ЗАПИСНИК
СА ДЕВЕДЕСЕТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА
Одржане 29. августа 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 90. седницу Градског већа и истом председаваo.
Констатовао је:
 да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 11 чланова: Милун Тодоровић,
Милица Дачић, др Велимир Дробњак, прим. др Славица Драгутиновић, Душан Радојевић, Анђелка
Новаковић, Немања Трнавац, Вељко Неговановић, Мирослав Вукосављевић, др Милан Лукић и
Славко Веселиновић, а одсутни су: Михаило Јовић и Драгомир Шипетић.
 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:
-

Милан Бојовић, помоћник Градоначелника
Владан Милић, помоћник градоначелника
Игор Трифуновић, председник Скупштине Града
Милорад Јевђовић, заменик председника Скупштине града
Мирослав Петковић, секретар Скупштине града и председник Комисије за пословни простор
Славица Каранац, начелник Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника
и Градског већа
Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам
Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије
Милка Станковић, начелник Градске управе за друштвене делатности
Данко Ћаловић, директор ЈКП „Чачак“ Чачак

 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 89. седнице Градског већа, ради усвајања.
Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 89. седнице Градског
већа.
Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће једногласно донело:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ записник са 89. седнице Градског већа града Чачка број 06-111/2019-III од 31.
јула 2019. године, без примедби.

***
У смислу члана 16. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић, предложио је
дневни ред који је достављен уз материјал за седницу.
Питао је да ли има предлога за измену или допуну дневног реда. Како није било предлога за
измену и допуну дневног реда, Градско веће је једногласно утврдило следећи:
ДНЕВНИ РЕД:
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРОИЗВОДЊИ, ДИСТРИБУЦИЈИ И
СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНЕ ЗА
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА
3. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И
ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ
ЗАЈЕДНИЦА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА У 2016. ГОДИНИ
4. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И
ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ
ЗАЈЕДНИЦА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА У 2018. ГОДИНИ
5. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 2019. ГОДИНИ
6. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА
РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ,
МИНИСТАРСТВУ
УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, СЕКТОРУ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ОДЕЉЕЊУ ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У ЧАЧКУ НА НОВОМ ПУТНИЧКОМ ВОЗИЛУ –
TOYOTA
7. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ВИСИНИ МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА НАКНАДЕ ДЕЛА
ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА
РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ
8. РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА
ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2019. ГОДИНИ
9. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА У
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
10. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ РАДОШ МИЛАНА ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ
КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 355-774/19-IV-6-05 ОД 26. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ
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11. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ВУЈИЧИЋ САШЕ ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 55103-2468/2019 ОД 11. ЈУЛА
2019. ГОДИНЕ
12. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ПУРИЋ НАТАЛИЈЕ И СТОЈАНОВИЋ
МИРЈАНЕ ОБЕ ИЗ ЧАЧКА НА ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ ИНСПЕКТОРА ЗА
ЛОКАЛНИ ПРЕВОЗ И ПУТЕВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 347-405/18-IV-6-02 ОД 10. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ
13. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ BROWN ДОО ЧАЧАК НА РЕШЕЊЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ БРОЈ 359-211/19-IV-2-01 ОД 30. МАЈА 2019.
ГОДИНЕ
14. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ JEVTOVIC CARS ДОО ЧАЧАК НА
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ КОЈЕ ЈЕ ИЗДАЛА ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ ROP-CAC-20834-LOC-1/2019 ОД 24. ЈУЛА 2019. ГОДИНЕ
15. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ
РЕЗЕРВЕ (Завод за јавно здравље)

СРЕДСТАВА

СТАЛНE

БУЏЕТСКЕ

16. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ
РЕЗЕРВЕ (ДОО „Татовић“ Чачак)

СРЕДСТАВА

СТАЛНЕ

БУЏЕТСКЕ

17. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О
РЕЗЕРВE (апропријација 5)

СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ

18. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
РЕЗЕРВE (апропријација 6/1 - Драгослав Танчевић )

ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ

19. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
РЕЗЕРВE (апропријација 6/1 – Милан Средовић )

ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ

20. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
РЕЗЕРВE (апропријација 6/1 – Божидар Плазинић )

ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ

21. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О
РЕЗЕРВE (апропријација 6/2)

УПОТРЕБИ

СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ

22. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О
РЕЗЕРВE (апропријација 43/1)

УПОТРЕБИ

СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ

23. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О
РЕЗЕРВE (апропријација 97)

УПОТРЕБИ

СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ

24. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ
РЕЗЕРВE (апропријација 191/1)

СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ

25. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О
РЕЗЕРВE (апропријација 235)

СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ

УПОТРЕБИ

УПОТРЕБИ
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РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА:
ПРВА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ОДЛУКЕ
О
ПРОИЗВОДЊИ,
ДИСТРИБУЦИЈИ И СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић која је истакла
да је правни основ за доношење Одлуке о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном
енергијом садржан у Закону о комуналним делатностима којим је прописано да скупштина
јединице локалне самоуправе уређује у складу са законом начин и услове обављања комуналних
делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга,
начин вршења контроле коришћења и наплате комуналне услуге, начин вршења надзора над
обављањем комуналних делатности, као и које послове обухвата делатност производње и
дистрибуције топлотне енергије. Правни основ за доношење наведене одлуке је и Закон о
енергетици којим је прописано да јединица локалне самоуправе издаје лиценце за обављање
енергетских делатности: производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом, води
регистар издатих лиценци и евиденцију произвођача топлотне енергије снаге од 0,1 MW до 1 MW,
својим прописом утврђује услове испоруке и снабдевања топлотном енергијом купаца на свом
подручју, права и обавезе произвођача, дистрибутера, снабдевача и крајњих купаца топлотне
енергије, доноси пропис којим се уређује начин расподеле трошкова са заједничког мерног места у
топлотној предајној станици и услови и начин одржавања дела система од завршетака
дистрибутивног система до крајњег купца, укључујући и његову грејну опрему, права и обавезе
крајњих купаца топлотне енергије, посебно у случају престанка уговора, као и услове за подношење
и решавање захтева крајњег купца за обуставу испоруке топлотне енергије, даје сагласност на цене
топлотне енергије и прописује друге услове за обезбеђење поузданог и сигурног снабдевања купаца
топлотном енергијом, у складу са законом. Законом о прекршајима прописано је да се прекршаји
могу прописивати одлуком скупштине града. У складу са наведеним, Одлуком о производњи,
дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом прописују се услови и начин обављања комуналне
делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом на територији града
Чачка, права и обавезе вршиоца комуналне делатности и крајњег купца, начин вршења надзора над
обављањем делатности и друга питања која су од значаја за обављање делатности. Радни текст
Одлуке објављен је 5. јула 2019. године на интернет страници града Чачка, са позивом
заинтересованим грађанима да примедбе, предлоге и сугестије на овај текст могу доставити у року
од 15 дана. У наведеном року пристигле су примедбе једног грађанина и три привредна друштва
која обављају послове очитавања сопствених мерила и делитеља трошкова. Примедбе које су се
односиле на побољшање начина расподеле трошкова за испоручену топлотну енергију, као и на
исправку техничких грешки у тексту, делом су усвојене. На крају је истакла да седници присутвују
и представници ЈКП „Чачак“ Чачак, који су учествовали у изради нацрта Одлуке.
Данко Ћаловић истакао је да је ова одлука напреднија од одлука које се примењују у
другим градовима јер је усклађена са законском нормативом која је делом међусобно неусклађена
обзиром да су неки закони на снази одраније а неки су у међувремену донети. Поједине одредбе
Закона о енергетици, Закона о заштити потрошача и Закона о комуналним делатностима понегде су
у сукобу. Нацрт ове Одлуке резултат је настојања да се та неусаглашеност помири до тренутка када
ова материја буде у потпуности уређена. У Одлуци постоји неколико нових решења од којих је
једна од најважнијих да ће грађани моћи праведније да врше расподелу утрошка енергије у оквиру
самих зграда, јер ће моћи сами да одреде деловник трошкова и поделе оно што је зграда потрошила.
ЈКП „Чачак“ Чачак поставило је мераче на све зграде у Чачку, међу првима у земљи, а само мерење
до сада су вршили овлашћени контролори односно читачи док ће од наредне године јавно предузеће
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припремити и почети очитавање у зградама за индивидуална мерења у ситуацијама када постоји
ходнички развод, а где је стари систем са делитељима топлоте за то неће постојати технички
услови. Друга важна ствар је да је дефинисан начин искључења купаца што ће бити усклађено са
другим градовима у Србији обзиром да је Чачак у овом погледу био либералнији од других градова
на шта је указивало Министарство и Удружење топлана а и сами грађани обзиром да се ремети
систем грејања у самој згради, тако да ће се сада тражити већи број потписа за искључење неког
потрошача са система грејања. За разлику од раније када је било теже продужити сезону након
њеног завршетка услед изузетно ниских температура, сада је направљен такав систем да се брзо и
ефикасно може реаговати и ван грејне сезоне.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Игор Трифуновић прокоментарисао је чињеницу да од ове године ЈКП “Чачак“ Чачак
очитава индивидуалне мераче у смислу да трошак који су раније плаћали крајњи потрошачи за
очитавање више неће плаћати.
Данко Ћаловић је истакао да Уредбом за утврђивање цене грејања утврђена трећа цена
грејања коју може да пропише Град односно за цена читања мерних уређаја. На основу калкулације
те цене долази се до економског податка колико кошта очитавање од стране предузећа. Овом
одлуком само за нове зграде које ће се тек прикључивати на систем грејања, предузеће ће бити у
обавези да врши читање индивидуалних мерача који се налазе испред станова а не делитеље. Од 1.
октобра следеће године свака зграда која је до сада имала уговоре са овлашћеним читачима,
уколико жели да раскине однос са њима може доћи у ЈКП „Чачак“ Чачак и ово предузеће ће
преузети читање обзиром да ће до тада бити технички спремно и то по цени коју Град одреди и када
се уради калкулација након доношења одлуке а претпоставља се да ће цена бити нижа од
досадашње.
Милун Тодоровић поставио је питање да ли јавно предузеће сноси одговорност за тачност
мерења.
Данко Ћаловић је одговорио да ово предузеће сноси одговорност за тачност мерења на
мерачима за стамбене зграде а што распоређују корисници у самој згради. Уколико предузеће
преузме читање у самој згради тада ће на основу уговора предузеће постати одговорно за тачност
читања а до тада су за тачност расподеле одговорни они са којима грађани имају уговор односно
фирме овлашћени контролори.
По упознавању са нацртом Одлуке и завршеном претресу Градско веће је једногласно
утврдило Предлог одлуке о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом, и
доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ДРУГА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ
ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА ЧАЧКА

