
ЗАПИСНИК 

СА ОСАМДЕСЕТШЕСТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 31. маја 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 86. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

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

Милица Дачић, др Велимир Дробњак, Драгомир Шипетић, прим. др Славица Драгутиновић, Вељко 

Неговановић, Душан Радојевић, Анђелка Новаковић, Мирослав Вукосављевић и Славко 

Веселиновић, а одсутни су: Немања Трнавац, Михаило Јовић 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  

- Мирјана Ђоковић, помоћник Градоначелника 

- Милан Бојовић, помоћник Градоначелника 

- Игор Трифуновић, председник Скупштине града 

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

и Градског већа 

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

- 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 

- Катарина Новковић, Градски правобранилац 

- Момир Миловановић, директор ЈКП „Дубоко“ Ужице 

- Братислав Јанковић, в.д. директор „Градског позоришта Чачак“ 

- Горица Станојевић, директор Центра за стручно усавршавање Чачак 

- Ана Јаковљевић, директор Установе „Зрачак“ Чачак 

- Бранимирка Радосавчевић, директор Центра за социјални рад Чачак 

- Милена Јовановић, начелник Комуналне полиције  

- Миленко Поповић, председник Комисије за грађевинско земљиште 

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

доделу средстава удружењима   

 

 

   да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока 

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

седници. 

 

 

*** 

 

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

достављен записник са 85. седнице Градског већа, ради усвајања. 
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Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 85. седнице Градског 

већа.  

 

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

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  85.  седнице Градског већа града Чачка број 06-67/2019-III од 20.  

маја 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, с тим да се тачка 21. ДОНОШЕЊЕ 

РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ:допуни подтачкама: 

1) апропријација 97/1 

2) апропријација 235 (ШОСО „1. Новембар“ Чачак) 

3) апропријација 235 (ШОСО „1. Новембар“ Чачак) 

4) апропријација 236 

5) апропријација 432 

6) апропријација 545 

7) апропријација 575 

8) апропријација 235 (ОШ „Вук Караџић“ Чачак) 

9) апропријација 235(ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак) 

 

Овај предлог Градско веће је једногласно усвојило. 

 

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

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

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА „ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

4. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

5. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, 

МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2018. 

ГОДИНУ 
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6. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

7. РАЗМАТРАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ, РАДИ ПОДНОШЕЊА СКУПШТИНИ, 

ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК ЗА 

ПЕРИОД 01.01. – 31.03.2019. ГОДИНЕ  

 

8. УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И УПРАВЉАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ  

 

11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ИЗГРАДЊОМ ТОПЛОВОДА – ВРЕЛОВОДА У ЉУБИЋСКОЈ УЛИЦИ И УЛИЦИ 10 

 

12. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ИЗГРАДЊОМ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ГОРЊОЈ ТРЕПЧИ, ДОЊОЈ ТРЕПЧИ, 

МОЈСИЊУ И СТАНЧИЋИМА 

 

13. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ К.П. 

БР. 5186/3  КО ЧАЧАК  

 

14. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ РАЗМЕНИ ДЕЛОВА К.П. БР. 5708 И К.П. 

БР. 5691/2 ОБЕ КО ЧАЧАК   

 

15. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ РАЗМЕНИ ДЕЛОВА К.П. БР. 3493 И К.П. 

БР. 5161 ОБЕ КО ЧАЧАК  

 

16. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УСТАНОВЉАВАЊУ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ НА ДЕЛУ 

К.П. БР.1388/1 КО КОЊЕВИЋИ  

 

17. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ К.П. БР. 3580/2, 2201/8 И 1458 

СВЕ КО ЧАЧАК 

  

18. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА, РАДИ ОЗАКОЊЕЊА, МИЛАНУ 

ДАМЉАНОВИЋУ ИЗ ЧАЧКА  

 

19. 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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20. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ЗА 

РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2019. ГОДИНИ 

 

21. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ: 

 

1) апропријација 6/1- Немања Божић 

2) апропријација 6/1- Слободан Стојановић 

3) апропријација 509/1 

4) апропријација 97/1 

5) апропријација 235 (ШОСО „1. Новембар“ Чачак) 

6) апропријација 235 (ШОСО „1. Новембар“ Чачак) 

7) апропријација 236 

8) апропријација 432 

9) апропријација 545 

10)  апропријација 575 

11)  апропријација 235 (ОШ „Вук Караџић“ Чачак) 

12)  апропријација 235(ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак) 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ 

БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

 

Зоран Тодосијевић, у уводном излагању по овој тачки дневног рада, упознао је чланове 

Градског већа са нацртом Одлуке о завршном рачуну буџета града Чачка за 2018. годину и 

Извештајем  о финансијском пословању буџета града Чачак за период од 1. јануара до 31. децембра 

2018. године, који су достављени у складу са чланом 78. Закона о буџетском систему. Истакао је да 

су у 2018. години приходи и примања буџета, заједно са средствима индиректних буџетских 

корисника из осталих извора финансирања, а без пренетих неутрошених средстава за посебне 

намене и без нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година, остварени су у укупном 

износу од 3.607.848.909,69 динара што представља 85,80 % у односу на планиране приходе и 

примања буџета. Расходи и издаци буџета, заједно са расходима и издацима индиректних корисника 

из осталих извора финансирања остварени су у укупном  износу од 3.565.376.845,05 динара што 

представља 82,84 % у односу на план дефинисан Одлуком о буџету града Чачка за 2018. годину. У 

даљем излагању детаљно је образложио кретање прихода и расхода у 2018. години, по разделима. 

Обавестио је чланове Градског већа да је од фебруара месеца у контроли радни тим Државне 

ревизорске установе као и да ће 30 највећих локалних самоуправа имати ревизију сваке године а 

међу њима је и Чачак. Државна ревизорска установа је за сада доставила само нацрт извештаја о 

ревизији завршног рачуна буџета за 2018. годину који је доста позитиван, а за десетак дана  

доставиће и коначан извештај о ревизији, тако да ће до седнице Скупштине и тај извештај бити у 

прилогу. 

 

 По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели: 
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    Анђелка Новаковић, у својој дискусији о Одлуци о завршном рачуну буџета града Чачка за 

2018. годину и Извештају  о финансијском пословању буџета града Чачак за период од 1. јануара до 

31. децембра 2018. године, најпре се осврнула на крај 2017. године када је креиран буџет за 2018. 

годину.  Буџет је тада пројектован у износу од 4.085.000.000,00 динара и осмишљен као амбициозан, 

и првенствено инвестициони. Сматра да је Град успешно реализовао све инвестиције предвиђене 

буџетом, а буџет који је био амбициозан захтевао је велики рад на реализацији свих пројеката. 

Буџет за 2018. годину омогућио је да Град буде ликвидан, да се одговорно понаша и да се троше 

расположива средства а обавезе уредно измирују, такође да јавна предузећа послују позитивно и 

буду солвентна. Подсетила је да је током 2018. године рађен један ребаланс буџета у септембру 

месецу. Буџет Града пунио се очекиваном динамиком и током године приходовна стране се 

повећавала, а највећи приходи остварени су у четвртом кварталу 2018. године. Као разлика између 

укупних новчаних прилива и одлива појавио се укупни новчани вишак од скоро 41 милион динара 

са салдом готовине на крају године у износу од 133,8 милиона динара а кредитно задужење на дан 

31. децембар 2018. године износило је 145 милиона динара. Потом се осврнула на приходну страну 

буџета за 2018. годину и истакла да су највећи приходи остварени по основу прихода од пореза на 

зараде у висини од око 1,4 милијарде динара, а значајна средства остварена су по основу прихода од 

пореза на самосталне делатности у висини од око 184 милиона динара и самодоприноса у висини од 

140 милиона динара.  Истакла је да је била добра пројекција прихода од пореза на имовину где је од 

планираних 400 милиона динара реализовано 394, 3 милиона динара што чини 98,59% остварења. 

Такође, преко 40 милиона динара остварено је по основу прихода од пореза на моторна возила, за 

25% премашен је план од прихода на комуналне таксе за коришћење рекламних паноа, а значајна 

средства на приходовну страну буџета пристигла су по основу прихода од  комуналне таксе за 

истицање фирме. За боравак деце у предшколским установама, на приходовној страни буџета 

остварено је 107 милиона динара. Оно што је утицало на повећање приходне стране буџета јесте и 

добит које су јавна предузећа уплаћивала у буџет Града по основу претходних година. Такође, оно 

што је можда највише утицало су пројекти који се финансирају уз учешће домаћих и међународних 

фондова с тим што је истакла да су у 2018. години били заступљени углавном  домаћи фондови. Од 

пројеката који су реализовани током 2018. године,  неки су завршени а неки су се наставили у 2019. 

години и навела те пројекте, од којих је издвојила изградњу регионалног Стартап центра за који је 

од Министарства за иновације и технолошки развој добијено скоро 46 милиона динара . Што се 

расходне стране тиче, она је планирана у складу са приходном страном а средства су утрошена за 

програме у оквиру програмске класификације, да су били бројни инвестициони радови и да свако 

инвестирање уједно повећава приход а самим тим и проценат остварења буџета.  На крају је истакла 

да је буџет за 2018. годину не само омогућио ликвидност града већ и да сам буџет буде 

избалансиран и уравнотежен што је јако битно код амбициозних буџета, који су изузетно захтевни, 

а буџет за 2018. годину имао је економску снагу која је омогућила реализацију бројних 

инвестиционих пројеката. 

  Прим. др Славица Драгутиновић истакла је да је у предходној дискусији доста тога 

неведено,  те да је градско руководство кроз реализацију овог буџета доказало да се итекако 

трудило да предвиди и испланира а потом и реализује буџет за 2018. годину. Осврнула се на давања 

у вези са популационом односно пронаталитетном политиком, па се увидом у реализацију буџета за 

2018. годину може јасно видети да су средства која су утрошена дала резултате а најважније од 

свега је заустављање стопе пада наталитета на чему се кроз разне мере радило задње три године. 

