију развојних пројеката, Служби за правне 

послове и развој приватне иницијативе, Служби за приватно предузетништво и послове јавних 

предузећа и Служби за развој пољопривреде. 

 

По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за локални економски развој града Чачка  

за 2018. годину, у тексту који је достављен Градском већу града Чачка.  
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ДВАДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 Даљем току седнице не присуствује Милун Тодоровић. Седницом председава Милица 

Дачић. 

*** 

  

Милован Ерић у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознао је чланове 

Градског већа са извештајем о раду Градске управе за инспекцијски надзор за 2018. годину 

детаљно образлажући рад ове управе у 2018. години а послове који су обављани у 7 

организационих јединица и то: Грађевинској инспекцији, Инспекцији за локални превоз и путеве, 

Инспекцији за заштиту животне средине, Просветној инспекцији, Комуналној инспекцији, Групи 

за опште и правне послове и Комуналној полицији. 

 

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

 Прим. др Славица Драгутиновић истакла је појаву повређивања деце у вршњачком 

насиљу у вези које је приметила да насиље скоро никада не пријављује школа односно директор 

школе што је чудно, па поставља питање процедуре и надлежности просветне инспекције. 

 Милован Ерић је истакао да је на жалост то тачно, и да просветни инспектори најчешће 

добијају пријаве од родитеља, појединаца или грађана а никада од директора школе. Истиче да 

директор има право и дужност да такав сличај евидентира, спроведе поступак и саслуша 

учеснике и ако има потребе у случају повређивања случај пријави јавном тужиоцу или 

установама социјалне заштите а о томе обавести министарство. Просветна инспекција, по 

иницијативи родитеља, појединаца или грађана, који примете такву појаву, проверава по 

службеној дужности да ли је директор испоштовао поступак, што су дужни да ураде и у случају 

када министарство коме је директно пријављен случај нареди инспекцијски надзор просветној 

инспекцији.  

  

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

следећи: 

ЗАКЉУЧАК 

  

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка  за 

2018. годину, у тексту који је достављен Градском већу града Чачка.  

 

 

ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда Небојша Бежанић је упознао је чланове Градског већа 

са Извештајем о раду Градске управе за опште и заједничке послове за 2018. годину, указујући на 

делокруг рада ове Управе, унутрашње уређење и извршавање послова из делокруга рада ове 

Управе. 

 

 По упознавању са Извештајем, Градско веће је једногласно донело: 
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ЗАКЉУЧАК 

  

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка  

за 2018. годину, у тексту који је достављен Градском већу града Чачка.  

 

 

ТРИДЕСЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

И ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је разматрило извештај о раду Градске 

управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника Градског већа за 2018. годину  који је у 

уводном излагању детаљно образложила Љубисава Зимоњић. Истакла је да су послови ове 

Управе вршени у следећим организационим  целинама: Канцеларији за послове Градоначелника, 

Канцеларији за послове Градског већа, Канцеларији за стручна радна тела извршних органа, 

Канцеларији за протокол и односе са јавношћу, Стручној служби Скупштине града, као 

самосталној организационој јединици и Кабинету градоначелника, као посебној организационој 

јединици. 

 Мирослав Петковић истакао је да је током 2018. године одржано осам седница 

Скупштине града Чачка. У Извешатају о раду наведено је колико аката је Скупштина донела и 

размотрила. Све те акте размотрили су и надлежни скупштински савети и комисије. Такође, 

објављено је 27 бројева „Службеног листа града Чачка“. Захвалио се члановима Градског већа на 

доброј сарадњи као и начелници и свим службама у Управи на изузетном залагању и нада се да 

ће у наредном периоду Управа моћи да се кадровски ојача имајући у виду повећање броја 

надлежности локалне самоуправе.   

 

 По упознавању са Извештајем, Градско веће је једногласно донело: 

  

ЗАКЉУЧАК 

 

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за стручне послове Скупштине, 

Градоначелника и Градског већа града Чачка  за 2018. годину, у тексту који је достављен 

Градском већу града Чачка.  

 

ТРИДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКОГ 

ПРАВОБРАНИШТВА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Катарина Новковић детаљно је 

упознала чланове Градског већа са Извештајем о раду Градског правобранилаштва за 2018. 

годину истакавши да је Градско правобранилаштво своју функцију остваривало у складу са 

Законом о правобранилаштву и Одлуком о градском  правобранилаштву. 

          

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

 Милица Дачић осврнула се на рад свих Управа, служби и Правобранилаштва чији се 

извештаји усвајају на данашњој седници и којима се захваљује на сарадњи у протеклој години и 

заједничком раду на побољшању услова живота суграђана. Захвалила се свима који су показали 

оперативност, нарочито на довођењу инвеститора у Град. На крају је истакла да треба радити и 

више на оснаживању Управа, да је за понос када чује од других похвале за рад управе у Чачку а 

да оно што можда није било добро треба поправити како би Извештај за 2019. годину био још 

бољи од извештаја за прошлу годину.  
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 Драгомир Шипетић истакао је да је прошле године, као и у периоду од 3 године колико 

обавља функцију члана Градског већа, имао изузетну сарадњу са руководством и управама а 

нарочито имајући у виду оптерећеност Управа и мањак броја запослених. 

 

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

 

ЗАКЉУЧАК 

  

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градског правобранилаштва за 2018. годину, у тексту који 

је достављен Градском већу града Чачка.  

 

ТРИДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА 

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ВЕЗИ ЦЕНЕ ЗАКУПА 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Мирослава Петковића, 

Градско веће је једногласно донело: 

 
ЗАКЉУЧАК 

 

ПРИХВАТА СЕ Предлог Комисије за пословни простор да закупцима пословног 

простора у власништву града Чачка, којима се издаје пословни простор уз накнаду, уговорена 

закупнина утврђена у 2018. години, остане иста у номиналном износу за целу календарску 2019. 

годину и то: "Pertini toys" доо Београд, „Poema BFF“ доо Београд – Нови Београд, Друштво са 

ограниченом одговорношћу  "Dan plus International" за производњу, трговину и услуге Нови Сад, 

Предузеће за производњу, трговину и услуге "Нид" доо Тавник и „Планикатрим“ доо Чачак.  
  

ТРИДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА: ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ВРШЕЊУ УСЛУГА 

ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ ЧАЧАК ЗА 2019. 

ГОДИНУ 

 

 Бранкица Јелић поднела је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда истакавши 

да се Уговор закључује  између Града Чачка и Градске стамбене агенције Чачак за 2019. годину, 

којим се уговорне стране споразумевају да Агенција, у оквиру делатности за које има искључиво 

право, обавља одређене стручне послове по налогу Града. 

 

По упознавању са предлогом Уговора отворен је претрес у коме је учешће узео Драгомир 

Шипетић истакавши одличну сарадњу са Агенцијом у оквиру ресора којим се бави у Градском 

већу. Нарочито се осврнуо на газдовање становима од стране Агенције, а који су имовина Града, 

и похвалио труд да се ти станови доведу у пристојно стање. Грађани који станују у становима за 

социјално угрожена лица приликом пријема грађана углавном имају примедбе на услове 

становања у становима којима газдује Центар за социјални рад, стога сматра да Град треба да 

определи средства за санирање тих станова. 

 

 По упознавању са предлогом Уговора Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

  

 Закључује се Уговор о вршењу услуга Градске стамбене агенције Чачак за 2019. годину, у 

тексту који је саставни део овог закључка.  
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ТРИДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА У ВЕЗИ 

ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА О РЕАЛИЗОВАЊУ 

ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2018. 

ГОДИНИ  

 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда, Радојица Гавриловић упознао је 

чланове Градског већа да је Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за доделу 

средстава удружењима размотрила извештаје о реализацији програма од јавног интереса у 2018. 

години, које су удружења грађана доставила Градском већу у складу са Правилником и у вези 

истих доставила одговарајући предлог. 

 

 По упознавању са предлогом, Градско веће је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. УСВАЈАЈУ СЕ извештаји  о реализовању програма од јавног интереса у 2018. години, 

које су доставила следећа удружења: 

 

 

 Друштво љубитеља птица и природе „Сове на опрезу“ Чачак 

 Удружење грађана „Географско еколошко друштво“ Чачак 

 Удружење социјалне задруге домаће радиности „Босиљак“ Чачак 

 Удружење грађана „Зелена јабука“ Пријевор 

 Удружење „Моје гнездо“ Чачак 

 Центар за развој аудиовизуелних медија „Кинокулт“ Чачак 

 Удружење Унија младих Чачак 

 Удружење „Прича“ Чачак 

 Удружење „Ред змаја жена Србије – СВОД“ Чачак 

 Удружење потомака ратника Србије Чачак 

 Удружење хранитеља Моравичког округа «Детелина са четири листа» Чачак 

 Друштво за борбу против шећерне болести „Diabetes mellitus“ Чачак 

 Међуопштинско удружење глувих и наглувих Чачак 

 Удружење дистрофичара Моравичког округа Чачак 

 Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама Чачак 

 Кинолошко удружење „Драган Радовић – Џони“ Чачак 

 Удружење параплегичара Чачак 

 Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Чачак 

 Међуопштинска организација слепих Чачак 

 Центар за лични раст и развој „Огледало“ Чачак 

 Друштво за церебралну парализу Моравичког округа Чачак 

 Удружење ратних војних инвалида и породица погинулих бораца града Чачак 

 Удружење рома „Будимо људи“ Чачак 

 Удружење женског предузетништва „Надежда Петровић“ Чачак 

 Центар за психолошку и дефектолошку помоћ и едукацију „Раскршћа“ Чачак 

 Центар за развој и унапређење породичног функционисања „Хоризонти“ Чачак 

 Удружење грађана „Наше дрво“ Чачак 
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 Удружење „Уједињени пензионери“ Чачак 

 Удружење „Чувари дела Вука Караџића“ Чачак 

 Градски ватрогасни савез Чачак 

 Удружење грађана „Еко дизајн“ Чачак 

 

2.  Да удружења: 

 

 Удружење „Позитива“ Чачак  

 Удружење грађана „Светлост наде“ Чачак  

 Удружење „Ramonda serbica“ Чачак  

 

која нису користила одобрена средства у 2018. години немају обавезу достављања 

Извештаја. 