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Мирослав Петковић који је
истакао да је Законом о јавној својини прописана могућност давања у закуп ствари у јавној својини,
начин и поступак као и надлежност јединица локалне самоуправе за закључивање уговора. Уредбом
о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давање у закуп ствари у
јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права као и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда прописано је да се пословни простор
у јавној својини даје у закуп ради стицања прихода на основу општих аката јединица локалне
самоуправе којима се уређује закупнина за пословни простор. Предложеном изменом се потпуније
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утврђује висина закупнине за давање пословног простора у закуп. Истакао је да у предлогу Одлуке
треба извршити измену у ставу 2 који се односи на умањење закупнине у случају авансне уплате за
10 и више година, тако да уместо “10 и више година“ треба стоји „преко 10 година“.
Ову измену Градско веће је једногласно прихватило.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело:
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор
у јавној својини града Чачка
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној својини града Чачка („Сл.
лист града Чачка“ бр. 3/14 и 9/15) члан 6. мења се и гласи:
„Почетна цена за утврђивање висине закупнине за давање пословног простора у закуп
утврђује се и то:
Екстра зона: 2.000, 00 динара по м2;
У I зони: 1.750,00 динара по м2;
У II зони: 1.500,00 динара по м2;
У III зони:1.000,00 динара по м2;
У IV зони: 500,00 динара по м2;
У V зони: 400,00 динара по м2;
У VI зони: 300,00 динара по м2.
Висина закупнине из претходног става овог члана у случају авансне уплате у износу 100%
закупнине може се умањити за 20% за период од 5 до 10 година, а за 40% за период преко 10
година.
За пословни простор који има одређене техничке недостатке почетна цена за утврђивање
висине закупнине може се умањити до:
-

-

-

70% за пословни простор настао од надстрешница, подрумских просторија; простор
настао између два објекта; простор без стандардних подова; простор који је без
централног грејања, без природног осветљења, без вентилације или без санитарног чвора
и пословни простор на сеоском подручју који није коришћен у пословне сврхе одређено
време и сл.;
75% за пословни простор настао од надстрешница, подрумских просторија; простор
настао између два објекта; простор без стандардних подова; простор који је без
централног грејања, без природног осветљења, без вентилације или без санитарног чвора
и пословни простор на сеоском подручју који није коришћен у пословне сврхе одређено
време и сл., при авансној уплати у износу 100% закупнине за период од 5 до 10 година,
односно 80% за период преко 10 година;
50% за пословни простор нестандарних висина и без директног улаза у простор и
простор настао делом испод степеништа са директним улазом са улице.
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Извештај о постојећем стању пословног простора, односно чињеницу не коришћења
пословног простора одређено време, са описом стања пословног простора и процентом умањења
почетне цене за утврђивање висине закупнине, утврђује стручно лице грађевинске или
архитектонске струке, запослено у Градској управи за послове урбанизма на захтев Комисије за
пословни простор Градског већа града Чачка односно Комисије за преиспитивање Нацрта одлуке о
давању у закуп сеоских домова културе и другог простора у својини града, а који користе месне
заједнице.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града
Чачка".
ТРЕЋА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА
ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА У
2016. ГОДИНИ

Обједињено уводно излагање у оквиру ове и следеће две тачке дневног реда поднео је
Милан Бојовић који је чланове Градског већа упознао са предлогом Комисије за доделу средстава
црквама и верским заједницама у вези извештаја цркава и верских заједница о реализовању
програма у 2016. и 2018. години години којим се предлаже да се усвоје извештаји о реализовању
програма. Даље је истакао да је Комисија размотрила приспеле пријаве на конкурс за доделу
средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2019. години и доставила
Градском већу предлог расподеле ових средстава и навео разлоге због чега поједине пријаве нису
прихваћене.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следећи:
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ извештај цркава и верских заједница о реализовању програма у 2016. години,
који је доставио подносилац програма Српска православна црквена општина Коњевићи –
Храм Светог Константина и Јелене.
2. Да се против подносиоца програма Српске православне црквене општине Прељина за кога је
Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама утврдила да није користило
додељена средства у складу са чланом 8. став 1. Правилника о критеријумима и поступку
доделе средстава црквама и верским заједницама предузму неопходне мере предвиђене
Уговором о дотацијама из буџета града и Правилником о критеријумима и поступку доделе
средстава црквама и верским заједницама („Службени лист града Чачка“ број 8/2013).
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ЧЕТВРТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА
ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА У
2018. ГОДИНИ
По упознавању са предлогом у оквиру треће тачке дневног реда, Градско веће је једногласно
донело следећи:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ извештај цркава и верских заједница о реализовању програма у 2018. години,
који је доставио подносилац програма Српска православна црквена општина при храму Вазнесења
Господњег у Чачку.
ПЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И
ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 2019.
ГОДИНИ

По упознавању са предлогом у оквиру треће тачке дневног реда, Градско веће је једногласно
донело:
ОДЛУКУ
о додели средстава црквама и верским заједницама за реализовање
програма у 2019. години
1. ДОДЕЉУЈУ СЕ средства за реализовање програма у 2019. години следећим црквама и
верским заједницама:
Ред.
Бр.

Назив цркве

1.

Српска православна црквена
општина Љубић

2.

Српска православна црквена
општина Пријевор

3.

Српска православна црквена
општина Мојсиње – Црква у
Остри

4.

Српски православни
манастир Вазнесење
у Овчар Бањи

5.