Све оно што је предвиђено, везано за утрошак средстава за ову сврху, може се применити и на 

примарну здравствену заштиту где су опредељена средства утрошена како за обнову одређених 

амбуланти чиме се допринело доступности примарне заштите нашим грађанима тако и за друге 

инфраструктурне пројекте, а навела је и давања за обнову техничких помагала која доприносе 

квалитетнијој здравственој заштити. 
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  Велимир Дробњак истакао је да је завршни рачун буџета за претходну годину сасвим 

задовољавајући, да је буџет за 2018. годину амбициозно планиран и да се настојало да се што више 

уради  током године, о чему говори проценат реализације по основу прихода буџета  85% и по 

основу расхода 82% што даје квалитет буџету за 2018. годину, односно задовољене су све потребе 

корисника који се финансирају из буџета попут предшколских установа као највећих корисника, 

потом јавних предузећа, културе, спорта итд. Сматра да је 2018. година једна од најуспешнијих 

година у последњих неколико деценија и са аспекта реализације буџета као и са аспекта средстава 

добијених од Републике, и то у погледу инфраструктуре и других капиталних инвестиција али и 

социјалних давања. Потом се осврнуо на рад јавних комуналних предузећа и истакао да су 

извештаји свих предузећа усвојени, те да су сва предузећа пословала позитивно као и да се из 

године у годину бележе све бољи резултати, односно у прошлој години уочено је даље побољшање 

рада јавних предузећа које су приметили и сами грађани,  да је доста средстава уложено у опрему 

предузећа, да су субвенције Града  износиле 55 милиона динара, а за разне комуналне активности из 

буџета извојено је 522 милиона динара. Подржава да се део добити јавних предузећа у висини од 

50% усмери на губитке из ранијих година.  

  Душан Радојевић осврнуо се на завршни рачун буџета за 2018. годину са аспекта мера које 

се односе на младе, а имајући у виду мишљење младих људи, удружења младих и посебно кроз рад 

Канцеларије за младе. Сматра да су  све мере које су планиране Акционим планом за младе за 

период 2014-2019. године током 2018. године и реализоване. Кроз активне мере политике 

запошљавања током прошле године 200 младих људи добило је прилику да ради, првенствено кроз 

програм стручне праксе који су млади људи оценили позитивно и са чим се наставља и ове године 

издвајањем скоро дупло већих средстава. Ово сматра као шансу да млади који су завршили 

факултете имају стручну праксу и стекну вештине које им дају веће могућности приликом даљег 

запошљавања. Поред тога, истакао је и мере намењене привреди кроз програм ЛЕР-а јер се и на тај 

начин даје шанса да се запосле млади а незапосленост младих је реално велики проблем за који 

сматра да се са његовим решавањем започело позитивно. Оно што је најпозитивније оцењено за 

прошлу годину је друштвено културан живот у граду који је из године у годину богатији и 

обимнији одржавањем разних манифестација спортског или музичког каратера, попут 

манифестација Дани урбане културе, Фестивал Прича, Карусел, Етно фест и др, а чиме се 

промовишу култура и млади, а млади добијају прилику да се друже и забаве. Поред свега тога, 

истакао је улагање у програме установа културе, али и улагање у саме објекте установа културе и у 

граду и на селу. Истакао је да је најбољи пример улагања у објекте установа културе нови објекат 

Градске библиотеке о чему се говорило и ван Чачка. Истакао је одличну сарадњу Градског већа и 

Града са установама културе. Што се студената тиче, ово је била четврта година за редом да се 

студентима помаже у њиховим одласцима на манифестације где се они такмиче са студентима  из 

других градова државе и региона. Истиче и одличну сарадњу студената са Градом везану за 

активности спортског карактера као и хуманитарне манифестације чиме се њихово слободно време 

креативно испуњава. Са овим активностима наставиће се и ове године, а све то је пропраћено на 

друштвеним мрежама и медијима и похваљује медије које прате активности младих. Подсетио је и 

да је током прошле године организована наградна екскурзија за вуковце основних и средњих школа 

са употпуњеним садржајем а са чим се наставља и ове године јер су то млади позитивно оценили. 

Додељиване су и разне награде за постигнуте резултате у области спорта и образовања чиме се 

осетило присуство локалне самоуправе не само на речима него и на делу. Такође, у прошлој години 

издвојено је 3,3 милиона динара за културно уметничка друштва, опремљени су КУД „Дуле 

Милосављевић“ и КУД „Абрашевић“, а што се годинама није радило, а издвојио је мере подршке 

породици и рађању. Све то створило је бољу слику друштвеног живота младих у свим сегментима, 

па ће се током 2019. године наставити рад на том плану и истакао само пројекат Атлетског стадиона 

који је одушевио многе младе суграђане, као и стварање урбанистичких предуслова за изградњу 

затвореног базена у наредном периоду. Такође је најавио израду новог Акционог плана за младе за 
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наредни период, на коме већ ради радна група за израду Плана, уз присуство удружења младих и 

Канцеларије за младе. 

  Милан Бојовић истакао је да је о инфраструктури доста тога речено, истакавши да се многе 

активности у вези инфрастуктуре не виде у овом извешатају јер су реализоване директним 

финансирањем од стране предузећа „Путеви Србије“. Кратко се осврнуо на рад месних заједница, 

где је 69 месних заједница током 2018. године реализовало укупно 69 милиона динара што чини 

оквирно око милион динара по месној заједници, не рачунајући све остале активности које се 

односе на развој инфраструктуре које се финансирају из буџета, већ само о директном финансирању 

преко буџета месних заједница. Истакао је многе активности у погледу водоснабдевања месних 

заједница где је око 2 хиљаде домаћинстава добило воду са контролисаних система за 

водоснабдевање. На крају је истакао да је Ревизорска инстутитуција детаљно прегледала 

документацију за рад месних заједница и није нашла ниједну примедбу, за шта је у многоме 

заслужна Градска у за финансије којој се на том труду захваљује.  

 

 По упознавању са нацртом Завршног рачуна и завршеном претресу, Градско веће је 

једногласно утврдило Предлог одлуке о завршном  рачуну буџета града Чачка за 2018. годину и 

упутило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ 

УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Момир Миловановић који је 

истакао да се Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2019. годину врше  из 

разлога процењене повећане количине помешаног комуналног отпада са територије општине 

Ивањица. Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице односе се и на нову 

систематизацију радних места и организациону шему предузећа, условљену новим Правилником о 

организацији и систематизацији послова са почетком примене од 1. фебруара 2019. године. Измене 

и допуне Програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице односе се на повећање процењеног физичког 

обима активности за 2019. годину и промене у укупном износу планираних прихода као и у 

укупном износу и структури планираних расхода.Укупни планирани приходи за 2019. годину већи 

су за 4.125.600,00 дин. у односу на Програм, а укупни расходи за 1.250.000,00 динара и односе се на 

трошкове отпремнина који нису планирани Програмом. Програмом пословања предузећа планиран 

је за 2019. годину губитак од 1,311 милиона динара, а наведене измене и допуне Програма су  

условиле планирани добитак у износу од 1,564 милиона динара, односно предузеће ће пословати 

позитивно. Финасијски извештаји и прилози су промењени у складу са променама Финансијског 

плана и физичког обима активности. 

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да су 

Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2019. годину урађене су у складу са 

Законом о јавним предузећима и Законом о раду по методологији Уредбе о утврђивању елемената 

годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за 

период 2019–2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност 

од општег интереса од 8. новембра 2018. године, са прописаним обрасцима Смерница. 

 

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

  Прим. др Славица Драгутиновић осврнула се на промену радних места радника и 

добијање лекарских уверења, о којима је говорио известилац у уводном излагању и сугерисала да 

постоји Комисија при Националној служби за запошљавање која издаје лекарска уверења али која 
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нису обавезујућа за руководеће лице и указала на потребну сарадњу са комисијама уопште имајући 

у виду недостатак некадашње класичне медицине рада. 

  Момир Миловановић истакао је да се сва радна места у Центру за селекцију отпада воде 

као радна места са повећаним ризиком рада, па је обавеза предузећа да раднике периодично шаље 

на лекарске прегледе, а по добијању лекарског извештаја за проверу радног места радник се додатно 

упућује на проверу радних способности код Комисије НСЗ а предузеће на то не може ни на који 

начин да утиче. 

 

 По упознавању са изменама и допунама Програма пословања и завршеном претресу Градско 

веће је једногласно утврдило Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2019. годину, и доставило Скупштини на разматрање и 

доношење. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ РАДА „ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 

2019. ГОДИНУ 

 

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

истакао да је правни основ за доношење Програма рада “Градског позоришта Чачак“ Чачак садржан 

у Статуту “Градског позоришта Чачак“ Чачак по коме је  Управни одбор надлежан за доношење 

Програма рада, по предлогу директора. Градско позориште Чачак је најмлађа културна институција 

у Чачку, која је почела са радом 2019. године. На овај начин почело је да се ствара најмлађе 

позориште у Србији и читава прва година рада биће посвећена изградњи ове институције. Под 

изградњом институције подразумева се рад на стварању свих основних докумената који су 

неопходни за почетак званичног функционисања, али и рад на стварању нових позоришних  

представа, њиховом промовисању и прихватању ове институције од стране релевантних 

позоришних удружења у држави. Детаљно је образложио активности планиране Планом рада за 

2019. годину. 

 

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

Тодоровић који је директору и Установи у име Градског већа честитао на добијању две награде, за 

режију и глуму, на Фестивалу „Јоаким Вујић“. 

 

По упознавању са Програмом рада и завршеном претресу Градско веће је једногласно 

утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада „Градског позоришта Чачак“ 

Чачак за 2019. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 Горица Станојевић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, детаљно је упознала 

чланове Градског већа са Годишњим извештајем о раду Центра за стручно усавршавање Чачак за 

2018. годину и образложила активности које су спроведене током претходне године. Што се тиче 

финанисијског пословања, истакла је да је из буџета града Чачка у 2018. години пренето и 

реализовано 10.260.292,56 динара. Из осталих извора остварени су приходи у износу од 4.856.036,68 

динара. 
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 По упознавању са извештајем Градско веће је једногласно усвојило Извештај о раду Центра за 

стручно усавршавање Чачак за 2018. годину, и упутило Скупштини на разматрање и усвајање. 

  

 

ПЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ 

БОРАВАК ДЕЦЕ, МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ СА СМЕТЊАМА У 

РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Ана Јаковљевић упознала је чланове 

Градског већа са Извештајем  о раду Установе за 2018. годину и истакла да је претежна делатност 

Установе смештај, исхрана, здравствена заштита, васпитно-образовни рад и радни третман у оквиру 

целодневног збрињавања деце, младих и одраслих са сметњама у развоју у времену од 7 до 18 

часова. Детаљно је образложила делове Извештаја попут: организације и услова рада, део који се 

односи на запослене, део који се односи на кориснике услуга, стручни рад и извештај о 

финансијском  пословању у 2018. години. Истакла је рад на сређивању објекта Установе, а посебно 

уградњу лифта који је завршен крајем прошле године и почетак изградње фискултурне сале коју ће 

користити и корисници Установе „Зрачак“. Установа нема сопствене приходе и у потпуности се 

финансира средствима буџета, а дневни боравак за кориснике је бесплатан. 