 

3.  Да се против удружења:  

 

 Удружење грађана „Но мобинг“ Чачак  

 Удружење пензионера инвалида рада Чачак  

 Удружење „Путоказ“ Чачак  

 Удружење за реализацију интеракцијских турбо астроидних машина „Ритам“ 

Чачак  

 Друштво за одгој и заштиту ситних животиња „Кошутњак“ Чачак  

 

која  нису доставила извештај о реализовању програма од јавног интереса у 2018. години, 

предузму неопходне мере у складу са чланом 19. Правилника о критеријумима и поступку 

доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса („Сл. лист града 

Чачка“ број 5/2018). 

4. Да се против удружења Завичајни клуб „Бајина Башта“ Чачак које није користило средства 

у складу са Уговором, предузму мере у складу са  чланом 19. став 1.  Правилника о 

критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног 

интереса („Сл. лист града Чачка“ број 5/2018). 

  

ТРИДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА:  РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

ИЗБОР ГОДИШЊИХ, ОДНОСНО ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

У ОБЛАСТИ СПОРТА У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА 

ПОДНОСИЛАЦА ПРОГРАМА О РЕАЛИЗОВАЊУ 

ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС 

У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 

2018. ГОДИНИ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда Владан Милић,  упознао је чланове Градског већа са 

предлом  Стручне комисије за избор годишњих односно посебних програма у области спорта у 

вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи 

интерес у област спорта на територији града Чачка у 2018. години и истакао да је Комисија 

размотрила поднете извештаје и предлаже Градском већу да усвоји једанаест извештаја. 

 

По упознавању са предлогом, Градско веће је једногласно донело: 
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ЗАКЉУЧАК 

 

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

области спорта на територији града Чачка у 2018. години, који су доставили следећи подносиоци 

програма: 

 

 Фудбалски клуб „Слатина“ Слатина 

 Фудбалски клуб „Задругар“ Доња Трепча  

 Омладински рукометни клуб „Младост“ Чачак  

 Атлетски клуб „Слобода“ Чачак  

 Тениски клуб „Колос“ Чачак  

 Одбојкашки клуб „Лотус“ Чачак  

 Стонотениски клуб инвалида Чачка „Ча“ Чачак  

 Удружење спортских риболоваца „Морава 1925“ Чачак  

 Куглашки клуб „Чачак“ Чачак 

 Фудбалски клуб „Полет“ Љубић  

 Спортско друштво „ФЦ Борац“ Чачак 

 

ТРИДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ 

ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И   ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА 

ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА   

ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 

2019. ГОДИНИ 

 

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

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

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

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

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

области спорта у граду Чачку у 2019. години,  

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело 21 решење  о 

одобравању годишњег програма и додели средстава за задпвпљавање потреба и интереса грађана 

у области спорта у граду Чачку у 2019. години, према следећем распореду: 

 

 

 

Редни 

број 

 

 

 

Организација у 

области спорта 

         

Спорт 

 

 

 

Предлог  

(у динарима) 

 

 

 

                        

Област 

1.  

Спортско друштво 

„ФЦ Борац“ Чачак 

(програм ФК 

„Борац“ Чачак) 

фудбал 22.000.000,00 

1) учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

10.000.000,00 динара 

2) делатност организација у области 

спорта са седиштем на територији 
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града Чачка које су од посебног значаја 

за град 12.000.000,00 динара 

2.  
Фудбалски клуб 

„Полет“ Љубић 

 

фудбал 1.215.360,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

3.  
Фудбалски клуб 

„Слобода“ Чачак 

 

фудбал 753.480,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

4.  

Фудбалски клуб 

„Омладинац“ 

Заблаће 

 

фудбал 351.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

5.  
Фудбалски клуб 

„Слатина“ Слатина 

 

фудбал 339.120,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

6.  
Фудбалски клуб 

„Јединство“ Горња 

Горевница 

фудбал 369.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

7.  
Фудбалски клуб 

„Јединство“ 

Коњевићи 

фудбал 322.740,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

8.  
Фудбалски клуб 

„Рудар“ Бресница 
фудбал 337.140,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

9.  
Фудбалски клуб 

„Спартак“ Трнава 
фудбал 324.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

10.  

Фудбалски клуб 

„Парменац“ 

Парменац 

фудбал 324.360,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

11.  

Омладински 

фудбалски клуб 

„Ракова“ Ракова 

фудбал 324.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

12.  
Фудбалски клуб 

„Лугови“ Чачак 
фудбал 206.820,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

13.  

Фудбалски клуб 

„Планинац“ 

Вујетинци 

фудбал 207.900,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

14.  

Фудбалски клуб 

„Будућност“ 

Станчићи  

фудбал 207.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

15.  

Фудбалски клуб 

„Задругар“ Доња 

Трепча 

фудбал 325.080,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

16.  

Фудбалски клуб 

„Младост-радост“ 

Чачак 

фудбал 129.650,00 

1) учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

79.650,00 динара; 
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2) организација спортских такмичења 

од посебног значаја за град Чачак  

50.000,00 динара 

17.  
Фудбалски савез 

града Чачка 
фудбал 80.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

18.  

Удружење дечјих 

фудбалских турнира 

Србије Чачак 

фудбал 50.000,00 

подстицање и стварање услова за 

унапређење спортске рекреације, 

односно бављења грађана спортом, 

посебно деце, омладине, жена и особа 

са инвалидитетом 

19.  
Кошаркашки клуб 

„Железничар“ Чачак  

 

кошарка 
1.400.000,00 

1) учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

1.250.000,00 динара 

2) организација спортских такмичења 

од посебног значаја за град Чачак  

150.000,00 динара 

20.  

Женски кошаркашки 

клуб „Ча баскет“ 

Чачак 

кошарка 624.00,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

21.  
Кошаркашки клуб 

„Топ зицер“ Чачак 
кошарка 100.000,00 

подстицање и стварање услова за 

унапређење спортске рекреације, 

односно бављења грађана спортом, 

посебно деце, омладине, жена и особа 

са инвалидитетом 

 

 

  

ТРИДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 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 2019. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 27, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Стална буџетска 

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

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

самоуправе, програмска  активност 0602-0010- Стална буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 77.404,00 динара, на име обезбеђeња средстава за измирење обавеза 

по испостављеним фактурама Завода за јавно здравље Чачак, за извршене услуге узимања 

узорака речних вода, одређивање укупних масти и уља у води и завршно (стручно) 

мишљење о резултатима испитивања површинских вода по узорцима.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 70, економска 

класификација 484 - Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних 
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непогода или других природних узрока, Функционална класификација 130, 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“. 

 

 

ТРИДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 6/1 – 

Петар Новичић)   

 

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

Градско веће је једногласно донело: 

 

ТРИДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 6/1 – 

Лука Ракоњац)  

 

  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 2019. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 26, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

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

средства у износу од 84.000,00 динара (70.000,00 динара нето и 14.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе), на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ породици у току лечења Луке Ракоњца из Чачка.   

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, Расходи по наменама 4721 

– Накнаде из буџета у случају болести и инвалиднсти, Функционална класификација 090,  

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

буџетских средстава – Градоначелник града, Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

ПА 0011 Новчане помоћи.  

 

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

 

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“. 
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ЧЕТРДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 6/1 – Тихомир 

Иконић)   

 

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 2019. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 26, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

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

средства у износу од 42.000,00 динара (35.000,00 динара нето и 7.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе), на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ породици у току лечења Тихомира Иконића из 

Чачка. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, Расходи по наменама 4721 

– Накнаде из буџета у случају болести и инвалиднсти, Функционална класификација 090,  

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

буџетских средстава – Градоначелник града, Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

ПА 0011 Новчане помоћи.  

 

 

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

 

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

 

ЧЕТРДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 6/1 – 

Љубодраг Проковић)   

 

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 2019. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 26, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

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

средства у износу од 36.000,00 динара (30.000,00 динара нето и 6.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе), на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ у току лечења Љубодрага Проковића из Чачка и за 

превазилажење  тешке материјалне ситуације.  
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2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, Расходи по наменама 4721 

– Накнаде из буџета у случају болести и инвалиднсти, Функционална класификација 090,  

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

буџетских средстава – Градоначелник града, Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

ПА 0011 Новчане помоћи.  

 

 

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

 

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

 

 

ЧЕТРДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација  57)   

 

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

дискусије Мирослава Вукосављевића који је истакао да је законска регулатива таква да 

пројекти морају да садрже процену ризика коју могу радити само лиценциранр фирме, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 26, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

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

средства у износу од 200.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 57, за потребе Градске управе за опште и заједничке послове, на име 

услуге израде акта о процени ризика према Закону о приватном обезбеђењу за зграду 

Градске управе.   

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 57, економска 

класификација 423 – Услуге по уговору, Расход по наменама 4239 – Остале опште услуге, 

Функционална класификација 130,  извор финансирања 01 (издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за опште и заједничке 

послове, Програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0602-0001 Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина.  

 

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

 

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

 

 

ЧЕТРДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација  235)   

 

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

Градско веће је једногласно донело: 
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РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 26, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

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

средства у износу од 710.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 235, за потребе ОШ „Прељина“ Прељина, на име плаћања услуге превоза 

ученика.   