Српска православна црквена

Износ

Намена

Изградња парохијског дома
1.400.000,00 (израда и постављање фасадне
и унутрашње столарије)
1) завршетак иконостаса
500.000,00 динара;
1.000.000,00
2) завршетак фасаде
500.0000,00 динара;
1.000.000,00 Изградња иконостаса
Штампање монографије:
- графички дизајн и
припрема за штампу
396.000,00
132.000,00 динара;
- материјал и штампање
264.000,00 динара;
213.000,00 Изградња цркве у
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општина Горња Горевница –
Црква у Милићевцима

6.
7.

Српска православна црквена
општина Трнава – Храм у
Виљуши
Српска православна црквена
општина Коњевићи

8.

Српска православна црквена
општина Горичани – Храм у
Качулицама

9.

Српска православна црквена
општина Атеница
УКУПНО:

Милићевцима:
- лимарски радови 118.000,00
динара;
- израда тротоара 95.000,00
динара;
950.000,00

Изградња Храма у Виљуши
(зидарски радови)

Израда темеља за припрату
Храма
Санација храма у Качулицама:
- санација крова
(материјал) 70.000,00
дин;
200.000,00
- санација крова (рад)
30.000,00 динара;
- постављање олука
100.000,00 динара;
Израда ограде од кованог
500.000,00
гвожђа
6.000.000,00
341.000,00

2. Са црквама и верским заједницама из тачке 1. Одлуке закључиће се уговор којим ће се
уредити међусобна права и обавезе.
3. За израду и реализацију Уговора задужује се Градска управа за финансије.
ШЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ГРАДА
ЧАЧКА
РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ,
МИНИСТАРСТВУ
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, СЕКТОРУ ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ОДЕЉЕЊУ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У
ЧАЧКУ НА НОВОМ ПУТНИЧКОМ ВОЗИЛУ – TOYOTA

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић која је истакла
да је Градоначелник града Чачка поднео дана 13. јуна 2019. године, Градској управи за урбанизам
града Чачка, Одсеку за имовинско правне послове захтев за израду предлога одлуке о преносу
права јавне својине Града Чачка, Републици Србији, Министарству унутрашњих послова Србије,
Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ванредне ситуације Чачак, на новом путничком возилу,
марке Toyota, модел HILUX 2.4 D-4D 4X4 DC M/T6 COMFORT. Закључком Савета за безбедност
саобраћаја од 18. марта 2019.године прописано је да се средства предвиђена Програмом коришћења
средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града
Чачка за 2019. годину употребе за набавку возила за хитне интервенције при саобраћајним удесима.
Предложеним решењем ставља се ван снаге решење Градског већа града Чачка од 17. јула 2019.
године из разлога што је у том решењу наведено да се предметно путничко возило преноси
Републици Србији, Министарству унутрашњих послова Србије, Полицијској управи Чачак,
Одељењу саобраћајне полиције, а треба да стоји да се преноси Републици Србији, Министарству
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унутрашњих послова Србије, Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ванредне ситуације у
Чачку, у складу са Захтевом за пренос права својине на возилу Градоначелника града Чачка, број
404-2/35-II од 12.06.2019. године.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
I. ПРЕНОСИ СЕ из јавне својине града Чачка, Републици Србији, Министарству
унутрашњих послова Србије, Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ванредне ситуације Чачак,
без накнаде, ново путничко возило марке Toyota, модел HILUX 2.4 D-4D 4X4 DC M/T6 COMFORT,
запремина мотора 2393 ccm, година производње 2019., број мотора 2GDC487581, снага мотора
110kv, боја бела, број шасије AHTKB3CDX02621434.
II. Република Србија, Министарство унутрашњих послова Србије, Сектор за ванредне
ситуације, Одељење за ванредне ситуације Чачак, дужно је да путничко возило описано у ставу I.
овог решења, употребљава за хитне интервенције при саобраћајним удесима на територији града
Чачка, у складу са закључком Савета за безбедност саобраћаја број 06-17/2019-III од
18.03.2019.године.
III. На основу овог решења Градоначелник града Чачка закључиће уговор о преносу права
јавне својине на путничком возилу ближе описаном у ставу I. овог решења.
IV. Овим решењем ставља се ван снаге решење Градског већа града Чачка број 06-106/2019III од 17. јула 2019. године.
V. Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СЕДМА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ВИСИНИ МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА НАКНАДЕ
ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ
УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО
ЛИЦЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Милка Станковић која је
исткала да је Правни основ за доношење овог решења садржан у Закону о финансијској подршци
породици са децом, Одлуци о додатној финансијској подршци породици са децом и Правилнику о
праву на накнади дела трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго
правно или физичко лице. Одлуком о додатној финансијској подршци породици прописано да
ближе услове, начин остваривања финансијске помоћи породици са децом и висину помоћи
утврђује Градско веће у складу са планираним средствима и бројем деце која због недостатка
капацитета нису уписана у Предшколску установу чији је оснивач град Чачак. Правилником о праву
на накнаду дела трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно
или физичко лице прописано да Градско веће града Чачка утврђује месечни износ накнаде трошкова
боравка детета у приватној предшколској установи у складу са могућностима буџета Града Чачка.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узела прим. др
Славица Драгутиновић која је истакла да Град сваке године доноси овакво решење, а да је ове
године увећан износ субвенције за боравак деце у приватним предшколским установама, тако да то
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оцењује као позитиван корак како би најмлађи суграђани обезбедили боравак у приватним
предшколским установама обзиром да се нису уписали у вртиће Предшколске установе чији је
оснивач град Чачак.
По упознавању са предлогом и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело:
РЕШЕЊЕ
О ВИСИНИ МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА НАКНАДЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА У
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО
ЛИЦЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ
1. Месечни износ накнаде трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач
друго правно или физичко лице који се плаћа из буџета града Чачка износи 11.000 динара за
целодневни облик рада у трајању од 11 часова, за радну 2019/2020 годину.
2. Месечни износ накнаде трошкова боравка за треће и свако наредно дете по реду рођења
признаје се у висини 18.820,64 динара (76% од економске цене боравка детета у предшколским
установама чији је оснивач град Чачак).
3. Дневни износ боравка детета утврђује се дељењем месечног износа који се признаје као
основ за обрачун дела трошкова боравка деце.
4. За дане оправданог одсуства детета (болест, годишњи одмор родитеља и др.), уплаћује се
50% од дневног износа.
5. За дане неоправданог одсуства детета не плаћа се накнада.
Трошкови боравка детета у приватној предшколској установи не надокнађују се за дане
викенда, државних и верских празника који се празнују у Републици Србији и обележавају нерадно.
Право на финансијску помоћ из тачке 1. овог решења, може да оствари родитељ, старатељ,
усвојитељ или хранитељ у радној 2019/20 години, под условима да дете није уписано у вртић
предшколских установа чији је оснивач град Чачак због недостатка капацитета, да је родитељ
закључио уговор о боравку детета у приватној предшколској установи, да дете похађа приватну
предшколску установу и другим условима прописаним Одлуком о финансијској подршци породици
са децом ("Сл. лист града Чачка", бр. 1/2015) и Правилником о праву на накнаду дела трошкова
боравка у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице ("Сл. лист града
Чачка", бр. 7/2015,17/2016 ,5/2018,17/2018 и 7/2019 )
6. Право из тачке 1. ове одлуке оствариће највише 820 деце („Мимиланд“ 550 деце и
„Гимназион“ 270) према броју и датуму подношења захтева преко писарнице Градске управе за
друштвене делатности града Чачка или поште.
7. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града
Чачка", а примењиваће се од 1. септембра 2019. године до 31. августа 2020. године.
ОСМА ТАЧКА:

РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА У 2019. ГОДИНИ

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Владана Милића, Градско веће
је једногласно расписало:
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ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА
ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2019. ГОДИНИ
1. Предмет овог конкурса је додела средстава удружењима за подстицање програма или
недостајућег дела средстава за финансирање програма у области:
- социјалне заштите,
- борачко-инвалидске заштите,
- заштите лица са инвалидитетом,
- друштвене бриге о деци и младима,
- заштите интерно расељених и избеглица,
- подстицање наталитета,
- помоћи старима,
- здравствене заштите,
- заштите и промовисања људских и мањинских права,
- образовања,
- науке,
- заштите животне средине,
- одрживог развоја,
- заштите животиња,
- заштите потрошача,
- борбе против корупције.
Једно удружење може поднети пријаву само из једне области.
2. Право учешћа на конкурсу имају удружења која испуњавају следеће услове:
- да удружење има статус правног лица,
- да удружење програм од јавног интереса реализује на територији града Чачка,
- да је удружење основано у складу са прописима којим је уређено оснивање удружења и да
је уписано у прописани регистар;
- да се, према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у области у којој се
програм реализује.
3. За финансирање или суфинансирање програма поднетих по овом Јавном конкурсу
Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину („Сл. лист града Чачка“ број 27/2018) опредељена су
средства у укупном износу од 1.930.000,00 динара, и то:
- заштите животне средине 510.000,00 динара
- друштвена брига о деци и младима 200.000,00 динара,
- остало (социјална заштита, борачко-инвалидска заштита, заштита лица са инвалидитетом,
заштита интерно расељених и избеглица, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствена
заштите, заштита и промовисања људских и мањинских права, образовање, наука, одрживи развој,
заштита животиња, заштита потрошача, борба против корупције) 1.220.000,00 динара
4. Избор програма који ће се финансирати или суфинансирати средствима буџета Града
врши се применом следећих критеријума:
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1) референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број
корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост;
2) циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у
области у којој се програм спроводи;
3) суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике
Србије, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег
дела средстава за финансирање програма;
4) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су
раније коришћена средства буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе.
Ближа мерила за избор програма применом наведених критеријума, са јасним системом за
вредновање сваког појединачног критеријума прописује Комисија за спровођење поступка јавног
конкурса за доделу средстава удружењима, и они се налазе на званичној интернет страници града
Чачка www.cacak.org.rs. Комисија може утврдити и допунске критеријуме који су специфични за
одређену област, који се такође објављују на интернет страници www.cacak.org.rs.
5. Одобрени програм се мора реализовати, а додељена средства употребити, најкасније до
краја текуће календарске године.
6. Учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, дужни су да
доставе нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима, у року од 15 дана од дана
објављивања Одлуке о додели средстава на интернет страници града Чачка. Уколико то не учине,
сматраће се да су одустали од средстава која су им додељена.
7. Учесници конкурса дужни су да се одазову позиву надлежне управе на закључење
уговора, у року од 15 дана од дана објављивања позива на званичној интернет страници града
Чачка. Уколико то не учине, сматраће се да су одустали од средстава која су им додељена.
8. Конкурсну документацију удружења могу преузети на званичној интернет страници града
Чачка www.cacak.org.rs.
9. Конкурс је отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања на званичној интернет
страници града Чачка (www.cacak.org.rs.).
10. Пријаве на конкурс, у затвореној коверти, доставити на адресу: Градско веће града Чачка
- Комисија за спровођење јавног конкурса за доделу средстава удружењима, ул. Жупана
Страцимира број 2, са назнаком «НЕ ОТВАРАЈ – ПРИЈАВА НА КОНКУРС».
11. Уз пријаву на конкурс (попуњен образац предлога програма у два примерка),
приложити следећу документацију:
- статут удружења
- решење о упису удружења у регистар.
12. Учесника конкурса који је поднео непотпуно или непрецизно попуњен образац предлога
програма, или није доставио тражену документацију, Комисија електронским путем обавештава да
недостатак отклони у року од осам дана, од дана објављивања обавештења на званичној интернет
страници града Чачка.
Пријава учесника конкурса који у накнадно одређеном року не отклони уочене
неправилности, не разматра се.
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Учеснику конкурса који није доставио образац предлога програма, не доставља се наведено
обавештење и његова пријава се не разматра.
13. Правни акти предвиђени Правилником о критеријумима и поступку доделе средстава
удружењима за реализовање програма од јавног интереса („Сл. лист града Чачка» број 5/2018), а у
вези
расписаног
конкурса,
биће
објављивани
на
адреси:http://www.cacak.org.rs/Dodela_sredstava_udruzenjima-221-1.
14. Неблаговремене пријаве неће се разматрати.
ДЕВЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ
ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Славице Каранац, Градско веће
је једногласно донело:
РЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања
I
У Комисију за оцену пројеката у области јавног информисања, именују се:
1. Сандра Савић, на предлог Удружења електронских медија Србије ComNet
2. Марија Станковић, на предлог Професионалног удружења новинара Србије - Проунс
3. Ђорђе Ковачевић, медијски радник
II
Задатак Комисије је да донесе оцену пројеката поднетих по Јавном позиву као и предлог о
додели средстава са образложењем за ове пројекте, у складу са Правилником о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“
бр.16/2016 и 8/2017) и Јавним позивом за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2019.
години, број 06-106/2019-III од 17. јула 2019. године и исти достави Градском већу града Чачка на
даље поступање.
III
Ово решење објавити на web сајту града Чачка.