 

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

             Прим. др Славица Драгутиновић изразила је задовољство да је Установа реализовала све 

оно што је планирано, а оваква установа финансирана од локалне самоуправе доста је значајна и 

корисницима и родитељима. Истакла је пројекте који се односе на ову Установу а за које је град 

конкурисао попут пројекта за бесплатан превоз корисника од кога ће највећу корист имати 

корисници са руралног подручја.   

 Ана Јаковљевић истакла је да је пројекат добијен у сарадњи са Градом и Установом и 

реализоваће се ове године, односно није везан за извештај за прошлу годину, а који ће пуно значити 

корисницима са руралног подручја који до сада нису имали превоз доУстанове. 

 

По упознавању са Извештајему и завршеном претресу, Градско веће је једногласно усвојило 

Извештај о раду Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју 

„Зрачак“ Чачак за 2018. годину, и упутио Скупштини на разматрање и усвајање. 

             

ШЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Бранимирка Радосавчевић, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда, упознала 

је чланове Градског већа са Извештајем о раду Центра за социјални рада града Чачка за 2018. 

годину. Предмет Годишњег извештаја о раду је приказ броја и структуре корисника Центра у 2018. 

годину, као и преглед остварених права и пружених услуга социјалне заштите у складу са законом и 

прописима донетим на основу закона. Истакла је да је у 2018. години на рачун Центра за социјални 

рад из буџета града Чачка  пренето  93.067.084,95 динара у ком износу су исказани и расходи које је 

имао Центар, а који су предвиђени финансијским планом за 2018. годину. Годишњи програм рада 

Центра за социјални рад града Чачка за 2018. годину урађен је на основу стратешких докумената 

који су били основ за његову израду, као и на основу квалитативне и квантитативне анализе 

података из претходне године.  

 

 По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели: 
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  Прим. др Славица Драгутиновић поставила је питање у вези давања из домена Центра за 

социјални рад  који се односе на једнократне, привремене и друге врсте помоћи јер је приметила 

већу заинтересованост грађана за тим приликом пријема грађана, па сматра да Центар треба  више 

да утиче на спровођење Правилника који утиче на ову материју а ако је потребно треба променити 

Правилник. Истиче и лошу обавештеност потенцијалних корисника Центра и у том погледу можда 

треба успоставити контакт са представницима МЗ и одборницима ради обавештености суграђана 

који не знају на каква права могу да рачунају. 

  Драгомир Шипетић истакао је неопходност да се, у сарадњи Центра за социјални рад са 

Градском управом за друштвене делатности, до креирања буџета за следећу годину,  припреми нова 

Одлука о правима и услугама из надлежнсоти града Чачка као и одговарајући правилници који су 

раније доношени у зависности од потребе а сада их је потребно усагласити са Одлуком и Законом о 

социјалној заштити. Приметио је да лица која користе сталну социјалну помоћ за које средства 

издваја Република такође користе и средства која издваја Град, односно да иста лица кроз разне 

видове помоћи попут огрева, хигијенских пакета, бесплатне кухиње у Црвеном крсту итд. примају 

разне врсте помоћи, а да нека лица не примају ништа због финансијког лимита.Предлаже да се та 

ситуација детаљније размотри односно да обухват  лица која примају помоћ буде већи као и да се 

изврши анализа свих видова помоћи, посебно привремене помоћи коју добија 30-так лица и да се 

поводом тога евентуално промене услови за добијање помоћи. Указује да су одређене услуге у 

надлежности агенција попут геронто услуга Помоћ у кући, персоналне асистенције и личног 

пратиоца деце ометење у развоју. Поред 93 милиона динара намењених Центру за социјални рад, 

Град је издвојио и 40 милиона за ове три услуге па је град Чачак један од ретких који је у 

потпуности покрио захтеве грађана за ове услуге. Тако, око 50-торо деце ометене у развоју у 

школском програму инклузује су сва обухваћена услугом, односно ниједно дете није на „чекању“, а 

за такав пример у Србији није чуо и то похваљује. Услугу персоналне асистенције користи 17 лица, 

а буџет је предвидео могућност за 20 лица. Геронто услуге су област за коју је скоро измењен 

Правилник, тако да је измењена надокнада и време коришћења услуга и сада има око 100 оваквих 

корисника. Сматра да Центар треба да ради на томе да покрије сеоско подручје. Укупно за 

социјална давања преко Центра за социјални рад, Установе „Зрачак“ и Црвеног крста из градског 

буџета дато је око 300 милиона динара прошле године, а ове године средства су и већа. 

  Бранимирка Радосавчевић истакла је да једнократне, привремене и ванредне помоћи  су 

врсте новчане помоћи за које се средства обезбеђују из буџета Града. Центар је израдио нацрт нове 

Одлуке која је достављена Граду у сарадњи са Градским већником задуженим за ову област. 

Истакла је да је измена Закона о социјалној заштити у току, па нацрт Одлуке треба усагласити са 

овим изменама. 

 

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

Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2018. годину, и доставило Скупштини на 

разматрање и усвајање. 

 

СЕДМА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ, РАДИ ПОДНОШЕЊА 

СКУПШТИНИ, ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.03.2019. ГОДИНЕ  

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Владимир Гојгић који је 

истакао да је  правни основ за израду Извештаја о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак 

за период од 1. јануара до 31. марта 2019. године садржан у Закону о јавним предузећима и Закону о 

локалној самоуправи. На основу тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно 

трогодишњег програма пословања јавних предузећа, надлежни орган јединице локалне самоуправе 

сачињава и доставља министарству информацију о степену усклађености планираних и 
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реализованих активности. Законом о локалној самоуправи прописано је да Градско веће подноси 

тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини Града, ради даљег извештавања у складу 

са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа - Закон о јавним предузећима. 

Извештај је сачињен на основу извештајa о реализацији годишњег програма пословања за период од 

1. јануара до 31. марта 2019. године, у складу са Законом о јавним предузећима, достављених 

Градској управи за локални економски развој  града Чачка - Групи за праћење пословне политике 

јавних предузећа, од девет јавних предузећа чији је оснивач град Чачак: ЈКП „Водовод“ Чачак, ЈКП 

„Комуналац“ Чачак, ЈКП „Чачак“ Чачак, ЈКП „Моравац“ Мрчајевци, ЈКП „Градско зеленило“ 

Чачак, ЈП „Градац“ Чачак, ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, ЈП „Рзав“ Ариље и ЈКП „Дубоко“ Ужице. 

На седници Скупштине града Чачка, одржаној у децембру 2018. године, дата је сагласност на 

Програме пословања 9 јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за 2019. годину. Извештај 

садржи 12 тематских целина, које кореспондирају обрасцима извештавања утврђеним Правилником 

о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма 

пословања јавних предузећа. Свака тематска целина, уз текстуално образложење, садржи и 

табеларни приказ вредности по јавним предузећима. 

 

 По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно утврдило и поднело Скупштини 

града  Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период 01.01. – 31.03.2019. 

године. 

 

ОСМА ТАЧКА: УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Милена Јовановић, која је 

истакла да је правни основ за доношење Годишњег плана рада Комуналне полиције града Чачка  за 

2019. годину садржан у одредбама Закона о комуналној полицији којима је прописано да Градско 

веће, на предлог начелника Комуналне полиције, усваја годишњи план рада Комуналне полиције, а 

Скупштина града даје сагласност на исти којим, на основу процене постојећег стања, утврђује 

приоритете у обављању послова Комуналне полиције и с тим у вези, даје јој развојне, 

организационе, кадровске и друге основне смернице за даљи рад. Законом је предвиђено да уз 

предлог годишњег плана рада, комунална полиција доставља и претходно прибављено мишљење 

начелника јединственог органа управе, у чијем је саставу образованa комуналнa полицијa. Закон 

такође одређује да се, пре доношења, Годишњи план рада Комуналне полиције усклађујe са 

прописима и одговарајућим планским актима полиције, као и са ставовима о приоритетима за 

безбедност људи и имовине у граду. У том смислу, прибављено је и мишљење Министарства 

унутрашњих послова - Полицијска управа Чачак, од 16. јануара 2019. године, којим се констатује 

усклађеност са прописима и одговарајућим планским актима полиције са предлогом Годишњег 

плана рада Комуналне полиције Града Чачка за 2019. годину. Предлог Годишњег плана рада 

Комуналне полиције Града Чачка за 2019. годину садржи конкретне мере и задатке које треба 

предузети у циљу успостављања квалитетне и ефикасне организације рада Комуналне полиције, као 

посебне организације у оквиру јединствене градске управе. У том смислу, предлог Годишњег плана 

рада Комуналне полиције Града Чачка за 2019. годину заснива се на одређивању развојних, 

кадровских, организационих, оперативно-функционалних, логистичких приоритета и стварању 

материјално техничких услова за њено функционисање, усклађивању и доношењу неопходних 

нормативно-правних аката, процени стања, пружању помоћи органима града (асистенција), 

упознавању грађана са пословима и надлежностима Комуналне полиције, предузимању хитних мера 

и учешћу у вршењу спасилачке функције. 

 

По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели: 
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             Вељко Неговановић осврнуо се на број запослених у Комуналној полицији града Чачка, 

односно на чињеницу да је 8-оро запослених временом изашло из радног односа по разним 

основама, да је у међувремену наступила и забрана запошљавања у јавном сектору, па сматра да је 

приликом оснивања ове службе требало искористити законски максимум према броју становника, а 

имајући у виду све већа овлашћења Комуналне полиције.  

Душан Радојевић поставио је питање покретања поступка уколико грађани који уоче 

комунални проблем слику проследе Комуналној полицији путем мејла, односно изврше анонимну 

пријаву, па да ли на основу само те фотографије учинилац комуналног прекршаја може бити 

кажњен или комунални полицијац мора лично да изврши фотографисање. 

Милена Јовановић  је одговорила да Комунална полиција на основу фотографије излази на 

терен, уочава да ли је проблем још увек присутан па то евидентира, обзиром да у судском поступку 

фотографија коју израде грађани не би имала „тежину“ без изјаве два сведока. 

Прим. др Славица Драгутиновић надовезала се на констатацију известиоца да постоји 

потреба да Град издвоји још финансијских средстава, на основу урађене листе приоритета од стране 

Комуналне полиције коју похваљује као начин да се затраже средства и сматра да ће Град сигурно  

имати „слуха“ да  издвоји потребна средства. 

 

По упознавању са Планом и завршеном претресу Градско веће је једногласно усвојило 

Годишњи план рада Комуналне полиције града Чачка за 2019. годину, у тексту који је саставни део 

записника.  