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 235, економска 

класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, Расход по наменама 4727 – 

Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт, Функционална класификација 

912,  Извор финансирања 01 (издаци из средстава буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градска управа за друштвене делатности, Индиректни корисник 

буџетских средтава ОШ „Прељина“ Прељина, Програм 2002 Основно образовање и 

васпитање, ПА 0001 Функционисање основних школа.   

 

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

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

 

 

ЧЕТРДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација  236 – 

Техничка школа Чачак)   

 

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 2019. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 26, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

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

средства у износу од 10.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 236, за потребе Техничке школе Чачак, на име измирења обавезе за 

полагање стручног испита запосленог радника.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 236, економска 

класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, Расход по наменама, 4233 – 

Услуге образовања и усавршавања запослених, Функционална класификација 920,  Извор 

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

средстава – Градска управа за друштвене делатности, Индиректни корисник буџетских 

средстава Техничка школа Чачак, Програм 2003 Средње образовање и васпитање, ПА 

2003 - 0001 Функционисање средњих школа.   
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3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.  

 

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

 

*** 

 

Даљем току седнице присиствује Милун Тодоровић. 

 

 

ЧЕТРДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација  236 – 

Прехрамбено-угоститељска школа Чачак)  

 

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 2019. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 26, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

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

средства у износу од 13.200,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 236, за потребе Прехрамбено-угоститељске школе Чачак, на име измирења 

обавеза трошкова службеног пута у Македонију  за професора Владимира Мајсторовића, 

поводом доделе признања „Најбољи наставници бивше Југославије“. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 236, економска 

класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, Расход по наменама, 4222 – 

Трошкови службених путовања у иностранство, Функционална класификација 920,  

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

средстава – Градска управа за друштвене делатности, Индиректни корисник буџетских 

средстава Прехрамбено-угоститељска школа Чачак, Програм 2003 Средње образовање и 

васпитање, ПА 2003 - 0001 Функционисање средњих школа.   

 

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

 

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

 

 

ЧЕТРДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 407) 

 

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

Градско веће је једногласно донело: 
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РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 26, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

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

средства у износу од 451.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 407, за потребе Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак, на име 

редовне исплате породиљског боловања.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 407, економска 

класификација 414 – Социјална давања запосленима, Расход по наменама 4141 – Исплата 

накнаде за време одсуствовања с посла терен фондова – Средства из буџета 01, 

Функционална класификација 911,  извор финансирања 01 (издаци из средстава буџета 

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

делатности, Индиректни корисник буџетских средтава ПУ „Моје детињство“, Програм 

2001 Предшколско васпитање, ПА 2001- 0001 Функционисање и остваривање 

предшколског васпитања и образовања.    

 

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

 

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

 
 

ЧЕТРДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 511/1) 

 

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 2019. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 26,  извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

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

средства у износу од 201.600,00 динара, за  непланиране сврхе за које није утврђена 

апропријација и то за набавку индустријске соли за потребе ЈКП „Комуналац“ Чачак и 

отвара нова апропријација 511/1, економска класификација 426 - Материјал, Расход по 

наменама 4269 – Материјал за посебне намене,  Функционална класификација 620, извор 

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

средстава - Градска управа за финансије, Програм 1102. Комуналне делатности, Пројекат 

1102-23 Зимско одржавање путева – набавка индустријске соли са услугом превоза.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на нову апропријацију 511/1, економска 

класификација 426- Материјал, Расход по наменама 4269 – Материјал за посебне намене,  

Функционална класификација 620, извор финансирања 01       (Издаци из средстава буџета 

Града),  Директни корисник буџетских средстава - Градска управа за финансије, Програм 
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1102. Комуналне делатности, Пројекат 1102-23 Зимско одржавање путева – набавка 

индустријске соли са услугом превоза.  

 

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

 

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

 

 

ЧЕТРДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЗАХТЕВУ ПЕТКОВИЋ 

ДРАГОСЛАВА ИЗ ЧАЧКА ЗА ПОНИШТАЈ 

КОНАЧНОГ РЕШЕЊА КОМУНАЛНОГ 

ИНСПЕКТОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР  ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 

355-931/18-IV-6-05 ОД 31. ЈУЛА 2018. ГОДИНЕ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда  Рада Ћојбашић упознала је чланове Градског већа са 

захтевом  Петковић Драгослава из Чачка за поништај коначног Решења комуналног инспектора 

Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-931/18-IV-6-05 од 31. јула 2018. 

године, као и предлогом решења по захтеву.  

 

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

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

ОДБИЈА СЕ захтев Петковић Драгослава из Чачка, за поништавање коначног Решења 

комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, број 355-931/18-IV-

6-05 од  31. јула 2018. године, као неоснован. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
  

 Комунални инспектор Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, донео је 

Решење број 355-931/18-IV-6-05 од  31. јула 2018. године, којим се налаже НН лицу да у року од 

3 дана уклони са површине јавне намене - површине у јавном коришћењу, нерегистровано возило 

марке ЈУГО, зелене боје остављено у улици Немањина број 46, регистарских ознака LU –007-VZ. 

Петковић Драгослав из Чачка, преко пуномоћника Милана Стевановића, адвоката из 

Чачка, поднео је захтев Градском већу града Чачка за поништавање коначног решења комуналног 

инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, број 355-931/18-IV-6-05 од  31. 

јула 2018. године, у целости,  јер је донето у ствари из судске надлежности, а у смислу одредбе 

члана 183. став 1. тачка 1. Закона о општем управном поступку. Наводи да је комунални 

инспектор, како у записнику о инспекцијском прегледу, тако и у решењу чије се поништавање 

захтева, начинио грешку, када је навео да се нерегистровано возило налази на површини јавне 

намене а у дворишту стамбене зграде. Двориште стамбене зграде никада није било нити ће бити у 

јавној намени и јавном коришћењу, јер исто користе власници посебних делова објекта, односно 

власници станова, а што произилази из одредбе члана 5. став 2. Закона о становању и одржавању 

зграда. Према томе двориште стамбене зграде је земљиште које служи за редовну употребу 

зграде, искључиво за потребе носилаца права својине на посебном делу зграде, а њихове 

међусобне односе, ако не могу да постигну сагласност о коришћењу, уређује суд примењујући 
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одредбе Закона о ванпарничном поступку. Комунални инспектор није требао да поступа у 

конкретној правној ствари јер се ради о стварима из судске надлежности. 

 

У одговору првостепеног органа се наводи да је захтев за поништавање коначног решења 

комуналног инспектора неоснован из разлога што је решење донето на основу члана 13. Одлуке о 

комуналном реду и општем уређењу и да је возило остављено у дворишту стамбене зграде које 

према одредбама ове одлуке  представља површину у јавном коришћењу. Даље се наводи да су 

неосновани наводи подносиоца захтева да је двориште стамбене зграде земљиште које служи за 

редовну употребу, обзиром да у конкретном случају није утврђено земљиште за редовну 

употребу на начин и у поступку прописаном законом. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да је Комунални инспектор Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, донео  

Решење којим се налаже НН лицу да у року од 3 дана уклони са површине јавне намене - 

површине у јавном коришћењу, нерегистровано возило марке ЈУГО, зелене боје 

остављено у улици Немањина број 46, регистарских ознака LU –007-VZ; 

- да је након доношења решења, Петковић Драгослав обавестио комуналног инспектора да 

је он власник возила и да је возило уклоњено а што је констатовано записником о 

инспекцијском прегледу од 28. августа 2018. године; 

- да је катастарска парцела број  1758/1 КО Чачак, земљиште уз зграду и други објекат, 

према подацима Републичког геодетског завода, у својини Републике Србије, са правом 

коришћења ГП „Хидроградња“ и ТП „Партизан“. 

 

Чланом 13. став 1. тачка 10) Одлуке о комуналном реду и општем уређењу ("Сл. лист 

града Чачка број 11/2015, 26/2016, 3/2018 – др. одлука, 11/2018 – др. одлука и 14/2018 – др. 

одлука), која је важила у време доношења оспореног решења, прописано је да је у циљу заштите 

површина јавне намене и површина у јавном коришћењу, забрањено остављати нерегистрована, 

неисправна или хаварисана возила, камп приколице, као и друге ствари и предмете на 

површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу. 

 

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

града Чачка налази да је захтев неоснован. 

 

Правилно је првостепени орган поступио када је, складу са одредбама Одлуке о 

комуналном реду и општем уређењу, наложио уклањање нерегистрованог возила из дворишта 

стамбене зграде у ул. Немањина број 46, које у смислу члана 4. став 2. Одлуке о комуналном реду 

и општем уређењу ("Сл. лист града Чачка број 11/2015, 26/2016, 3/2018 – др. одлука, 11/2018 – др. 

одлука и 14/2018 – др. одлука), представља површину у јавном коришћењу. 

Наводи  захтева да је двориште стамбене зграде земљиште које служи за редовну 

употребу, искључиво за потребе носилаца права својине на посебном делу зграде, су неосновани 

обзиром да у конкретном случају није утврђено земљиште за редовну употребу зграде на начин и 

у поступку прописаном Законом о планирању и изградњи, па самим тим није извршен ни упис 

права својине на земљишту, већ је према подацима катастра непокретности та катастарска 

парцела у својини Републике Србије са правом коришћења. 

 

Наводи у којима се подносилац захтева позива на Закон о становању и одржавању 

стамбених зграда, Закон о ванпарничном поступку, судску надлежност и ненадлежност 

комуналног инспектора, без утицаја су на другачије решење ове управне ствари, обзиром да је 

комунални инспектор поступао у оквиру своје надлежности у складу са важећим прописима. 
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На основу изнетог Градско веће града Чачка одлучило је као у диспозитиву. 

 

 

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

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

Крагујевцу у року од 30 дана од дана пријема Решења. 