14

ДЕСЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ РАДОШ МИЛАНА ИЗ ЧАЧКА
НА РЕШЕЊЕ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 355-774/19-IV-6-05
ОД 26. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ

У оквиру ове тачке дневног реда Славица Каранац упознала је чланове Градског већа са
жалбом Радош Милана из Чачка на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски
надзор града Чачка број 355-774/19-IV-6-05 од 26. јуна 2018. године, као и предлогом решења по
жалби.
По упознавању са жалбом и предложеним текстом решења, Градско веће је једногласно
донело:
РЕШЕЊЕ
ПОНИШТАВА СЕ решење Комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор
града Чачка број 355-774/19-IV-6-05 од 26. јуна 2019. године, и предмет враћа првостепеном органу
на поновни поступак.
Образложење
Комунални инспектор Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка донео је решење
којим се налаже Радош Милану, власнику локала који се налази у оквиру Стамбене заједнице у
улици Кнеза Васе Поповића број 12 у Чачку, да у року од 15 дана од дана уручења решења измири
обавезе по основу одржавања заједничких делова зграде и земљишта за редовну употребу и
управљања зградом за наведену Стамбену заједницу.
На донето Решење жалбу је благовремено изјавио Радош Милан у којој наводи да се његов
пословни простор налази у згради на адреси Светозара Марковића број 69 у Чачку у прилог чега
доставља копије рачуна за комуналне услуге што потврђује да његов пословни простор има
комплетну инфраструктуру потпуно независну од другог дела зграде. Даље наводи да никада није
добијао никаква обавештења о свом задужењу нити рачуне за чишћење и одржавање који се односе
на адресу Кнеза Васе Поповића 12, о чему је и обавестио комуналног инспектора након чега је и
обустављен поступак инспекцијског надзора покренут од Агенције Финеса тим, чија власница
Невена Јојић је професионални управник наведене Стамбене заједнице. Истиче да му је након тога
достављен записник о инспекцијском надзору од 8. маја 2019. године који је урађен без његовог
присуства а у коме нема никаквих нових доказа у вези овог предмета већ је као сведок наведен
професионални управник Стамбене заједнице на адреси његовог пословног простора у улици
Светозара Марковића број 69, те да се улаз у стамбену зграду коју је сведок регистровао на адреси
његовог пословног простора налази преко пута улаза у наведени пословни простор и окренут је
према улици Кнеза Васе Поповића па сматра да по Правилнику о адресном регистру РС тај улаз би
морао да носи број у улици Кнеза Васе Поповића јер два иста броја за два посебна улаза у једној
улици не могу да постоје. Истиче
да је сведочење тог сведока главни разлог што је поништено решење којим је поступак против њега
био обустављен и донето ново решење којим му се налаже да измири обавезе према Стамбеној
заједници у улици Кнеза Васе Поповића број 12 за које није никада ни добијао рачуне. Напомиње да
целокупну инфраструктуру за свој пословни простор плаћа сам, а овим решењем му се налаже да
све то исто плаћа у улазу у који никада није ушао. Што се Агенције Финеса тим тиче, до сада је
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имао увид у само један њихов рачун за наплату „потраживања“. У прилогу жалбе достављене су
адреса становања и адреса пословног простора па предлаже да се ожалбено решење стави ван снаге.
У одговору на жалбу првостепени орган истиче да је у поновљеном поступку инспекцијког
надзора утврђено да предметни локал власника Радош Милана припада стамбеној заједници у
улици Кнеза Васе Поповића број 12 у Чачку и физички се налази у оквиру исте иако се предметни
локла води на адреси Светозара Марковића број 69 али не припада тој стамбеној заједници. Истиче
да је у предходном поступку инспекцијског надзора вођеном по пријави Невене Јојић жалилац се
дана 28. марта 2019. године изјаснио на записник комуналаног инспектора поводом исте управне
ствари, док је у поновљеном поступку који је вођен у циљу додатног утврђивања чињеничног стања
комунални инспектор извршио увид у списак власника посебних делова зграде који припадају
Стамбеној заједници у улици Кнеза Васе Поповића број 12, међи којима је и Радош Милан и да је
дана 11. априла 2019. године узета изјава од Драган Ерића, професионалног управника Стамбене
заједнице у улици Светозара Марковића број 69 који је изјавио да предметни локал не припада тој
заједници.
По разматрању жалбе и осталих списа предмета, као и оцене свих доказа Градско веће града
Чачка налази да првостепени орган није у потпуности утврдио све чињенице које су од утицаја на
правилно решење ове управне ствари, јер се из списа предмета не може на поуздан начин утврдити
којој стамбеној заједници припада пословни простор власника Радош Милана из Чачка, обзиром да
жалилац тврди да се предметни пословни простор налази на адреси Светозара Марковића број 69 за
шта прилаже одређене доказе, док професионални управник Стамбене заједнице у улици Кнеза Васе
Поповића број 12, у поновљеној пријави, уз коју је приложен списак станара, наводи да је Радош
Милан власник посебног дела зграде у наведеној стамбеној заједници, а коју чињеницу потврђује и
изјава сведока, управника Стамбене заједнице у ул. Светозара марковића 69 у Чачку. То што је
Радош Милану утврђена обавеза према Стамбеној заједници на адреси Кнеза Васе Поповића број
12, а приложени докази међу којима су потврда Пореске управе, рачун за утрошену електричну
енергију, рачун за коришћење телефона, рачун за утрошену воду и сл. указују да се овај пословни
простор налази на другој адреси, ствара забуну којој стамбеној заједници тај простор припада.
Обзиром да је наведена чињеница спорна првостепени орган је требао да прибави и друге доказе
који на поуздан начин утврђују којој стамбеној згради пословни простор као посебан део зграде
припада, пре свега коришћењем доступних база података из јавних евиденција, као и доказе којој
Стамбеној заједници жалилац измирује обавезе утврђене законом.
У поновном поступку првостепени орган ће имајући у виду напред изнето правилно и у
потпуности утврдити чињенично стање и решити ову правну ствар.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба
али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду- Одељење у Крагујевцу у
року од 30 дана од дана пријема Решења.
ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ВУЈИЧИЋ САШЕ ИЗ
ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА
ЧАЧКА БРОЈ 55103-2468/2019 ОД 11. ЈУЛА 2019. ГОДИНЕ