 Годишњи план рада Комуналне полиције града Чачка за 2019. годину достављен је 

Скупштини ради давања сагласности. 

 

 

*** 

  

Даљем току седнице не присуствује Милун Тодоровић. Седницом председава Милица 

Дачић. 

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И УПРАВЉАЊУ 

СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

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

за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о прибављању, располагању и управљању 

стварима у јавној својини града Чачка садржан је у одредбама Закона о јавној својини којима је 

прописано да о прибављању ствари и располагању стварима у својини јединице локалне самоуправе 

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

локалне самоуправе, да јединица локалне самоуправе може Одлуком ближе уредити начин, услове и 

поступак прибављања, располагања и управљања стварима у њеној својини, начин, услове и 

поступак прибављања, располагања и управљања другим имовинским правима у вези са којима 

Град има одговарајућа права, као и да ће се коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној 

својини које користе органи јединице локалне самоуправе ближе уредити прописом надлежног 

органа јединице локалне самуправе. Како је по доношењу Одлуке о прибављању, располагању и 

управљању стварима у јавној својини града Чачка донет Статут града Чачка којим је делимично 

измењена надлежност органа Града приликом одлучивања о приступању прибављању или 

располагању стварима у јавној својини града Чачка, то се изменама и допунама наведене одлуке 

врши усклађивање одредаба Одлуке са одредбама Статута града Чачка. Такође, врши се и 
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усклађивање одредаба постојеће одлуке са измењеним одредбама Закона о јавној својини. Одлуком 

о изменама и допунама Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини 

града Чачка одређује се да о приступању прибављању или располагању непокретности одлучује 

Градско веће, уместо Скупштина града као до сада. Даље, прописано је да Градско 

правобранилаштво града Чачка дужно да достави решење о упису или брисању одговарајућих права 

на непокретности поред органа градске управе надлежног за имовинско - правне послове и органу 

градске управе надлежном за послове финансија, у року од три дана од добијања овог решења од 

надлежног органа. Такође, прописује се да иницијативу за доношење одлуке о располагању 

покретним стварима у јавној својини Града подноси Градоначелник.  Остале измењене одредбе се 

односе на прописивање начина отуђења покретних ствари на којима постоји право коришћења и 

усаглашавање са изменама Закона о јавној својини.Градска управа за урбанизам града Чачка 

објавила је 10. маја 2019. године обавештење о почетку рада на изради ове одлуке на интернет 

страници града Чачка, радни текст нацрта Одлуке и позив заинтересованим грађанима да 

евентуалне примедбе, предлоге и сугестије у вези текста Одлуке доставе у року од 8 дана од 

објављивања позива. У наведеном року није било примедби, предлога или сугестија.  

 

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

изменама и допунама Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини 

града Чачка, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ  

 

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

за доношење Одлуке о грађевинском земљишту садржан је одредбама Закона о планирању и 

изградњи којима је прописано да јединица локалне самоуправе уређује поступак, услове, начин и 

програм отуђења грађевинског земљишта у својини локалне самоуправе, услове, поступак, начин и 

садржину уговора о отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта у својини локалне 

самоуправе, поступак и начин прибављања неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину за 

потребе уређења површина јавне намене споразумом са власником грађевинског земљишта, услове, 

начин и поступак за измену уговора о закупу грађевинског земљишта, као и услове и поступак за 

претварање права закупа у право својине на грађевинском земљишту у својини локалне самоуправе.   

После ступања на снагу Одлуке о грађевинском земљишту донет је Статут града Чачка којим су 

делимично измењене надлежности Градског већа града Чачка и Скупштине града Чачка у поступку 

прибављања и располагања грађевинским земљиштем, тако да сада Градско веће града Чачка 

доноси акт о приступању прибављању и располагању непокретностима у јавној својини Града, увек 

када је доношење овог акта прописано посебним прописима. Такође, после ступања на снагу 

Одлуке о грађевинском земљишту, ступио је на снагу и Закон о накнадама за коришћење јавних 

добара као и Одлука о накнадама за коришћење јавних добара којима су прописане накнаде за 

коришћење јавних површина приликом постављања приврeмених објеката, па је било неопходно 

изменити одредбе Одлуке о грађевинском земљишту које се односе на давање у закуп грађевинског 

земљишта ради постaвљања приврeмених објеката.Одлуком о изменама и допунама Одлуке о 

грађевинском земљишту врши се усклађивање важеће Одлуке са измењеним одредбама Статута 

града Чачка и Закона о накнадама за коришћење јавних добара, као и Одлукoм о накнадама за 

коришћење јавних добара.Градска управа за урбанизам града Чачка објавила је 10.маја 2019. године 

обавештење о почетку рада на изради ове одлуке на интернет страници града Чачка, радни текст 

нацрта Одлуке и позив заинтересованим грађанима да евентуалне примедбе, предлоге и сугестије у 

вези текста Одлуке доставе у року од 8 дана од објављивања позива. У наведеном року није било 

примедби, предлога или сугестија.    
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По упознавању са нацртом Одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о 

изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту, и доставило Скупштини на разматрање и 

доношење. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ ТОПЛОВОДА – ВРЕЛОВОДА 

У ЉУБИЋСКОЈ УЛИЦИ И УЛИЦИ 10 

 

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

за доношење решења о прибављању у јавну својину изградњом топловода - вреловода преко к.п.бр. 

2162/1 и 288/7 обе у КО. Чачак, у профилу Љубићске улице и Улице 10 у Чачку, у укупној дужини 

од 52,2 метра, садржан је у одредбама Закона о јавној својини, Статуту града 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, између осталог, да Скупштина града Чачка одлучује о прибављању и располагању 

непокретностима у јавној својини Града. Повод за доношење решења о прибављању у јавну својину 

изградњом топловода - вреловода је иницијатива Градоначелника града Чачка од 3. априла 2019. 

године. Градска управа за урбанизам града Чачка издала је локацијске услове 20. маја 2019. године 

за изградњу топловода - вреловода на основу идејног решења израђеног од стране ЈКП „Чачак“ 

Чачак, а након објављивања овог решења, Град Чачак ће као инвеститор прописану документацију 

доставити Градској управи за урбанизам града Чачка, у циљу добијања одобрења за извођење 

радова. Разлог за доношење решења о прибављању у јавну својину изградњом топловода - 

вреловода је проширење постојећих и изградња нових топлотних извора, као и изградња нових 

вреловода и замена постојећих подимензисаних делова вреловодне мреже. 

 

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

прибављању у јавну својину изградњом топловода – вреловода у Љубићској улици и Улици 10, и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

У ГОРЊОЈ ТРЕПЧИ, ДОЊОЈ ТРЕПЧИ, МОЈСИЊУ И 

СТАНЧИЋИМА 

 

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

за доношење решења о прибављању у јавну својину изградњом фекалне канализације - фекалног 

колектора у Горњој Трепчи, Доњој Трепчи, Мојсињу и Станчићима, у укупној дужини од 6750 

метара садржан је у одредбама Закона 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, између осталог, да Скупштина града Чачка одлучује о прибављању и располагању 

непокретностима у јавној својини Града. Повод за доношење решења о прибављању у јавну својину 

изградњом фекалне канализације је иницијатива Градоначелника града Чачка од 16. априла 2019. 
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године. Градска управа за урбанизам града Чачка издала је локацијске услове 16. маја 2019. године 

за изградњу фекалне канализације, на основу идејног решења израђеног од стране Водопривредно 

д.о.о. „Морава“, а након објављивања овог решења, Град Чачак ће као инвеститор прописану 

документацију доставити Градској управи за урбанизам града Чачка, у циљу добијања грађевинске 

дозволе. Разлог за доношење решења је стварање система одвођења отпадних вода, кишнице или 

потенцијално штетних течности кроз подземне канале ка планираном постројењу за пречишћавање 

отпадних вода. 

 

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

прибављању у јавну својину изградњом фекалне канализације у Горњој Трепчи, Доњој Трепчи, 

Мојсињу и Станчићима, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ИЗ 

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ К.П. БР. 5186/3  КО ЧАЧАК  

 

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

једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

1.ПРИСТУПА СЕ отуђењу из јавне својине града Чачка кп. бр. 5186/3 КО Чачак  у 

површини од 983 м2,  непосредном погодбом, ради озакоњења објеката саграђених на к.п. бр. 5186/3 

КО Чачак,  Зорана Васовића, Биљане Вучковић, Милана Срнића, Зорке Југовић свих из Чачка и 

ДОО „Фрутекс“ Чачак  

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  

 

  Зоран Васовић, Биљана Вучковић, Милан Срнић, Зорка Југовић сви из Чачка и ДОО 

„Фрутекс“ Чачак поднели су иницијативу за отуђење градског грађевинског земљишта из јавне 

својине и прибављање истог у приватну својину. У иницијативи је наведено да су они држаоци 

објеката саграђених на к.п. бр. 5186/3 КО Чачак, да су објекти у поступку озакоњења. 

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

поднета од стране овлашћених  лица.  

     Уз иницијативу су приложени копија плана, лист непокретности.  

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

5186/3 КО Чачак, површине 983 м2, као и да се на истој налази пет објеката који су у поступку 

озакоњења. 

    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 



 

 

 

  16 

 

 

 

располагању грађевинским земљиштем у јавној својини. Чланом 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.  

     

 Са напред наведених разлога донето је решење као у диспозитиву.  

  

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ РАЗМЕНИ ДЕЛОВА 

К.П. БР. 5708 И К.П. БР. 5691/2 ОБЕ КО ЧАЧАК   

 

 

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

једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о приступању размени делова  к.п .бр. 5708 

и  к.п. бр. 5691/2 обе КО Чачак 

 

1. ПРИСТУПА СЕ РАЗМЕНИ непокретности тако што се у јавну својину града Чачка 

прибавља  део к.п. бр. 5708 КО Чачак површине 51 m2 у пројекту препарцелације потврђеном од 

стране Градске управе за урбанизам града Чачка под бројем 952- 25/2019-IV-2-07 од 26.03.2019. 

године, означен као КП 1, која је у приватној својини Драгоја Петковића из Чачка, а отуђује из јавне 

својине града Чачка у приватну својину Драгоја Петковића део к.п. бр. 5691/2 КО Чачак у површини 

од 48 m2  у истом пројекту препарцелације означен као КП 3 ради озакоњења објекта саграђеног на 

к.п. бр. 5708 КО Чачак. 