 

ЧЕТРДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ДУЊИЋ 

ДРАГАНА ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ КОМУНАЛНОГ 

ИНСПЕКТОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР  ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 

352-36/18-IV-6-05  ОД 30. НОВЕМБРА 2018. ГОДИНЕ  

 

У оквиру ове тачке дневног реда  Рада Ћојбашић упознала је чланове Градског већа са 

жалбом Дуњић Драгана из Чачка на Решење комуналног инспектора Градске управе за 

инспекцијски надзор  града Чачка број 352-36/18-IV-6-05 од 30. новембра 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  Дуњић Драгана из Чачка, изјављена на Решење комуналног 

инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 352-36/18-IV-6-05 од 30. 

новембра 2018. године, као неоснована.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Комунални инспектор Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка донео је 

Решење којим се одбија предлог Дуњић Драгана, из Чачка, улица Драгана Ћубовића број 21, за 

враћање у пређашње стање због пропуштања рока да благовремено изјави жалбу на решење 

комуналног инспектора број 352-36/18-IV-6-05 од 11. маја 2018. године. 

 

На донето Решење жалбу је благовремено изјавио Дуњић Драган у којој наводи да  није 

оправдано што му није дозвољен повраћај у пређашње стање јер је рок да поднесе жалбу 

пропустио због лечења. Наводи да је инвалид и да се лечи од неколико тешких обољења и то 

углавном на клиникама у Београду, и да није тачна тврдња комуналног инспектора да се ради 

само о амбулантним прегледима. Даље наводи да је рок за подношење жалбе пропустио зато што 

је управо тих дана имао снимање у Болници. Сматра да о овоме треба да буде упознато Градско 

веће обзиром да је доживотни инвалид са неколико озбиљних дијагноза. 

 

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

решења. У одговору се наводи да је комунални инспектор у мају 2018. године  забранио жалиоцу 

Дуњић Драгану и његовом брату Дуњић Владану неовлашћено повезивање атмосферских вода са 

градском канализационом мрежом и наложио да се у року од 30 дана од дана пријема решења 

изврши раздвајање физичке везе између одвода атмосферских вода са стамбених објеката и 

канализационе мреже. Предходно, Дуњић Драган је тражио инспекцијски надзор везано за 

прикључење атмосферских вода у мрежу фекалне канализације од стране свог брата Дуњић 
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Владана са којим живи у истом дворишту у улици Драгана Ћубовића број 2. Поступајући по овој 

иницијативи, комунални инспектор је у марту месецу изашао на лице места са овлашћеним 

лицем ЈКП „Водовод“ Чачак и утврдио да има уливања атмосферских вода у заједничку 

канализацију од стране домаћинства Дуњић Драгана као и домаћинства Дуњић Владана, тако да 

је решењем наложио обојици власника да раздвоје мрежу атмосферске од фекалне канализације. 

У одговору првостепеног органа даље се наводи да је записник састављен у присуству оба 

власника домаћинства, а исти су потписали обојица без примедби. Након добијања решења 

комунални инспектор је у два наврата добио жалбе којима се суштински тражи продужење рока 

за извршење решења и посебан захтев на који је комунални инспектор одговорио  новим 

решењем са продуженим роком за још 30 дана. Након тога у септембру месецу Дуњић Драган је 

поднео предлог за враћање у пређашње стање наводећи да има озбиљне здравствене проблеме 

као за њега оправдан разлог да пропусти рок за подношње жалбе, након чега је комунални 

инспектор донео решење о одбијању предлога за враћање у пређашње стање. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да се Дуњић Драган, дана 14. марта 2018. године обратио Комуналној 

инспекцији Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка захтевом за 

инспекцијски надзор ради контроле прикључења атмосферских вода на мрежу 

фекалне канализације од стране брата Дуњић Владана са којим живи у истом 

домаћинству у улици Драгана Ћубовића број 21; 

- да је комунални инспектор дана 20. марта 2018. године поступио по 

иницијативи за инспекцијски преглед и записником констатовао тренутно стање 

у шахтама фекалне канализације; 

- да је комунални инспектор, поновним изласком у пратњи овлашћеног лица ЈКП 

„Водовод“ Чачак констатовао да има уливања атмосферске воде у заједничку 

фекалну канализацију из оба домаћинства; 

- да је комунални инспектор 11. маја 2018. године донео решење којим се 

забрањује Дуњић Драгану и Дуњић Владану неовлашћено повезивање 

атмосферских вода са градском канализационом мрежом; 

- да је Дуњић Драган, 25. маја 2018. године, затражио продужење рока од 30 дана 

за поступање по решењу комуналног инспектора;  

- да је комунални инспектор решењем од 7. јуна 2018. године одобрио Дуњић 

Драгану продужење рока за поступање по решењу до 10. јула 2018. године, 

- да је Дуњић Драган 4. јуна 2018. године поднео  Градском већу жалбу на 

решење комуналног инспектора од 11. маја 2018. године и допис Градској 

управи за инспекцијски надзор за продужење рока извршења решења до одлуке 

Градског већа по жалби; 

- да је Градска управа за инспекцијски надзор, као првостепени орган, 10. 

септембра 2018. године одбацила жалбу Дуњић Драгана изјављену Градском 

већу, као неблаговремену; 

- да је Дуњић Драган дана 24. септембра 2018. године изјавио жалбу Градском 

већу на решење Градске управе за инспекцијски надзор од 10. септембра 2018. 

године којим тражи враћање у пређашње стање, 

- да је Градска управа за инспекцијски надзор 30. новембра 2018. године донела 

решење којим се одбија предлог Дуњић Драгана за враћање у пређашње стање. 

 

Чланом 82. став 1. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016 и 

95/2018-аутентично тумачење)  прописано је да „странци која из оправданих разлога пропусти 
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рок за предузимање радње у поступку па изгуби право да је предузме, дозвољава се, на њен 

предлог, враћање у пређашње стање“ 

 

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 

одбио предлог жалиоца за враћање у пређашње стање јер наводи које је жалилац навео не 

представљају оправдане разлоге за пропуштање рока за жалбу. 

Наводи жалбе и поред чињенице да жалилац има озбиљне здравствене проблеме, су 

неосновани,  обзиром да жалилац није био спречен да поднесе благовремено жалбу, пре свега 

имајући у виду да се углавном радило о амбулантним специјалистичким прегледима на које је 

био упућиван.  

Навод жалбе да жалилац није подносио никакав захтев дана 25. маја 2018, године, такође 

је неоснован, јер се у списима предмета налази  захтев за продужење рока за извршење решења 

комуналног инспектора, заведен на писарници Градске управе 25. маја 2018. године и да је 

жалиоцу након тога одобрено продужење рока за извршење пешења комуналног инспектора.  

 

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

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

Крагујевцу у року од 30 дана од дана пријема Решења. 

 

 

ПЕДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ СТОЈАНОВИЋ 

МИРЈАНЕ И ПУРИЋ НАТАЛИЈЕ ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ 

ИНСПЕКТОРА ЗА ЛОКАЛНИ ПРЕВОЗ И ПУТЕВЕ 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР  ГРАДА 

ЧАЧКА БРОЈ 347-405/18-IV-6-02  ОД 3. ДЕЦЕМБРА 2018. 

ГОДИНЕ И РЕШЕЊЕ БРОЈ 347-405/18-IV-6-02  ОД 11. 

ДЕЦЕМБРА 2018. ГОДИНЕ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда  Рада Ћојбашић упознала је чланове Градског већа са 

жалбом Стојановић Мирјане и Пурић Наталије из Чачка на Решење инспектора за локални превоз 

и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 347-405/18-IV-6-02 од 3. 

децембра 2018. године и Решење број 347-405/18-IV-6-02  од 11. децембра 2018. године, као и 

предлогом решења по жалби.  

 

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

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 
 

1. ОДБИЈА СЕ жалба Стојановић Мирјане и Пурић Наталије из Чачка изјављена на 

Решење инспектора за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града 

Чачка, број 347-405/18-IV-6-02 од 3. децембра 2018. године, као неоснована. 

 

2. ОДБИЈА СЕ жалба Стојановић Мирјане и Пурић Наталије из Чачка изјављена на 

Решење о извршењу број 347-405/18-IV-6-02 од 11. децембра 2018. године, као неоснована. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Инспектор за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града 

Чачка донео је Решење број 347-405/18-IV-6-02 од 3. децембра 2018. године којим се у тачки 1. 

диспозитива налаже Мирјани Стојановић и Наталији Пурић да у року од 3 дана од дана пријема 

решења, изврше уклањање ограде од плетене жице и бетонског парапета висине од око 15цм, у 

делу у коме су извршили заузеће некатегорисаног пута кп. бр. 5148/6 КО Чачак. У тачки 2. 

диспозитива наводи се да уколико именовани у остављеном року не поступи по наведеном 

решењу чини прекршај из члана 71. став 3. тачка 14. Одлуке о путевима, а извршење решења ће 

се спровести принудно преко предузећа коме је поверено одржавање путевана терет извршеника. 

У тачки 3. диспозитива се наводи да жалба изјављена на решење не одлаже његово извршење. 