У оквиру ове тачке дневног реда Славица Каранац упознала је чланове Градског већа са
жалбом Вујичић Саше из Чачка на Решење Центра за социјални рад града Чачка бр. 551032468/2019 од 11. јула 2019. године, као и предлогом решења по жалби.
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По упознавању са жалбом и предложеним текстом решења, Градско веће је једногласно
донело:
РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ жалба Вујичић Саше из Чачка, изјављена на Решење Центра за социјални рад
града Чачка број 55103-2468/2019 од 11. јула 2019. године, као неоснована.
Образложење
Центар за социјални рад града Чачка донео је Решење којим се одбија захтев Вујичић Саше
из Чачка, улица Кнеза Милоша број 105/1, за пружање новчане помоћи за санацију стамбеног
објекта, као неоснован.
На донето Решење жалбу је благовремено изјавио Вујичић Саша у којој наводи да је молбу
Центру за социјални рад поднео ради поправке стамбеног објекта у коме живи са сином и да је
власник тог објекта. Такође наводи да ни он ни син не раде и да су штићеници Центра за социјални
рад. Жалилац даље наводи да је пре око годину дана Центар вршио санацију објекта, али да сада
поново постоји проблем због чега се поново обратио молбом Центру. Наводи да је Комисија Центра
за социјални рад излазила на лице места и погледала недостатке. У жалби наводи и да је извођачу
радова приликом претходне санације исплаћен новац а да притом ништа није урађено. Предлаже да
Градско веће усвоји жалбу како би нова Комисија утврдила право стање у вези његових навода.
У одговору на жалбу првостепени орган истиче да остаје при свим наводима ожалбеног
решења. Центар за социјални рад у поступку након изјављене жалбе није утврдио услове за
поништај побијаног решења из разлога које предвиђа Закон о општем управном поступку. Истиче
да се Центар за социјални рад током поступка решавања по захтеву Вујичић Саше обратио
грађевинском инспектору Градске управе за инспекцијски надзор са молбом за утврђивање
подобности даљег коришћења стамбеног објекта који користи Саша Вујичић у улици Кнеза
Милоша број 105/1. Увидом на лицу места грађевински инспектор је констатовао да стамбени
објекат подносиоца захтева не доводи у опасност живот и здравље људи, безбедност суседних
објеката, безбедност околине и не угрожава животну средину о чему је сачињен записник. У
обавештењу које је грађевински инспектор доставио наводи се и да је у питању објекат који је
изграђен пре ступања на снагу Закона о озакоњењу, па нема основа за поступање по захтеву до
окончања поступка озакоњења пред надлежним органом Градском управом за урбанизам града
Чачка. Даље истиче да је првостепени орган поступао у складу са Одлуком о правима и услугама у
социјалној заштити из надлежности града Чачка која регулише област санирања и побољшања
услова становања социјално угрожених лица и у складу са Правилником о остваривању права и
пружању услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка. На крају истиче да је
првостепени орган дужан да поступа у складу са наведеним прописима због чега је и донео решење
којим је одбио захтев Вујичић Саше за признавање права на новчану помоћ за санацију стамбеног
објекта. Предлаже да Градско веће града Чачка одбије жалбу на решење Центра за социјални рад,
као неосновану.
Увидом у списе предмета утврђено је:
-