2. Размена ће се обавити по принципу метар квадратни за метар квадратни, с тим што се 

Драгоје Петковић обавезује да на име  разлике  између површине  које се размењују плати граду 

накнаду по тржишној  цени.   

      3. Обавезује се Комисија за грађевинско земљиште да спроведе поступак размене и да по 

спроведеном поступку достави предлог решења о размени надлежном органу ради даљег 

одлучивања.  

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

 Драгоје Петковић из Чачка као држалац нелегалног објекта поднео је иницијативу за  

размену дела к.п. бр. 5708 која је у његовој приватној својини за део к.п. бр. 5961/2 КО Чачак која је 

у јавној својини града Чачка, а ради озакоњења бесправно саграђено стамбено-пословног објекта, 

који се делом налази на к.п. бр. 5691/3 КО Чачак која је у јавној својини града Чачка. По пројекту 

препарцелације потврђеном од стране Градске управе за урбанизам града Чачка број 952- 25/2019-

IV-2-07 од 26.03.2019. године површине које се размењују су 51 m2 у јавној својини града Чачка, за 

48 m2 у приваној својини Драгоја Петковића.  

  Поднета иницијатива је испитана, па је утврђено да је иста уредна, потпуна и поднета од 

стране овлашћеног лица.  

Испитујући целисходност иницијативе сматрамо да је иста целисходна и оправдана,  обзиром да 

по извршеном увиду у Инфромацију о локацији број 958-132/2019-IV-2-01 од 20.02.2019. године 

издату од стране Градске управе за урбанизам града Чачка, утврђено да је  део к.п. бр. 5708 КО 

Чачак јавна саобраћајна површина. 

Члан 99. став 3. Закона о планирању и изградњи прoписује  да се под отуђењем грађевинског 

земљишта сматра и размена непокретности, да се у случају размене непокретности између власника 
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грађевинског земљишта у јавној, задружној и приватној својини не спроводи поступак јавног 

надметања ни прикупљања понуда јавним огласом, имајући у виду правну природу института 

размене. Предмет размене може бити изграђено и неизграђено грађевинско земљиште. 

 Чл. члана 84  став 1. тачка 2  Статута града Чачка да Градско веће града Чачка доноси акт о 

приступању прибављању или располагању непокретностима у јавној својини Града, када је 

доношење овог акта прописано посебним прописима. 

           

 Са напред наведених разлога донето је решење као у диспозитиву.  

 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ РАЗМЕНИ ДЕЛОВА 

К.П. БР. 3493 И К.П. БР. 5161 ОБЕ КО ЧАЧАК  

 

 

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

једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о приступању размени делова  к.п .бр. 3493 

и  к.п. бр. 5161 обе КО Чачак 

 

 

1. ПРИСТУПА СЕ РАЗМЕНИ непокретности тако што се у јавну својину града Чачка 

прибавља  део к.п. бр. 3493 КО Чачак површине 1 m2, а отуђује из јавне својине града Чачка у 

приватну својину Милуна Дилпарића део к.п. бр. 5161 КО Чачак у површини од 1 m2.  

2. Размена ће се обавити по принципу метар квадратни за метар квадратни. 

3. Обавезује се Комисија за грађевинско земљиште да спроведе поступак размене и да по 

спроведеном поступку достави предлог решења о размени надлежном органу ради даљег 

одлучивања.  

 

                                                    O б р а з л о ж е њ е  

 

 Милун Дилпарић из Чачка као држалац нелегалног објекта поднео је иницијативу за  

размену дела к.п. бр. 3493 КО Чачак  део к.п. бр. 5161  КО Чачак која је у јавној својини града 

Чачка, а ради озакоњења бесправно саграђено стамбеног објекта, који се делом налази на к.п. бр. 

5161 КО Чачак која је у јавној својини града Чачка. По пројекту препарцелације потврђеном од 

стране Градске управе за урбанизам града Чачка број 952- 5/2019-IV-2-07 од 13.03.2018. године 

површине које се размењују су 1 m2 за 1 m2.   

  Поднета иницијатива је испитана, па је утврђено да је иста уредна, потпуна и поднета од 

стране овлашћеног лица.  

Испитујући целисходност иницијативе сматрамо да је иста целисходна и оправдана,  

обзиром да по извршеном увиду у Инфромацију о локацији број 958-717/2019-IV-2-01 од 

11.09.2017. године издату од стране Градске управе за урбанизам града Чачка, утврђено да се  део 

к.п. бр. 3493 КО Чачак налази у саставу површине јавне намене.  

Члан 99. став 3. Закона о планирању и изградњи прoписује  да се под отуђењем грађевинског 

земљишта сматра и размена непокретности, да се у случају размене непокретности између власника 

грађевинског земљишта у јавној, задружној и приватној својини не спроводи поступак јавног 

надметања ни прикупљања понуда јавним огласом, имајући у виду правну природу института 

размене. Предмет размене може бити изграђено и неизграђено грађевинско земљиште. 
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 Чланом 84. став 1. тачка 2. Статута града Чачка да Градско веће града Чачка доноси акт о 

приступању прибављању или располагању непокретностима у јавној својини Града, када је 

доношење овог акта прописано посебним прописима. 

           

 Са напред наведених разлога донето је решење као у диспозитиву.  

  

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УСТАНОВЉАВАЊУ ПРАВА 

СЛУЖБЕНОСТИ НА ДЕЛУ К.П. БР.1388/1 КО КОЊЕВИЋИ  

 

 

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

једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

           1.УСТАНОВЉАВА СЕ право стварне трајне службености проласка преко непокретности у 

јавној својини града Чачка, ближе описане као к.п. бр. 1388/1 КО Коњевићи, као послужног добра, 

за износ накнаде од 10.404,00   (десетхиљадачетиристочетири) динара, у корист к.п. бр. 478/4 КО 

Коњевићи, као повласног добра. 

           2. Службеност се састоји од проласка – пешачког и колског преко послужног добра к.п. бр. 

1388/1 КО Коњевићи у реалном делу од 170/569 који се налази на крајњем југу исте и граничи се са 

севера са к.п. бр. 478/3 у дужини од 0,97 м, са остатком к.п. бр. 1388/1  у дужини од 2,72м и са к.п. 

бр. 478/7 у дужини 0,94м са истока се граничи са к.п. бр. 478/8 у дужини од 30,74м, са југа са к.п. бр. 

1388/3 у дужини 10,56 и са запада са к.п. бр. 479/11 у дужини од 15,10м и са к.п. бр. 478/4  у дужини 

од 25,31м. 

3.Обавезује се стицалац права службености да у року од 30 дана од дана достављања овог 

решења са градом Чачком закључи уговор о установљавању права  стварне службености и да у року 

од 15 дана од закључења овог уговора уплати износ из става 1. овог решења, у супротном ово 

решење биће поништено.  

О б р а з л о ж е њ е  

 

 Миладин Лазовић из Чачка поднео је Градској управи за урбанизам, као надлежном органу 

управе иницијативу за установљавање права службености преко к.п. 1388/1 КО Коњевићи  дана 

24.04.2019. године. Уз иницијативу достављени су опис прва службености са скицом сачињен од 

стране Геодетског бироа „Пут-премер“ и налаз вештака о висини накнаде за установљену 

службеност. По службеној дужности извршен је увид у извод из листа непокретности и утврђено је 

да је к.п. бр. 1388/1 КО Коњевићи у јавној својини града Чачка, а да су к.п.бр. 478/4 и 478/8 обе КО 

Коњевићи у приватној својини Миладина Лазовића из Чачака. 

 Списи предмета су достављени Комисији за грађевинско земљиште, ради утврђивања да ли 

су испуњени услови за установљавање службености, као и да ли је установљавање службености 

оправдано  и целисходно.   

 Комисија за грађевинско земљиште је разматрала поднету иницијативу и приложене доказе 

и на основу налаза вештака донела закључак да су испуњени услови за установљавање 

службености, као и да је исто неопходно, оправдано и целисходно. 
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Увидом у записник о извршеном увиђају сачињеном од стране Геодетског бироа „Пут-

премер“ утврђен је правац простирања, дужина и ширина службености службености. 

 Увидом у налаз и мишљење вештака грађевинске струке од 19.04.2019. године. године  

утврђена је висина накнаде за установљену службеност. 

 Чланом 6. Закона о основама својинскоправних односа („Сл. лист СФРЈ“ бр. 6/80 и 36/90, 

„Сл. лист СРЈ“ 29/96 и „Сл. лист СРЈ“  бр. 115/2000 и др. закон) прописано је да се на ствари на 

којој постоји право својине може засновати право службености, право стварног терета и право 

залоге, под условима одређеним законом, а чланом 7. истог закона да се стицање, заштита и 

престанак права својине, права службености, права стварног терета и права залоге уређују законом. 

 Чланом 67.  став 1. Одлуке о грађевинском земљишту  прописано је да Градско веће града 

Чачка може донети решење о установљавању права стварне службености на грађевинском 

земљишту у јавној својини Града, као послужном добру, када је према прописима којима се уређује 

изградња, односно другим прописима, уговор о установљавању права службености предвиђен као 

услов за издавање грађевинске дозволе за изградњу објекта, односно решења о одобрењу за 

извођење радова, као и у другим случајевима када је то, с обзиром на околности, неопходно. 

 Чланом 15. Одлуке о грађевинском земљишту прописано је да се грађевинско земљиште 

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

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

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

процена тржишне вредности непокретности или налаза и мишљења вештака уписаног у регистар 

сталних судских вештака. Чланом 67. став 6. и 7. Одлуке о грађевинском земљишту прописани су 

рокови у којима се има платити накнада за установљену службеност и закључити уговор о 

установљавању права службености и последице неизвршавања наведених обавеза у прописаном 

року. 

Градско веће града Чачка на седници одржаној дана 31. маја 2019. године, а у складу са 

чланом 67. Одлуке о грађевинском земљишту, одлучило је као у диспозитиву решења.  

 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ К.П. БР. 