 

На донето решење жалбу су благовремено изјавиле Стојановић Мирјана и Пурић 

Наталија, које по пуномоћју заступа Иван Ћаловић, адвокат из Чачка, због повреде одредаба 

поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног 

права. У жалби се наводи да је ожалбено решење неизвршиво јер у изреци није прецизно описан 

део пута који је заузет, а истовремено је и незаконито указујући да се не ради о некатегорисаном 

путу већ о градској улици Гвоздена Пауновића бивши Задружни пут која је под асфалтним 

коловозним застором. Истичу да је наведена парцела у Служби катастра уписана као 

некатегорисани пут са напоменом да је „објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи 

објекта“, међутим та улица је некада заиста и била некатегорисани пут али је пре више деценија 

постала градска улица и по некатегорисаном путу је постављен асфалтни застор.  У даљим 

наводима указује се на непоштовање законске процедуре обзиром да се предметна улица у 

одређеном делу реконструише, а не само одржава, односно није испоштован Закон о планирању 

и изградњи у смислу да се након решених имовинско правних односа, по прибављеној 

грађевинској дозволи изгради планирана улица у складу са планским актом којим је предвиђено 

проширење садашње трасе на терет суседних парцела па и делом на парцелу која је у 

сувласништву жалиља, већ је започето извођење радова, а што је требао да забрани саобраћајни 

инспектору складу са чланом 105. Закона о путевима. У жалби се оспорава надлежност 

саобраћајног инспектора обзиром да је исти решавао имовинско правно питање а то је спорна 

међа између парцеле жалиља и некатегорисаног пута, за шта је искључиво надлежан суд, јер у 

конкретном случају, у спору између два власника, један од њих и уређује међу, ангажовањем 

геодетске агенције, која је иначе у сукобу интереса и решава спор доношењем решења. Истичу да 

инспектор  треба да зна да се радови који се изводе не могу квалификовати као радови на 

периодичном одржавању пута, а и када би се радило о њима потребно је испоштовати техничку 

документацију. Предлажу да се ожалбено решење поништи. 

 

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

су наводи жалиља да се не ради о некатегорисаном путу већ о градској улици нетачни обзиром да 

је предметни пут к.п. број 5148/6 КО Чачак, према евиденцији РГЗ-Служба за катастар 

непокретности уписан као некатегорисани пут. Заузеће пута утврђено је на основу геодетског 

снимања А.Г.Б. Ђоковић доо Чачак које је сачинило скицу заузећа на к.п. број 5148/6 КО Чачак. 

Неосновани су наводи да је решење неизвршиво, јер у изреци истог није прецизно описан део 

пута који је заузет, обзиром да је на терену јасно обележено заузеће предметног некатегорисаног 

пута. Наводи жалбе да се не ради о одржавању већ о реконструкцији пута нису од утицаја јер је 

предмет инспекцијске контроле заузеће некатегорисаног пута. 

 

 Инспектор за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града 

Чачка донео је и Решење број 347-405/18-IV-6-02 од 11. децембра 2018. године, којим се утврђује 



  52 

 

 

 

да је Решење број 347-405/18-IV-6-02 од 3. децембра 2018. године, постало извршно дана 7. 

децембра 2018. године. 

 

На донето решење жалбу су благовремено изјавиле Стојановић Мирјана и Пурић 

Наталија, које по пуномоћју заступа Иван Ћаловић, адвокат из Чачка, због повреде одредаба 

поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног 

права, истичући да је ожалбено решење донето пре него што је изјављена жалба на решење чије 

се извршење дозвољаава а у којој жалби су дати разлози зашто се оспорава налаз Агенције која је 

ангажована да уреди међу и да у свему остају при наводима из жалбе  на решење од 3. децембра 

2018. године. Истичу да је разлог зашто не могу да поступе по решењу тај што на лицу места 

нису постављени међашки знаци по којима би могли ограду поставити на катастарску међу, 

односно међа није прецизно обележена, нити  је успостављена према стању у катастру. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да је к.п. бр. 5148/6 КО Чачак, према подацима РГЗ-Службе за катастар 

непокретности, некатегoрисани пут; 

- да су власнице парцеле 2390/14 Стојановић Мирјана са уделом 4/9 и  и Пурић 

Наталија са уделом 5/9, извршиле заузеће некатегорисаног пута к.п. бр. 5148/6 КО Чачак; 

- да је скицу заузећа предметног некатегорисаног пута сачинила АГБ Ђоковић д.о.о 

Чачак. 

Чланом 26. Одлуке о путевима  („Сл. лист града Чачка“ број 8/2017) прописано је да је на 

некатегорисаном путу забрањено привремено или трајно заузимање пута.  

 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 

донео ожалбено решење и наложио Мирјани Стојановић и Наталији Пурић да у року од 3 дана од 

дана пријема решења, изврше уклањање ограде од плетене жице и бетонског парапета у делу у 

коме су извршили заузеће некатегорисаног пута кп. бр. 5148/6 КО Чачак, обзиром да је неспорно 

да је заузеће пута извршено. 

 Наводи жалбе да је решење неизвршиво и незаконито су неосновани јер је поступајући 

инспектор наложио уклањање због извршеног заузећа пута, на основу скице коју је сачинила 

овлашћена Агенција, а који пут се према подацима РГЗ-а Службе за катастар непокретности води 

као некатегорисани пут. 

Наводи којима се оспорава надлежност инспектора за поступање у конкретној правној 

ствари су неосновани обзиром да је инспектор поступао у складу са одредбама Одлуке о 

путевима, у поступку инспекцијске контроле заузећа некатегорисаног пута.  

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

Градско веће града Чачка, одлучило као у тачки 1. диспозитива. 

  

Првостепени орган је правилно поступио и када је донео ожалбено Решење о извршењу, 

јер жалиље нису у остављеном року поступиле по Решењу којим је наложено уклањање ограде и 

плетене жице којима је извршено заузеће некатегорисаног пута. 

 Наводи жалбе су неосновани јер је на терену обележено заузеће предметног 

некатегорисаног пута на основу чега би жалиље могле поступати, а што је инспектор констатовао 

записником са лица места, дана 19. новембра 2018. године, у присуству Пурић Наталије, на који  

записник жалиља није имала примедби. 

На основу изнетог Градско веће града Чачка, одлучило је као у тачки 2. диспозитива. 
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена  

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

Крагујевцу у року од 30 дана од дана пријема Решења. 

 

ПЕДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ РАДИВОЈЕВИЋ 

АНЕ ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ КОМУНАЛНОГ 

ИНСПЕКТОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР  ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 

355-1245/18-IV-6-05  ОД 18. ДЕЦЕМБРА 2018. ГОДИНЕ  

 

У оквиру ове тачке дневног реда  Рада Ћојбашић упознала је чланове Градског већа са 

жалбом Радивојевић Ане из Чачка на Решење комуналног инспектора Градске управе за 

инспекцијски надзор града Чачка број бр. 355-1245/18-IV-6-05 од 18. децембра 2018. године 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 Радивојевић Ане из Чачка, изјављена на Решење комуналног 

инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-1245/18-IV-6-05 од 18. 

децембра 2018. године, као неоснована.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Комунални инспектор Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка донео је 

Решење  којим се забрањује Радивојевић Ани из Чачка, ул. Љубић кеј број 17/А држање пса у 

свом стану на наведеној адреси, који лајањем омета мир у суседству. 

 

На донето Решење жалбу је благовремено изјавила Радивојевић Ана у којој наводи да јој 

је решењем комуналног инспектора наложено да због наводног лајања пса истог уклони - отуђи 

из стана у улици Љубић кеј број 17А у складу са Одлуком о условима за држање и заштиту 

домаћих животиња на територији града Чачка за коју сматра да је неуставна и у супротности са 

вишим и по снази јачим правним актима. Наводи поједине одредбе Закона о инспекцијском 

надзору, Закона о добробити животиња, Закона о општем управном поступку, Закона о 

комуналним делатностима, Закона о прекршајима, Закона о основама својинско-правних основа и 

Устава РС. Сматра да комунални инспектор није уочио неправилности због којих је спроведена 

инспекцијска контрола па је стога решење донето на основу непотврђених навода комшинице за 

које сматра да су последица реваншизма. Поменута комшиница која је пријавила лавеж пса, 

такође је и иницирала и сакупила потписе 18 станара од укупно 78 станова. Наводи да баш та 

комшиница у дужем периоду одбија да санира квар у свом купатилу због чега у стану жалиље 

који је испод „прокишњава“. Такође наводи да се у стан доселила 2017. године заједно са псом, 

па је чудно да је лавеж пса тек сада пријављен што говори у прилог томе да је пријава злонамерна 

и неоснована, а само решење о забрани држања пса неутемељено на законским прописима. 

Предлаже да Градско веће ожалбено решење поништи. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 
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- да је Комуналној инспекцији дана 13. септембра 2018. године од стране групе 

станара  зграде у улици Љубић кеј број 17/А пријављено лајање пса из стана 42 

на 6. спрату; 

- да је дана 22. октобра 2018. године у просторије Комуналне инспекције 

приступила Радивојевић Ана и том приликом дала изјаву да у стану на Љубић 

кеју живи само повремено док већином времена борави на другој адреси заједно 

са псом расе пудла, као и да станари других станова такође држе псе; 

- да је приликом инспекцијског прегледа, дана 30. новембра 2018. године, у 

стамбеној згради у улици Љубић кеј број 17А, спрат шести, извршена провера у 

вези захтева групе станара стамбене зграде који се односи на држање пса и узета 

изјава од једног од станара и утврђено да се узнемиравање станара врши 

лајањем  пса из стана 42 а не из неког другог стана у згради; 

 

Чланом 32. Одлуке о условима за држање и заштиту домаћих животиња на територији 

града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 23/2012 и 17/2017),  прописано је да је забрањено држање 

паса који лајањем ометају мир у стамбеној згради или суседству. 

Чланом 33. исте Одлуке прописано је да надзор над применом ове Одлуке врши 

Комунална инспекција и Комунална полиција и да је Комунални инспектор обавезан да донесе 

решење о забрани држања животиња у случајевима из члана 32. ове Одлуке. 

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 донео ожалбено решење јер Радивојевић 

Ана, у стамбеној згради у ул. Љубић кеј бр. 17/А, спрат шести, у стану број 42 држи пса супротно 

одредбама Одлуке о условима за држање и заштиту домаћих животиња на територији града 

Чачка, који лавежом омета мир у стамбеној згради, што је комунални инспектор констатовао 

изласком на лице места а потврђено је и изјавом суседа. 

 Наводи жалбе, пре свега наводи којима се указује на неуставност и незаконитост Одлуке, 

су неосновани обзиром да је комунални инспектор поступао у складу са важећом Одлуком о 

условима за држање и заштиту домаћих животиња на територији града Чачка, која је донета на 

основу Закона о добробити животиња и Закона о ветеринарству  

Остали наводи немају утицаја на другачије решење ове управне ствари па је Градско веће 

града Чачка одлучило као у диспозитиву. 

 

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

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

Крагујевцу у року од 30 дана од дана пријема решења. 

 

ПЕДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЋОРИЋ 

МИРКОВИЋ СВЕТЛАНЕ ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 360-326-1/2018  ОД 10. 

ДЕЦЕМБРА 2018. ГОДИНЕ  

 

У оквиру ове тачке дневног реда  Рада Ћојбашић упознала је чланове Градског већа са 

жалбом Ћорић Мирковић Светлане из Чачка на Решење Градске управе за опште и заједничке 
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послове града Чачка број  360-326-1/2018  града Чачка од 10. децембра 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 Ћорић Мирковић Светлане из Чачка,  изјављена на Решење Градске 

управе за опште и заједничке послове града Чачка број 360-326-1/2018 од 10. децембра 2018. 

године, као неоснована. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка донела је решење којим се 

Светлана Ћорић Мирковић из Чачка, која је уписана у Регистар професионалних управника 

именује за професионалног управника Стамбене заједнице у улици Немањиној број 72 и иста 

обавезује да донесе одлуку о трошковима одржавања и управљања зградом, у складу са одлуком 

јединице локалне самоуправе. 

 

На донето Решење жалбу је благовремено изјавила Ћорић Мирковић Светлана у којој 

наводи да није сагласна са решењем о свом именовању за професионалног управника Стамбене 

заједнице у улици Немањиној број 72 из разлога што сматра да утврђена минимална висина 

износа за текуће одржавање утврђена одлуком јединице локалне самоуправе није довољна за 

основне потребе у смислу редовног одржавања хигијене у зградама, одржавања лифтова, 

одржавање рачуна код банке, као и преноса новчаних средстава са рачуна стамбене зграде на 

рачун извршиоца услуга. Даље наводи да је утврђена минимална висина износа за управљање 

зградама непримерено ниска и није у складу са прописаним одговорностима професионалног 

управника и поставља питање због чега се ова врста накнаде у Чачку разликује од накнаде у 

околним градовима. Жалиља даље предлаже да висина износа за текуће одржавање за зграде без 

лифта износи 300 динара, а за зграде са лифтом 360 динара, а да висина износа за управљање 

зградама без лифта износи 300 динара а за зграде са лифтом 350 динара. Жалиља изражава наду 

да ће надлежни орган за решавање по жалби озбиљно узети у обзир чињенице које је навела у 

жалби и пружити подршку професионалним управницима за квалитетно обављање послова у 

циљу заједничког унапређења квалитета становања. 

 

У одговору на жалбу  првостепени орган истиче да је жалба неоснована и наводи да Закон 

о становању и одржавању зграда предвиђа обавезу доношења акта о минималној висини износа 

за текуће одржавање зграде, акта о висини износа накнаде који плаћају власници посебних 

делова у случају принудног постављења професионалног управника, као и акта о минималној 

висини износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде. 

Одлуком о утврђивању минималне накнаде за текуће одржавање зграда на територији града 

Чачка опредељени су износи за трошкове текућег одржавања, а Одлуком о утврђивању износа 

накнаде за управљање у случају принудно постављеног управника на територији града Чачка 

опредељени су износи за управљање за професионалне управнике у принудној управи. 

Првостепени орган се позива на Кодекс пословног морала организатора професионалног 

управљања који предвиђа да у случају принудне управе професионални управник има право на 

накнаду чија је висина одређена одлуком јединице локалне самоуправе, али и предвиђа као тежу 

повреду професионалних стандарда и норматива у обављању послова професионалног 

управљања неоправдано одбијање послова који се добијају кроз поступак принудне управе.  
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Првостепени орган сматра да је неспорно да је жалиља именована у поступку принудне управе у 

свему према наведеним актима. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да је комунални инспектор Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, дана 

6. марта 2018. године, донео решење којим се налаже Стамбеној заједници у улици 

Немањиној број 72 у Чачку да се региструје у складу са Законом о становању и 

одржавању зграда: 

- да је комунални инспектор дана 12. априла 2018. године Градској управи за опште и 

заједничке послове града Чачка поднео пријаву за увођење принудне управе у 

Стамбеној заједници у улици Немањиној број 72 у Чачку; 

- да је Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка дана 10. маја 2018. 

године донела решење којим се уводи принудна управа у Стамбену заједницу у улици 

Немањиној број 72 у Чачку и именује Ивана Вранешевић Поповић, из Чачка, уписана 

у Регистар професионалних управника, за професионалног управника стамбене 

заједнице; 

- да је Ивана Вранешевић Поповић дана 26. септембра 2018. године поднела молбу за 

опозив решења о именовању за принудног управника због намере да напусти посао 

принудног управника; 

- да је Градска управа за опште и заједничке послове дана 10. децембра 2018. године 

жалбу усвојила и изменила решење тако што је именовала Светлану Ћорић Мирковић 

из Чачка, која је уписана у Регистар професионалних управника, за професионалног 

управника Стамбене заједнице у улици Немањиној, кућни број 72 и обавезала 

именовану да донесе одлуку о трошковима одржавања и управљања зградом, у складу 

са одлуком јединице локалне самоуправе, уз претходну сагласност надлежног органа 

јединице локалне самоуправе. 

 

Чланом 57. Закона о становању и одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС“ бр. 

104/2016) прописано је да се принудна управа уводи поверавањем послова управљања 

професионалном управнику, између осталог и „подношењем пријаве надлежног инспектора или 

власника посебног дела у складу са овим законом“ и да поступак води надлежна општинска, 

односно градска управа, која у складу са законом којим се уређује општи управни поступак, 

решењем именује професионалног управника са листе која се води у Регистру професионалних 

управника.  

Чланом 61. истог Закона  прописано је да, ради остваривања јавног интереса, јединица 

локалне самоуправе доноси акт о минималној висини износа о текућем одржавању зграда, акт о 

висини износа накнаде коју плаћају власници посебних делова у случају принудно постављеног 

професионалног управника, као и акт о минималној висини износа издвајања на име трошкова 

инвестиционог одржавања заједничких делова зграде. 

 

Члановима 7-10 Одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће одржавање зграда на 

територији града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 3/2018)  опредељени су износи за 

трошкове текућег одржавања зграда на територији града Чачка. Минимална висина износа 

трошкова која се плаћа за стан и пословни простор, као посебни део зграде, месечно износи: за 

зграде без лифта - 243 динара, а за зграде са лифтом - 316 динара. Минимална висина износа 

трошкова за текуће одржавање зграда на територији Града Чачка која се плаћа за гаражу као 

посебни део зграде износи 146 динара, месечно. Минимална висина износа трошкова за текуће 

одржавање зграда на територији Града Чачка која се плаћа за гаражни бокс и гаражно место у 

заједничкој гаражи износи 97 динара, месечно. 
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Члановима 7. и 8. Одлуке о утврђивању износа накнаде за управљање у случају принудно 

постављеног управника на територији града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 3/2018) 

опредељени су износи за управљање за професионалне управнике у принудној управи. Накнада 

за управљање, у случају принудно постављеног професионалног управника на територији Града 

Чачка, која се плаћа за стан и пословни простор као посебни део зграде, месечно износи: за 

зграде које имају до 8 посебних делова - 162 динара; за зграде од 8 до 30 посебних делова - 195 

динара и за зграде преко 30 посебних делова – 227 динара. Накнада за управљање, у случају 

принудно постављеног професионалног управника на територији Града Чачка која се плаћа за 

гаражу, гаражни бокс и гаражно место, као посебни део зграде, месечно износи за гаражу и 

гаражни бокс - 32 динара и за гаражно место у заједничкој гаражи - 65 динара. 

 

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

жалба неоснована. 

Првостепени орган  је правилно поступио када је донео ожалбено решење и  за 

професионалног управника Стамбене заједнице у улици Немањиној број 72, именовао Светлану 

Ћорић Мирковић из Чачка, која је уписана у Регистар професионалних управника. 

 Наводи  жалбе пре свега наводи да минимална висина износа за текуће одржавање и 

управљање зградама није довољна и да је непримерено ниска, су неосновани, јер су наведени 

износи утврђени важећим одлукама Скупштине града Чачка донетим на основу Закона о 

становању и одржавању стамбених зграда. Минимална висина износа трошкова за текуће 

одржавање зграда представља месечни износ утврђен у апсолутном износу за сваки посебни део 

зграде, а трошкови за одржавање земљишта укључени су у износ трошкова одржавања зграде, 

како је прописано чланом 4. Одлуке  о утврђивању минималне накнаде за текуће одржавање 

зграда на територији града Чачка, а критеријуми за утврђивање тог износа су: просечна нето 

зарада у граду Чачку за претходну годину, према подацима Републичког завода за статистику; 

намена посебног или самосталног дела зграде и трошкови текућег одржавања лифта за зграде 

које имају лифт. Критеријуми за утврђивање  висине износа издвајања за управљање у случају 

принудног постављења професионалног управника су: просечна нето зарада у јединици локалне 

самоуправе за претходну годину према подацима Републичког завода за статистику; укупан број 

посебних и самосталних делова зграде и намена посебног дела зграде и исти су прописани 

Одлуком о утврђивању износа накнаде за управљање у случају принудно постављеног управника 

на територији града Чачка, а професионални управник, који је именован у поступку принудне 

управе, што је конкретан случај, има право на накнаду чија је висина утврђена наведеном 

одлуком. 