3580/2, 2201/8 И 1458 СВЕ КО ЧАЧАК 

 

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

једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

1. ПРИСТУПА СЕ отуђењу из јавне својине града Чачка кп. бр. 3580/2 у повр. од 684 m2, 

к.п. бр. 2201/8 у површ. од 159 m2 и к.п. бр. 1458 у површ. од 317 m2 све КО Чачак,  непосредном 

погодбом, ради исправке граница суседних катастарских парцела,  предузећу „Danilović family 

invest“ из Чачка,  а ради формирања једне грађевинске парцеле за изградњу вишепородичног 

стамбеног 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. 
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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. 3583   КО Чачак површине 2061 m2. Предлаже исправку 

граница суседних катастарских парцела спајањем његове парцеле са к.п. бр. 3580/2, 2201/8 и 1458 

све КО Чачак у укупној површини од 1160 m2, имајући у виду да ни једна од наведених парцела 

појединачно не испуњава, а ни када би се од њих формирала једна катастарска парцела, не би 

испуњавала урбанистички услов за грађевинску парцелу у погледу минималне ширине (минимална 

ширина износи 16 метара), а ни остале урбанистичке услове у погледу површине и облика, те би 

једино могуће и целисходно било формирање једне грађевинске целине за изградњу 

вишепородичног објекта, од постојеће к.п. бр. 3583 КО Чачак и к.п. бр. 3580/2, 2201/8 и 1458 све 

КОЧачак, на начин који је прописан Законом и одговарајућом Одлуком. Такође, наводи  да сматра 

да је овај захтев оправдан имајући у виду чињеницу да парцеле за које је поднета иницијатива, ни 

својом површином, ни обликом не испуњавају неопходне услове из плана, а исправком граница би 

било испоштовано и правило да катастарска парцела која се припаја суседној парцели не испуњава 

услове за грађевинску парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се припаја.  

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 је предузеће „Danilović family invest“ уписано као 

власник к.п.бр. 3583 КО Чачак укупне површине 2061 m2.  

Увидом у лист непокретности за к.п. бр. 1458 КО Чачак утврђено је да је иста површ. 317 m2, за 

к.п. бр. 3580/2 КО Чачак да је површ. 684 m2, за к.п. бр. 2201/8 КО Чачак да је површ. 159 m2, 

односно укупно 1160 m2. Увидом у лист непокретности такође је утврђено да су све три предметне 

парцеле уписане у јавну својину града Чачка.  

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.  

     

 Са напред наведених разлога донето је решење као у диспозитиву.  

  

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О 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 Миленка Поповића, Градско 

веће је једногласно донело: 
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Р Е Ш Е Њ Е  

 

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

Милану Дамљановићу из Чачка,Ул. Милица Никшића бр. 2 ЈМБГ 1505961782854,  градско 

грађевинско земљиште ближе описано као део к.п.бр. 2938 КО Чачак у површини од 3 m2, у свему 

према елаборату геодетских радова број 955-136-3058/2019 од 07.02.2019. године сачињеном од 

стране Агенције за геодетске радове „Геодис“ Горњи Милановац, за износ накнаде од 12.425,84 

(дванаестхиљадачетиристодвадесетпет  и 84/100) динара које да плати у року од 15 дана од дана 

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

апсолутних права и трошкове овере. 

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

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

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

решењем и уговором, решење ће бити поништено.  

3. На основу  уговора о отуђењу закљученог са ЈП „Градац“, а после исплате целокупног 

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

непокретности и правима на њима, уписати право својине. 

 

O б р а з л о ж е њ е  

 

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 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.  Поднета иницијатива је испитана, па након што је 

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

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

године. 

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

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

прикупљене доказе. 

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. 

Увидом у елаборат геодетских радова број 955-136-3058/2019 од 07.02.2019. године 

сачињеном од стране Агенције за геодетске радове „Геодис“ Горњи Милановац утврђена је 

површина потребна за исправку граница. 

     Из обрачуна ЈП "Градац" утврђена је висина накнаде за отуђење у висини од 12.428,84 

динара, са којим се сагласио подносилац иницијативе. 

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

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

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

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

парцели  и коришћење права прече куповинњ грађевинског земљишта. 

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

прибавља и даје у закуп по тржишним условима, у складу са важећим прописима, а став 3. да се 

тржишна вредност грађевинског земљишта које се отуђује и прибавља утврђује на основу акта 

надлежног пореског органа или другог надлежног органа или ЈП "Градац" којим је извршена 

процена тржишне вредности непокретности или налаза и мишљења вештака  уписаног у регистар 

сталних судских вештака.Тржишна  вредност се утврђује по 1m2 грађевинског земљишта.  

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

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

решења. 

 Градско веће града Чачка на седници одржаној дана 31. маја 2019. године на основу 

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

земљишту, одлучило је као у диспозитиву решења.  

   

 

ДЕВЕТНАЕСТА 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. УСВАЈА СЕ извештај  о реализовању програма од јавног интереса у 2019. години, које је 

доставило Удружење „Иницијатива за Чачак“ Чачак. 

 

2. Да се против удружења Удружење рома 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). 

3. Да „Кинолошко удружење „Јелица 032“ Заблаће, које је наменски утрошило средства али 

није доставило образложење због неблаговремено достављеног извештаја, нема право на доделу 

средстава за финансирање или суфинансирање програма у текућој години, у складу са чланом 19. 

став 3. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање 

програма од јавног интереса („Сл. лист града Чачка“ број 5/2018). 
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ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА 

УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА У 2019. ГОДИНИ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Радојица Гавриловић. 

Упознао је чланове Градског већа са предлогом Комисије за спровођење поступка јавног конкурса 

за доделу средстава удружењима по јавном конкурсу расписаном за 2019. годину. Поступак доделе 

спроведен је у складу са Правилником о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима  

за реализовање програма од јавног интереса. На основу Правилника, Комисија за спровођење 

поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима донела је Ближа мерила за избор 

програма од јавног интереса са допунским  критеријумима и начином бодовања. По истеку рока за 

достављање пријава, Комисија је разматрала приспеле пријаве по јавном конкурсу за доделу 

средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2019. години. Комисија је 

извршила отварање свих приспелих пријава и утврдила испуњеност формалних услова. На основу 

Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 

програма од јавног интереса која реализују удружења и Правилника о критеријумима и поступку 

доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса, Комисија  је утврдила  

Листу вредновања и рангирања пријављених програма по Јавном конкурсу за доделу средстава 

удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2019. години и то: за пројекте у области 

друштвене бриге о деци и младима; за пројекте у области заштите животне средине и за пројекте у 

осталим областима. Листа вредновања објављена је интернет страници града Чачка. Учесници 

конкурса имали су право приговора на објављену листу бодовања. Поднет је један приговор на 

утврђену Листу вредновања и рангирања пријављених програма по Јавном конкурсу за доделу 

средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2019. години, који је Градско 

веће одбило на седници одржаној 20. маја 2019. године. Комисија је размотрила  достављене  

програме  који испуњавају услове из Ближих мерила за избор програма од јавног интереса са 

допунским критеријумима и начином бодовања и једногласно утврдила предлог Градском већу, а у 

складу са расположивим средствима у буџету и утврђеним критеријумима. На крају је прочитао 

допис Удружења хранитеља Моравичког округа “ Детелина са 4 листа“ Чачак који повлаче поднету 

пријаву на конкурс због промене заступника која је у току. Заједно са средствима од којих је 

одустало ово удружење на буџетским позицијама остала су неутрошена средства за намену 

реализовања програма удружења у 2019. години у укупном износу од милион и 930 хиљада динара, 

па је потребно расписати нови конкурс за утрошак ових средстава. 

 

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

 Прим. др Славица Драгутиновић поставила је питање неутрошених средстава и 

приметила да је мање средстава утрошено са позиције за заштиту животне средине и сматра да их 

треба утрошити као и средства са позиције за заштиту деце и младих. Такође се осврнула на допис 

удружења које је повукло своју пријаву сматрајући да је нелогично да се пријава повлачи само због 

промене заступника. 

 Драгомир Шипетић поставио је питање да ли број бодова који има учесник на конкурсу 

додељен од стране Комисије у складу са Правилником, опредељује ниво средстава. Такође, 

поставио је питање зашто је остало неопредељених средстава обзиром да су сва удружења која су се 

пријавила на конкурс очекивала више средстава. Такође је предложио да се убудуће из јавног 

конкурса за доделу средстава удружењима издвоји конкурс за удружења која се баве инвалидним 

лицима и осталих удружења из области социјалне заштите како би се брже спровео овакав конкурс 

и удружења раније добила средства неопходна ради њиховог функционисања, и навео да је таква 

пракса заступљена у неким градовима, а маса средстава за ова удружења изузета су из укупне масе 

средстава. 
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 Душан Радојевић похвалио је рад Комисије, знајући колико је тешко оценити све пројекте 

и изаћи у сусрет захтевима удружења. Поставио је питање преосталих средстава, односно 

расписивања новог конкурса за њихову доделу. 

 Радојица Гавриловић одговорио је да су удружења независна правна лица и у разлоге 

њиховог одустанка од конкурса не може се улазити, а обзиром да удружење могу оснивати три 

физичка лица сасвим је могуће да промена заступника може утицати на рад удружења. Што се тиче 

оцењивања пројеката и висине додељених средстава, те две ставке нису међусобно повезане. Што 

се тиче средстава намењених удружењима за рад са лицима са посебним потребама у смислу 

одвојеног конкурса од осталих удружења, треба размотрити усаглашеност таквог конкурса са 

важећим Правилником, и истакао да су пријаве оваквих удружења квалитетно урађене и скоро увек 

имају највећи број бодова, као и да приликом реализације њихових програма никада до сада није 

дошло до било каквог проблема. На крају је истакао да Градско веће расписује нови јавни конкурс. 

 Милица Дачић је, пре преласка на гласање по овој тачки дневног реда, задужила члана 

Градског већа Драгомира Шипетића да са помоћником Градоначелника за друштвене делатности 

Владаном Милићем проучи могућност да се за следећу годину издвоји конкурс за области о којима 

је говорио у својој дискусији, а све у складу са Правилником и буџетом за наредну годину. 