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

Градско веће града Чачка одлучило као у диспозитиву. 

 

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

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

Крагујевцу у року од 30 дана од дана пријема Решења. 

 

ПЕДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЋОРИЋ 

МИРКОВИЋ СВЕТЛАНЕ ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 360-334-1/2018  ОД 10. 

ДЕЦЕМБРА 2018. ГОДИНЕ  

 

У оквиру ове тачке дневног реда  Рада Ћојбашић упознала је чланове Градског већа са 

жалбом Ћорић Мирковић Светлане из Чачка на Решење Градске управе за опште и заједничке 
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послове града Чачка број 360-334-1/2018  од 10. децембра 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 Ћорић Мирковић Светлане из Чачка,  изјављена на Решење Градске 

управе за опште и заједничке послове града Чачка број 360-334-1/2018 од 10. децембра 2018. 

године, као неоснована. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка донела је решење којим се 

Светлана Ћорић Мирковић из Чачка, која је уписана у Регистар професионалних управника 

именује за професионалног управника Стамбене заједнице у улици Јаше Продановића број 4 и 

иста обавезује да донесе одлуку о трошковима одржавања и управљања зградом, у складу са 

одлуком јединице локалне самоуправе. 

 

На донето Решење жалбу је благовремено изјавила Ћорић Мирковић Светлана у којој 

наводи да није сагласна са решењем о свом именовању за професионалног управника Стамбене 

заједнице у улици Јаше Продановића број 4 из разлога што сматра да утврђена минимална висина 

износа за текуће одржавање утврђена одлуком јединице локалне самоуправе није довољна за 

основне потребе у смислу редовног одржавања хигијене у зградама, одржавања лифтова, 

одржавање рачуна код банке, као и преноса новчаних средстава са рачуна стамбене зграде на 

рачун извршиоца услуга. Даље наводи да је утврђена минимална висина износа за управљање 

зградама непримерено ниска и није у складу са прописаним одговорностима професионалног 

управника и поставља питање због чега се ова врста накнаде у Чачку разаликује од накнаде у 

околним градовима. Жалиља даље предлаже да висина износа за текуће одржавање за зграде без 

лифта износи 300 динара, а за зграде са лифтом 360 динара, а да висина износа за управљање 

зградама без лифта износи 300 динара а за зграде са лифтом 350 динара. Жалиља изражава наду 

да ће надлежни орган за решавање по жалби озбиљно узети у обзир чињенице које је навела у 

жалби и пружити подршку професионалним управницима за квалитетно обављање послова у 

циљу заједничког унапређења квалитета становања. 

 

У одговору на жалбу  првостепени орган истиче да је жалба неоснована и наводи да Закон 

о становању и одржавању зграда предвиђа обавезу доношења акта о минималној висини износа 

за текуће одржавање зграде, акта о висини износа накнаде који плаћају власници посебних 

делова у случају принудног постављења професионалног управника, као и акта о минималној 

висини износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде. 

Одлуком о утврђивању минималне накнаде за текуће одржавање зграда на територији града 

Чачка опредељени су износи за трошкове текућег одржавања, а Одлуком о утврђивању износа 

накнаде за управљање у случају принудно постављеног управника на територији града Чачка 

опредељени су износи за управљање за професионалне управнике у принудној управи. 

Првостепени орган се позива на Кодекс пословног морала организатора професионалног 

управљања који предвиђа да у случају принудне управе професионални управник има право на 

накнаду чија је висина одређена одлуком јединице локалне самоуправе, али и предвиђа као тежу 

повреду професионалних стандарда и норматива у обављању послова професионалног 

управљања неоправдано одбијање послова који се добијају кроз поступак принудне управе.  
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Првостепени орган сматра да је неспорно да је жалиља именована у поступку принудне управе у 

свему према наведеним актима. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да је комунални инспектор Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, дана 

20. марта 2018. године, донео решење којим се налаже Стамбеној заједници у улици 

Јаше Продановића број 4 у Чачку да се региструје у складу са Законом о становању и 

одржавању зграда: 

- да је комунални инспектор дана 13. априла 2018. године Градској управи за опште и 

заједничке послове града Чачка поднео пријаву за увођење принудне управе у 

Стамбеној заједници у улици Јаше Продановића број 4 у Чачку; 

- да је Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка дана 10. маја 2018. 

године донела решење којим се уводи принудна управа у Стамбену заједницу у улици 

Јаше Продановића број 4 у Чачку и именује Ивана Вранешевић Поповић, из Чачка, 

уписана у Регистар професионалних управника, за професионалног управника 

стамбене заједнице; 

- да је Ивана Вранешевић Поповић дана 29. септембра 2018. године поднела молбу за 

опозив решења о именовању за принудног управника због намере да напусти посао 

принудног управника; 

- да је Градска управа за опште и заједничке послове дана 10. децембра 2018. године 

жалбу усвојила и изменила решење тако што је именовала Светлану Ћорић Мирковић 

из Чачка, која је уписана у Регистар професионалних управника, за професионалног 

управника Стамбене заједнице у улици Јаше Продановића, кућни број 4 и обавезала 

именовану да донесе одлуку о трошковима одржавања и управљања зградом, у складу 

са одлуком јединице локалне самоуправе, уз претходну сагласност надлежног органа 

јединице локалне самоуправе. 

 

Чланом 57. Закона о становању и одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС“ бр. 

104/2016) прописано је да се принудна управа уводи поверавањем послова управљања 

професионалном управнику, између осталог и „подношењем пријаве надлежног инспектора или 

власника посебног дела у складу са овим законом“ и да поступак води надлежна општинска, 

односно градска управа, која у складу са законом којим се уређује општи управни поступак, 

решењем именује професионалног управника са листе која се води у Регистру професионалних 

управника.  

Чланом 61. истог Закона  прописано је да, ради остваривања јавног интереса, јединица 

локалне самоуправе доноси акт о минималној висини износа о текућем одржавању зграда, акт о 

висини износа накнаде коју плаћају власници посебних делова у случају принудно постављеног 

професионалног управника, као и акт о минималној висини износа издвајања на име трошкова 

инвестиционог одржавања заједничких делова зграде. 

 

Члановима 7-10 Одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће одржавање зграда на 

територији града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 3/2018)  опредељени су износи за 

трошкове текућег одржавања зграда на територији града Чачка. Минимална висина износа 

трошкова која се плаћа за стан и пословни простор, као посебни део зграде, месечно износи: за 

зграде без лифта - 243 динара, а за зграде са лифтом - 316 динара. Минимална висина износа 

трошкова за текуће одржавање зграда на територији града Чачка која се плаћа за гаражу као 

посебни део зграде износи 146 динара, месечно. Минимална висина износа трошкова за текуће 

одржавање зграда на територији града Чачка која се плаћа за гаражни бокс и гаражно место у 

заједничкој гаражи износи 97 динара, месечно. 
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Члановима 7. и 8. Одлуке о утврђивању износа накнаде за управљање у случају принудно 

постављеног управника на територији града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 3/2018) 

опредељени су износи за управљање за професионалне управнике у принудној управи. Накнада 

за управљање, у случају принудно постављеног професионалног управника на територији града 

Чачка, која се плаћа за стан и пословни простор као посебни део зграде, месечно износи: за 

зграде које имају до 8 посебних делова - 162 динара; за зграде од 8 до 30 посебних делова - 195 

динара и за зграде преко 30 посебних делова – 227 динара. Накнада за управљање, у случају 

принудно постављеног професионалног управника на територији Града Чачка која се плаћа за 

гаражу, гаражни бокс и гаражно место, као посебни део зграде, месечно износи за гаражу и 

гаражни бокс - 32 динара и за гаражно место у заједничкој гаражи - 65 динара. 

 

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

жалба неоснована. 

 

Првостепени орган  је правилно поступио када је донео ожалбено решење и  за 

професионалног управника Стамбене заједнице у улици Јаше Продановића број 4, именовао 

Светлану Ћорић Мирковић из Чачка, која је уписана у Регистар професионалних управника. 

 Наводи  жалбе пре свега наводи да минимална висина износа за текуће одржавање и 

управљање зградама није довољна и да је непримерено ниска, су неосновани, јер су наведени 

износи утврђени важећим одлукама Скупштине града Чачка донетим на основу Закона о 

становању и одржавању стамбених зграда. Минимална висина износа трошкова за текуће 

одржавање зграда представља месечни износ утврђен у апсолутном износу за сваки посебни део 

зграде, а трошкови за одржавање земљишта укључени су у износ трошкова одржавања зграде, 

како је прописано чланом 4. Одлуке  о утврђивању минималне накнаде за текуће одржавање 

зграда на територији града Чачка, а критеријуми за утврђивање тог износа су: просечна нето 

зарада у граду Чачку за претходну годину, према подацима Републичког завода за статистику; 

намена посебног или самосталног дела зграде и трошкови текућег одржавања лифта за зграде 

које имају лифт. Критеријуми за утврђивање  висине износа издвајања за управљање у случају 

принудног постављења професионалног управника су: просечна нето зарада у јединици локалне 

самоуправе за претходну годину према подацима Републичког завода за статистику; укупан број 

посебних и самосталних делова зграде и намена посебног дела зграде и исти су прописани 

Одлуком о утврђивању износа накнаде за управљање у случају принудно постављеног управника 

на територији града Чачка, а професионални управник, који је именован у поступку принудне 

управе, што је конкретан случај, има право на накнаду чија је висина утврђена наведеном 

одлуком. 

 

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

Градско веће града Чачка одлучило као у диспозитиву. 