 

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

 

О Д Л У К У 

о додели средстава удружењима за реализовање 

 програма од  јавног интереса у 2019. години 

  

1. ДОДЕЉУЈУ СЕ средства за реализовање програма од јавног интереса у 2019. години 

следећим удружењима и то: 

 

1.1. Програми/Пројекти у области Заштите животне средине: 

 

 

подносилац пријаве назив програма/пројекта 
 

област 

 

број 

бодова 

износ 

(у дин) редни број 

1.  
Удружење социјалне 

задруге домаће радиности 

„Босиљак“ Чачак 

Стари занати у функцији 

здравог живота 

заштита 

животне 

средине 

76 250.000,00 

2.  
Удружење грађана 

„Географско еколошко 

друштво“ Чачак 

Летњи камп за надарене 

основце 

заштита 

животне 

средине 

76 150.000,00 

3.  
Градски ватрогасни савез 

Чачак 

Финансирање удружења из 

градског буџета 

заштита 

животне 

средине 

71 100.000,00 

4.  
Удружење „Рефлектор“ 

Чачак 
Пронађи дивљу депонију 

заштита 

животне 

средине 

69 100.000,00 

5.  
Удружење грађана 

„Период“ Овчар Бања 
Бистро и поштено 

заштита 

животне 

средине 

68 80.000,00 

6.  
Удружење грађана „Еко 

дизајн“ Чачак 

Стоп хемији! Заштитимо 

природу, избацимо отрове, 

заштита 

животне 
68  
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користимо здраву храну! средине 80.000,00 

7.  
Удружење грађана 

„Зелена јабука“ Пријевор 
Пријеворска зелена оаза 

заштита 

животне 

средине 

62 200.000,00 

8.  
Мрчајевачко еколошко 

туристичко удружење 

Мрчајевци 

За лепше, чистије и уређеније 

Мрчајевце 

заштита 

животне 

средине 

51 30.000,00 

 

                                        укупно 990.000,00 динара 

 

 

Програми/Пројекти у области Друштвена брига о деци и младима: 

 

 

 

    подносилац пријаве 

 

 

назив пројекта 

 

 

област 

 

 

   број 

бодова 

 

 

износ 

 (у 

динарима) 

редни 

број 

1.  
Центар за развој 

аудиовизуелних медија 

„Кинокулт“ Чачак 

14. Међународни студентски 

филмски камп „Интеракција 

2019“ 

друштвена 

брига о деци 

и младима 

86 300.000,00 

2.  
Савез параплегичара и 

квадриплегичара Србије 

Београд 

Још увек возим 

друштвена 

брига о деци 

и младима 

72 150.000,00 

3.  
Удружење „Саветовалиште 

Патриа“ Чачак 

Превенција болести завосности 

у основним школама на 

територији општине Чачак 

друштвена 

брига о деци 

и младима 

70 100.000,00 

4.  Удружење Унија младих Чачак 
Бициклијада 2019 (Чачанска 

критична маса) 

друштвена 

брига о деци 

и младима 

57 140.000,00 

5.  
Удружење потомака ратника 

Србије Чачак 
Ратовали...а ми их заборавили 

друштвена 

брига о деци 

и младима 

51 40.000,00 

6.  
Одред извиђача „Војвода 

Степа“ Чачак 

Набавка униформе за нове 

кадрове 

друштвена 

брига о деци 

и младима 

51 70.000,00 

 

         укупно 800.000,00 динара 

 

 

 

в) Програми/пројекти у области: 

 

- социјалне заштите,  

- борачко-инвалидске заштите,  

- заштите лица са инвалидитетом,  

- друштвене бриге о деци и младима,  

- заштите интерно расељених и избеглица,  
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- подстицање наталитета,  

- помоћи старима,   

- здравствене заштите,  

- заштите и промовисања људских и мањинских права,  

- образовања, 

- науке,  

- одрживог развоја,  

- заштите животиња,  

- заштите потрошача,  

 и борбе против корупције: 

 

 

редни 

број 
    подносилац пријаве 

 

 

назив пројекта 

 

 

област 

 

 

   број бодова 

 

 

износ 

(у динарима) 

1.  

Друштво за борбу 

против шећерне болести 

„Diabetes mellitus“ 

Чачак 

Помозимо особама 

оболелим од шећерне 

болсти да овладају 

њом, а ме она њима 

заштита лица са 

инвалидитетом 
97 600.000,00 

2.  
Међуопштинско 

удружење глувих и 

наглувих Чачак 

Сервисне услуге са 

дневним боравком за 

глува и наглува лица 

и унапређење 

енергетске 

ефикасности Дома 

заштита лица са 

инвалидитетом 
93 1.090.000,00 

3.  
Удружење 

параплегичара Чачак 
За точак испред 

заштита лица са 

инвалидитетом 
90 600.000,00 

4.  
Друштво за церебралну 

парализу Моравичког 

округа Чачак 

Клуб ОСИ 
заштита лица са 

инвалидитетом 
88 520.000,00 

5.  

Удружење 

дистрофичара 

Моравичког округа 

Чачак 

Укључи се и ти 
заштита лица са 

инвалидитетом 
85 450.000,00 

6.  
Међуопштинска 

организација слепих 

Чачак 

Година у Дому 

слепих 

заштита лица са 

инвалидитетом 
81 660.000,00 

7.  
Општинска 

организација  „Ратни 

ветерани Србије“ Чачак 

Стварање услова за 

обезбеђење 

здравствене, 

социјалне и 

материјалне 

сигурности чланова 

Удружења 

борачко-

инвалидска 

заштита 

81 130.000,00 

8.  
Удружење за помоћ 

ментално недовољно 

Финансирање 

удружења за помоћ 

заштита лица са 

инвалидитетом 
81 560.000,00 
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развијеним особама 

Чачак 

МНРО за 2019. 

годину 

9.  

Удружење ратних 

војних инвалида и 

породица погинулих 

бораца града Чачак 

Подршка унапређењу 

друштвеног положаја 

и социјализација 

ратних војних 

инвалида и породица 

погинулих бораца 

града Чачка 

борачко-

инвалидска 

заштита 

80 220.000,00 

10.  
Удружење „Уједињени 

пензионери“ Чачак 
Помоћ старима помоћ старима 

 

78 

550.000,00 

11.  
Центар за самостални 

живот особа са 

инвалидитетом Чачак 

Интеграцијом у 

смаосталност 

заштита лица са 

инвалидитетом 
75 420.000,00 

12.  
Удружење „Ксенија – 

руски језик“ Чачак 

Српско руске 

културолошке везе 
образовање 75 150.000,00 

13.  
Центар за лични раст и 

развој „Огледало“ Чачак 

Психосоцијална 

помоћ и подршка 

особама оболелих од 

малигних болести 

образовање 73 100.000,00 

14.  

Центар за психолошку и 

дефектолошку помоћ и 

едукацију „Раскршћа“ 

Чачак 

Наставак подршке 

наставницима и 

стручним 

сарадницима школа у 

раду са децом са 

посебним потребама, 

развојним тешкоћама 

образовање 71 70.000,00 

15.  
Равногорски покрет 

општински одбор Чачак 

Истинско сведочење 

антифашистичке 

борбе Равногорског 

покрета у Другом 

светском рату 

борачко-

инвалидска 

заштита 

71 150.000,00 

16.  
Удружење Макетарски 

клуб Чачак 

Чачак куп 2019 

 
образовање 70 110.000,00 

17.  
Удружење „Чачанска 

иницијатива“ Чачак 
Прослава Дана Рома 

заштита и 

промовисања 

људских и 

мањинских права 

69 40.000,00 

18.  
Удружење 

„Страцимиров запис“ 

Чачак 

Покренимо нити – 

школа ткања и 

плетења 

образовање 68 50.000,00 

19.  
Удружење „Ramonda 

serbica“ Чачак 

Извођење обуке – 

лиценцирање 

геронтодомаћица за 

услугу помоћи у кући 

социјална заштита 67 200.000,00 

20.  
Коло српских сестара 

"Надежда Петровић" 

Чачак 

Снага доброте социјална заштита 67 100.000,00 
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21.  

Центар за развој и 

унапређење породичног 

функционисања 

„Хоризонти“ Чачак 

Еко учионица образовање 66 70.000,00 

22.  
Удружење грађана 

„Ларис“ Чачак 

Једнородитељске 

породице – изазови и 

решења 

социјална заштита 65 50.000,00 

23.  
Савез удружења бораца 

народноослободилачког 

рата града Чачка 

Неговање традиције 

НОР-а и 

антифашизма у Чачку 

борачко-

инвалидска 

заштита 

65 50.000,00 

24.  
Удружење рома 

„Будимо људи“ Чачак 

Одржавање Ромске 

славе „Бибија“ 

заштита и 

промовисања 

људских и 

мањинских права 

63 30.000,00 

25.  
Центар за мониторинг и 

активизам - ЦЕМА 

Чачак 

Принципи добре 

управе – механизам 

антикорупције на 

локалном нивоу 

борба против 

корупције 
54 100.000,00 

26.  
Удружење за заштиту 

животиња „Рај за псе“ 

Чачак 

Мој пас заштита животиња 54 50.000,00 

27.  
Удружење пензионера 

града Чачка 
Помоћ старима помоћ старима 54 450.000,00 

28.  
Удружење пензионера 

„Атеничко врело“ Чачак 
За лепше дане помоћи старима 52 180.000,00 

29.  
Организација 

„Холокауст Рома 

Србије“ Чачак 

Организација ромске 

славе Бибија 

15.03.2019. 

заштита и 

промовисања 

људских и 

мањинских права 

52 30.000,00 

30.  
Хуманитарно удружење 

„Мајка Јевросима“ 

Крушевац 

Психолошка подршка 

лицима са 

инвалидитетом и 

њиховим породицама 

у циљу 

превазилажења 

стереотипа и 

успешније 

интеграције у 

локалној заједници – 

ја вредим – ти 

вредиш 

заштита лица са 

инвалидитетом 
51 200.000,00 

 

             укупно 7.980.000,00 динара 
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ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ: 

 

              1) апропријација 6/1- Немања Божић 

 

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

веће је једногласно донело следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 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 420.000,00 динара (350.000,00 динара нето и 70.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе), на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ породици у току лечења малолетног Милана Божића 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“. 

 

 

2) апропријација 6/1- Слободан Стојановић 

 

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

веће је једногласно донело следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 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 54.000,00 динара (45.000,00 динара нето и 9.000,00 динара припадајући 

порез на друге приходе), на име обезбеђења додатних средстава на апропријацији 6/1, за 

новчану помоћ Слободану Стојановићу из Мрчајеваца, у току лечења супруге и оца 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“. 

 

3) апропријација 509/1 

 

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

веће је једногласно донело следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 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 1.500.000,00 динара, за  непланиране сврхе за које није утврђена 

апропријација и то за набавку и уградњу мобилијара  у циљу заштите зелених површина на 

локацијама у улици Бате Јанковића, кружни ток код Моравице и код зграде новоизграђене 

Градске библиотеке, и отвара нова апропријација 509/1, економска класификација 425 – 

Текуће поправке и одржавање,  Расход по наменама 4252 – Текуће поправке и одржавање 

опреме, Функционална класификација 620, извор финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града),  Директни корисник буџетских средстава - Градска управа за финансије, 

Програм 1102. Комуналне делатности, нови Пројекат 1102-09 Набавка и уградња 

мобилијара. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на нову апропријацију 509/1, економска 

класификација 425 – Текуће поправке и одржавање,  Расход по наменама 4252 – Текуће 

поправке и одржавање опреме, Функционална класификација 620, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града),  Директни корисник буџетских средстава - Градска 

управа за финансије, Програм 1102. Комуналне делатности, нови Пројекат 1102-09 Набавка 

и уградња мобилијара. 

 

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

 

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

 

 

4) апропријација 97/1 

 

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

веће је једногласно донело следеће: 
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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 25.600,00 динара, за  непланиране сврхе за које није утврђена 

апропријација и то за исплату накнаде за биљне засаде са експроприсане кп. бр. 481/17 КО 

Прељина и отвара нова апропријација 97/1, економска класификација 485 – Накнада штете 

за повреде или штету нанету од стране државних органа, Расход по наменама 4851 – 

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, Функционална 

класификација 620, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градска управа за урбанизам, Програм 1101. Урбанизам и 

просторно планирање, ПА 1101-01. Просторно и урбанистичко планирање.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на нову апропријацију 97/1, економска 

класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних 

органа, Расход по наменама 4851 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 

државних органа, Функционална класификација 620, извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава - Градска управа за 

урбанизам, Програм 1101. Урбанизам и просторно планирање, ПА 1101-01. Просторно и 

урбанистичко планирање. 

 

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

 

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

 

 

5) апропријација 235 

 

Након уводног излагања Зорана Тодосијевића, Градско веће је једногласно донело следеће: 

 

 

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 390.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 235, за потребе ШOСО „1. Новембар“ Чачак, на име партерног уређења 

простора око фискултурне сале. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 235, економска класификација 

463 – Трансфери осталим нивоима власти, Расход по наменама 5113, Капитално одржавање 
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зграда и објеката, Функционална класификација 912,  Извор финансирања 01 (издаци из 

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

друштвене делатности, Индиректни корисник буџетских средтава ШОСО „1. Новембар“ 

Чачак, 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“. 

 

 

6) апропријација 235 

 

Након уводног излагања Зорана Тодосијевића, и дискусије Вељка Неговановића који је 

истакао да се захтев уствари односи на уградњу опреме а не за одржавање и Владана Милића који 

је појаснио због чега су потребни додатни радови везани за уградњу семафора, Градско веће је 

једногласно донело следеће: 

  

 

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 490.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 235, за потребе ШOСО „1. Новембар“ Чачак, за текуће поправке и одржавање 

објекта фискултурне сале.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 235, економска класификација 

463 – Трансфери осталим нивоима власти, Расход по наменама 4251, Текуће поправке и 

одржавање зграда и објеката, Функционална класификација 912,  Извор финансирања 01 

(издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска 

управа за друштвене делатности, Индиректни корисник буџетских средстава ШОСО „1. 

Новембар“ Чачак, 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“. 

 

 

7) апропријација 236 

 

Након уводног излагања Зорана Тодосијевића, Градско веће је једногласно донело следеће: 
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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 345.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 236, за потребе Техничке школе Чачак, на име плаћања судских трошкова по 

решењу Основног суда у Чачку. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 236, економска класификација 

463 – Трансфери осталим нивоима власти и то:  

 

 расход по наменама 4235 – Стручне услуге, износ од 42.000,00 динара  

 расход по наменама 4831 – Новчане казне и пенали по решењу судова, износ од 

303.000,00,00 динара 

 

3. Функционална класификација 920,  Извор финансирања 01 (издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за друштвене делатности, 

Индиректни корисник буџетских средтава Техничка школа Чачак, Програм 2003 Средње 

образовање и васпитање, ПА 2003 - 0001 Функционисање средњих школа.   

 

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

 

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

 

 

      8) апропријација 432 

 

Након уводног излагања Зорана Тодосијевића, и дискусије Вељка Неговановића који је 

истакао да се захтев уствари односи на уградњу опреме и Владана Милића који је појаснио радове 

које је потребно извести ради приласка новој фискултурној сали, Градско веће је једногласно 

донело следеће: 

 

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 355.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 432, за потребе Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са 

сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак,  за текуће поправке и одржавање фискултурне сале. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 432, економска класификација 

425 – Текуће поправке и одржавање, Расход по наменама 4251, Текуће поправке и 

одржавање зграда и објеката, Функционална класификација 090,  Извор финансирања 01 
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(издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска 

управа за друштвене делатности, Индиректни корисник буџетских средстава Установа за 

дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак, Програм 

0901, Социјална и дечија заштита, ПА 0901-0004 Саветодавне-терапијске и социјално-

едукативне услуге.    

 

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

 

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

 

  9) апропријација 545 

 

Након уводног излагања Зорана Тодосијевића, Градско веће је једногласно донело следеће: 

 

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 145.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 545, за потребе МЗ „Лугови“ за набавку намештаја за опремање канцеларије у 

Дому МЗ Лугови за потребе водовода „Бачевци“.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 545, економска класификација 

512 – Машине и опрема, Расход по наменама 5122, Административна опрема, 

Функционална класификација 160,  Извор финансирања 01 (издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за финансије, Индиректни 

корисник буџетских средстава Месна заједница „Лугови“ Чачак, Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, ПА 0002 Функционисање месних заједница – редовно 

пословање.  

 

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

 

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

 

 

10) апропријација 575 

 

     Након уводног излагања Зорана Тодосијевића, Градско веће је једногласно донело 

следеће: 

 

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 
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локалне самоуправе, програмска  активност 0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 600.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 575, за потребе ЈУ „Туристичка организација Чачка“ Чачак, за учешће у 

организацији 45. Конгреса међународног удружења за електрокардиологију, 18. Конгреса 

међународног удружења за холтер и неинвазивну електрокардиологију и 11. Конгреса 

Неурокард, под називом ICE 2019, који ће се одржати од 30. маја до 1. јуна 2019. године у 

Београду, у оквиру кога ће се истакнути светски кадриолози упознати са културним, 

историјским и туристичким вредностима града Чачка и околине.   

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 575, економска класификација 

423 – Услуге по уговору, Расходи по наменама 4239 - Остале опште услуге, Функционална 

класификација 473,  Извор финансирања 01 (издаци из средстава буџета Града), Индиректни 

корисник буџетских средстава – ЈУ „Туристичка организација Чачка“, Програм 1502. Развој 

туризма, ПА 1502-0001 Управљање развојем туризма.   

 

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

 

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

 

 

11) апропријација 235 

 

     Након уводног излагања Зорана Тодосијевића, Градско веће је једногласно донело 

следеће: 

 

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 4.500,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 235, за потребе ОШ „Вук Караџић“, на име исплате трошкова службеног пута 

у иностранство за запосленог.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 235, економска класификација 

463 – Трансфери осталим нивоима власти, Расход по наменама 4222 – Трошкови службених 

путовања у иностранство, 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 „Вук 

Караџић“, Програм 2002 Основно образовање и васпитање, ПА 2002-0001 Функционисање 

основних школа.   

 

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

 

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

 



12) auponpujaunja 235

Harcon yBoAHor H3JIaraH,a 3opana Togocnjennha ra gracnycr,rje B,ra4ana Mn.nnha xoju je
nojacHuo norpe6y Aa ce Ha oraj HauuH $uuaHcupa oAJra3aK oBHx yqr,rreJba Ha rcon$epenqrajy rcoja ce
oApxaBa y EyAou o6slEpotrl Aa IxKoJIe He ofipeAeJbyjy cpe4crna 3a oAJra3aK y uHocrpaHcreo, fpa4cKo eehe
je je4HouacHo AoHeJro cle4ehe:

l.

PEIIIEIbE

l4z cpeAcraBa yrapfeHrax O4lyxou o 6yuery rpa4a tlauna za 2019. roAHHy (,,C,r. lucr rpa4a
Ha.{Ka" 6poj 2712018) pa3Aeo 2, fpa4cro nehe, SyHrquouanna x,racn$rzrcaqnja 130,
anponpr.rjaqnja 26, H3Bop $r.rnaHcupama 0l ( l4saa\u r.r3 cpeAcraBa 6ygera rpa4a), .{rapexrHu
KopHcHHK 6yuercrcux cpeAcraBa - fpa4cxo rehe rpa4a gaurca, flporpam 0602, Onurre ycJryrc
JIoKiLIIHe caMoyrlpaBe, rporpaMcKa aKTHBHocr 0009 - Tercyha 6yuercrca pe3epBa, ogo6paeajy ce
cpeAcrBa y H3Hocy oA 13.500100 Ar.rHapa, Ha HMe o6e:6e!ema AoAarHrax cpeAcraBa Ha
anponpnjaquju 235, sa norpe6e OIII ,,np lparurua Muuroeuh" 9auarc, Ha HMe HcrrJrare rporxKoBa
cly:r6euor ry/ToBal{,a y I.{HocrpaHTBo 3a 3alocJleHe.

Cpe4crra I43 raqKe l. Peurerra pacnopefyjy ce Ha arponpujauujy 235, ercoHonacxa xlacra$uxaquja
463 - Tpauc$epra ocriulllM HlrBor4Ma BJracrr.r, PacxoA no HaMeHaM a 4222 - Tporuxoau cryx6enux
rryroBarba y l,IHocrpaHcmo, OyHrcrluoHzurHa x,racn$uxaqvtja 912, I4snop $unaHcrapama 01
(r.r:4aqr.I rc cpeAcraaa 6yqera fpa4a), lrEpenrun Kopr{cHHK 6yuercrcrx cpeAcraBa - fpa4cra
yilpaBa 3a ApyurrBeHe AeJlarHocru, l4wgupeKrHrd KopncHHK 6yuercrcux cpeAraBa OIII ,,Ip
,{paruura Muutoeuh" 9auari, flporpau 2002 OcHosuo o6pa:orarbe H Bacnrrrarbe, flA 2002-0001
OyHrcquouucarte ocHoBHHx trrKoJra.

O rl:apruerry oBor peruerLa crapahe ce fpa4cxa ynpaBa sa Sranancuje.

Oao peureme o6jauarr.r y ,,Cryx6eHoM Jrrrcry lpa4a Llaura".

Mu.nnqa fiauuh o6aeecrruIa je u,rauose fpa4crcor seha Aa je o4nyueHo no cB]rM raqKaMa
AHeBHol pe4a, na je 86. ce4uraqy fpa4cxor reha sax,ryqHJra y 1 1 qacosa ra 55 naunyra.

IPAACKO BEhE
Bpoj: 06-7612019-Ill
31. uaj 2019. roaraHe

yTI4 CEtrHI,IUOM,
nqa {a.ruh

2.

-).

4.

rpa4ouaue,rHu\glL* 36
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Записник са 86. седнице Градског већа  усвојен је на  87.  седници Градског већа број 06-

85/2019-III од 18. jуна 2019. године. 