 

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

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

Крагујевцу у року од 30 дана од дана пријема Решења. 
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ПЕДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЈОВАНОВИЋ 

АЛЕКСАНДРА ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 55103-

3541/2018 ОД 18. ДЕЦЕМБРА 2018. ГОДИНЕ  

 

У оквиру ове тачке дневног реда  Рада Ћојбашић упознала је чланове Градског већа са 

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

55103-3541/2018  од 18. децембра 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 55103-3541/2018 од 18. децембра 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 Јовановић Александру из 

Чачка, улица Милоша Обилића број 12, признаје право на помоћ за санацију стамбеног објекта и 

одобрава исплата новчаних средстава у износу од 39.120,00 динара. У ставу 2. диспозитива 

решења одређено је да ће се износ одобрених средстава уплатити Занатско грађевинској радњи 

„Техноград“ Чачак, у складу са уговором о санацији стамбеног објекта социјално угрожених 

корисника. 

 

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

му је ожалбеним решењем признато право на санацију стамбеног простора у власништву Центра 

за социјални рад, а у којем станује као корисник по уговору о закупу гарсоњере и да ће одобрени 

износ од 39.120,00 динара бити уплаћен на рачун грађевинске фирме која је добила посао на 

санацији. Наводи да при реализацији санације објекта није достављена конкретна спецификација 

утрошеног материјала, да нису приказани ефективни радни сати извођача радова, као ни 

отпремнице материјала. Сматра да износ који је одобрен далеко премашује капацитет и квалитет 

извршене санације. У жалби даље наводи да нису испоштовани рокови за одлучивање по 

његовом захтеву за санацију објекта. Сматра да је извештај вештака који је излазио на терен био 

далеко обимнији, а да од тога није извршена ни четвртина радова, те да Центар за социјални рад 

није узео у обзир све радове које је потребно извести како би се трајније решио технички 

проблем на објекту. Такође наводи да у диспозитиву ожалбеног решења не стоји да извођачу 

радова средства преноси Центар за социјални рад. Указује на мањкавост решења у делу где стоји 

име и презиме и функција обрађивача решења. 

Предлаже да другостепени орган решење укине, преиначи или врати првостепеном 

органу на поновно поступање. 

 

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

решења. Центар за социјални рад, у циљу реализације санације стамбених објеката социјално 

угрожених лица одлуком од 8. јуна 2018. године покренуо је поступак јавне набавке мале 

вредности у складу са Законом о јавним набавкама. Даље истичу да је у току поступка приспела 

само једна понуда од понуђача Техноград Чачак. Обзиром да је овај понуђач дао једину и 

прихватљиву понуду са њим је закључен уговор о санирању услова становања социјално 

угрожених лица. Првостепени орган даље наводи да жалилац живи сам у кући коју је добио на 

коришћење од Центра за социјални рад у тешким стамбеним и материјалним условима те да је по 
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захтеву Центра за социјални рад извршен увид у стање стамбеног објекта од стране вештака из 

области грађевинарства и сачињен налаз и мишљење са предрачуном грађевинско занатских 

радова и исти достављен Центру на даљи поступак, а након извршене санације стамбеног објекта 

надзорни орган је извршио преглед изведених радова у складу са Правилником о садржини и 

начину вођења стручног надзора. Првостепени орган приликом доношења ожалбеног решења у 

свему је поступао у складу са Законом о општем управном поступку, Одлуком о правима и 

услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка и Правилником о остваривању права 

и пружању услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка, стога предлаже да Градско 

веће одбије жалбу Александра Јовановића. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да се Јовановић Александар,  захтевом број 55103-3541/2018 од 11. маја 2018. 

године, обратио Центру за социјални рад града Чачка, за остваривање права на 

санирање и побољшање услова становања социјално угрожених лица, 

конкретно сaнацију дотрајалог крова и плафона који прокишњава; 

- да је дана 7. јуна 2018. године обављена теренска посета проценитеља и 

извршена процена потребних радова која је достављена Центру за социјални 

рад; 

- да је 22. јуна 2018. године овлашћени судски вештак за област грађевинарства 

Центру за социјални рад доставио процену потребних радова да би се 

отклонило прокишњавање на крову куће и извели молерски радови у стану у 

коме живи Александар Јовановић у улици Милоша Обилића број 12; 

- да је од стране директора Центра за социјални рад дана 22. августа 2018. године 

достављен одговор на допис Јовановић Александра у коме се наводи да ће се до 

краја 2018. године реализовати санација и адаптација више објеката, а након 

спроведеног поступка провере документације и процене стручњака грађевинске 

струке о вредности поднетих радова; 

- да је Комисија за стамбена питања Центра за социјални рад дана 21. новембра 

2018. године донела Закључак којим предлаже да се захтев Јовановић 

Александра усвоји и донесе решење којим ће се признати право на помоћ и 

санацију његовог стамбеног објекта. 

 

Чланом 63. 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 се помоћ за 

побољшање услова становања може одобрити социјално угроженим лицима, уколико су објекти 

у којима станују крајње неповољни за становање (санирање влаге, прокишњавање објекта 

уколико исти прокишњава или је урушен, инсталација водоводне или канализационе мреже и 

сл.). Санирање и побољшање услова становања може се одобрити лицима која станују у стану 

чији је корисник Центар за социјални рад града Чачка. На основу процене овлашћених извођача 

радова грађевинске струке о степену оштећења наведених објеката и износа средстава потребних 

за санацију, односно, побољшање услова становања у смислу овог члана и закључка стручног 

тима, директор Центра доноси решење о одобравању средстава. 

 

Чланом 28. Правилника о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштиту из 

надлежности града Чачка ("Сл. лист града Чачка", бр. 6/2013, 11/2017 и 4/2018) прописано је да се 

право на санирање и побољшање услова становања социјално угрожених лица, врши у свему 

према члану 63. Одлуке 

Чланом 3. Правилника о садржини и начину вођења стручног надзора (Сл. гласник РС“ 

број 22/2015 и 24/2017) прописано је шта обухвата „стручни надзор“. 



llo pasltarparry xa.n6e u ocriurux crruca npeAMera, Kao H orreHe cBHx AoKa3a fpa4cxo rehe
rpaga 9aunaHuta3il 4a je xca,r6a HeocHoBaHa.

flparuruo je nprocrereHu opraH rrocryruo rcaga je, Ha npeAJror Konancr.rje 3a peuraBarbe
crana6eHux norpe6a coquja,rHo yrpoxeHr,rx Jrr4ua, AoHeo peuelLe rcojuru ce npusHaje ilpaBo Ha canaqrajy
crant6eHor o6jenra y yrvt]l,4 KHesa Muloura 6poj 12 y rcojenr Kao KopucHux I-{enrpa:a coqrzja,'ruu paA
xuen AreKcaHAap Joeauoeuh, a uvajyhu y BHAy rerxKy crana6euy ra uarepujanay curya4ujy y rojoj ce
3aKynaq o6jexra HuuIa3H. I4sHoc o439.120,00 4rauapa noju je o4o6peH 3a r4crrJrary u:nofavy paAoBa ca
rcojurra je sax;syueH Yrorop o caHlrparly ycJroBa craHoBalLa coqr.rja,rHo yrpoxeHnx .nraqa, o4pelen je
HaKoH uno je BeurraK y o6lacru rpafeeraHapcrBa, Ha 3axreB I-{eurpa sa coquja.nHHpag., H3BptxHo yBHA
y crarbe crau6enor o6jerra t4 caqvHno [porreHy - HrrJrzB H MHrr]Jberbe ca [peAparryHoM rpafenuHcrco-
3aHarcKux paAoBa. H:nolau paAoBa usa6pau je rcpos nocrynaK janue na6aBKe MzrJre BpeAHocrH y
cruIaAy ca 3arcosotvt o janHrzu Ha6arxanaa, a [plrcrurJra je canro je4Ha noHyAa rcoja je 6uta u
rlpllxBarJbltra na je ca rr4M nonyfaveu 3arubyqeH yroBop. Taxofe, HaA3opHH opraH je naron r.r3BpueHe
cauaqr.rje craru6eHor o6jexra H3BprxHo rrperJreA r43BeAeHnx paAoBa u AoKyMeHraqrajy AocraBr4o
uaglexHoj Vupaau.

Haro4u xar6e, trpe cBera HaBoA]r xojnua ce ocilopaBa caM rrocryrraK caHaqnje o6jercra, cy
HeocHoBaHH l,ta pa3rora urro je rreJroKyrraH rrocryrraK 3a ocrBapuBaH,e rrpaBa Ha ca*:v,pan,e H

no6oruame ycJIoBa craHoBarba coqr.rjanHo yrpoxeHrdx Jruua c[poBeAeH y cruraAy ca ogpe46aua
O4nyre o [paBHMa Ia ycJlyraMa y coqujaruoj 3aurrr,rrr4 H3 HaAJrexHocrH rpaAa gaqra n flpann,ruurca o
ocrBapllBarba r.paBa 14 npyxamy ycJryra y coqrEjamroj 3a[Tr,rry Lr3 HaAJrexHocrr.r rpaAa t{aqrca.

Ocra.nlt HaBoArI xal6e Henrajy yrnqaja na apyraur,rje pe[erbe oBe yrpaBHe crnapn na je
fpagcrco nehe rpala t{aqrca oAryrrrrro Kao y A}.rcno3uTrrBy.

IIOyKA O IIPABHOM JIEKV: Oeo Peurerbe je rcouauuo n nporr.rB rsera uuje AoryureHa
xa.n6a aiIH ce Moxe noKpeHyru ynpaBHn crop rpeA VnpaeHuu cyAoM y Beorpa4y - Oge.merse y
Kparyjeeqy y poKy o4 30 4aua oA AaHa nprajena Peurema.

Mn,ryn Toqoponuh, o6aeecruo je vlauoee fpagcxor aeha 4a je oAryqeHo rro cBr4M raqKaMa
AHeBHor pe4a, ua je 82. cegHrauy fpagcxor aeha :ax.my.ruo y 12 qacoBa u 40 wuuyra.
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