да се Вујичић Саша, захтевом број 55103-2468/2019 од 25. марта 2018. године,
обратио Центру за социјални рад града Чачка, за остваривање права на санирање и
побољшање услова становања социјално угрожених лица;
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-

-

-

да се дана 27. марта 2019. године Центар за социјални рад молбом обратио
Градској управи за инспекцијски надзор за утврђивање подобности даљег
коришћења стамбеног објекта корисника Центра за социјални рад;
да је дана 25. јуна 2019. године извршен инспекцијски преглед објекта;
да је дана 10. јула 2019. године Градска управа за инспекцијски надзор града Чачка
доставила Обавештење да објекат не доводи у опасност живот и здравље људи,
безбедност суседних објеката, безбедност околине и не угрожава животну околину
као и да нема основа за поступање до окончања поступка озакоњења;
да је Комисија за стамбена питања Центра за социјални рад дана 11. јула 2019.
године донела Закључак којим предлаже да се захтев Вујичић Саше за помоћ за
реконструкцију стамбеног објекта одбије.

Чланом 63. став 4. Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 2/2013, 22/2013 и 20/2016), прописано је:
„Изузетно, помоћ за санацију стамбеног објекта може се одобрити и лицу које је власник
стана или куће, а налази се у стању социјалне потребе, ако грађевински инспектор у вршењу
инспекцијског надзора утврди да се коришћењем стамбеног објекта доводи у опасност живот и
здравље људи, безбедност суседних објеката, безбедност околине, угрожава животна средина и
наложи извођење потребних радова или донесе решење о забрани коришћења објекта“.
Чланом 28. Правилника о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштиту из
надлежности града Чачка ("Сл. лист града Чачка", бр. 6/2013, 11/2017 и 4/2018) прописано је да се
право на санирање и побољшање услова становања социјално угрожених лица, врши у свему према
члану 63. Одлуке.
По разматрању жалбе и осталих списа предмета, као и оцене свих доказа Градско веће града
Чачка налази да је жалба неоснована.
Правилно је првостепени орган поступио када је, на предлог Комисије за решавање
стамбених потреба социјално угрожених лица, донео решење којим се не признаје право на
санацију стамбеног објекта у улици Кнеза Милоша број 105/1 у којем као корисник Центра за
социјални рад живи Вујичић Саша. Првостепени орган је извршио увид у списе предмета и
приложену документацију, обавештење и записник о инспекцијском надзору Градске управе за
инспекцијски надзор града Чачка о подобности коришћења стамбеног објекта корисника Вујичић
Саше у улици Кнеза Милоша број 105/1 у коме се наводи да је грађевински инспектор увидом на
лицу места констатовано да стамбени објекат не доводи у опасност живот и здравље људи,
безбедност суседних објеката, безбедност околине и не угрожава животну средину. Такође, наводи
инспектора да је у питању објекат изграђен пре ступања на снагу Закона о озакоњењу, па у
конкретном случају нема основа за поступање до окончања поступка озакоњења пред надлежним
органом, имали су утицаја на одлуку првостепеног органа да захтев одбије.
Наводи жалбе, пре свега наводи којима се оспорава квалитет радова који су на објекту већ
изведени, су неосновани из разлога што је Комисија за стамбена питања поводом приговора
корисника објекта након изведених радова изашла на лице места и извршила теренску проверу и
утврдила да су радови на санацији стамбеног објекта у улици Кнеза Милоша број 105/1 извршени у
складу са проценом овлашћеног судског вештака из области грађевинске струке.
Из наведених разлога, Градско веће града Чачка одлучило је као у диспозитиву.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба
али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду - Одељење у Крагујевцу у
року од 30 дана од дана пријема Решења.
ДВАНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ПУРИЋ НАТАЛИЈЕ И
СТОЈАНОВИЋ МИРЈАНЕ ОБЕ ИЗ ЧАЧКА НА ДОПУНСКО
РЕШЕЊЕ ИНСПЕКТОРА ЗА ЛОКАЛНИ ПРЕВОЗ И ПУТЕВЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА
ЧАЧКА БРОЈ 347-405/18-IV-6-02 ОД 10. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ

У оквиру ове тачке дневног реда Славица Каранац упознала је чланове Градског већа са
жалбом Пурић Наталије и Стојановић Мирјане обе из Чачка на допунско Решење инспектора за
локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 347-405/18-IV-602 од 10. јуна 2019. године, као и предлогом решења по жалби.
По упознавању са жалбом и предложеним текстом решења, Градско веће је једногласно
донело:
РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ жалба Пурић Наталије и Стојановић Мирјане обе из Чачка изјављена на
Допунско решење инспектора за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор
града Чачка, број 347-405/18-IV-6-02 од 10. јуна 2019. године, као неоснована.
Образложење
Инспектор за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка
донео је Допунско решење број 347-405/18-IV-6-02 од 10. јуна 2019. године којим се Решење
инспектора за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број
347-405/18-IV-6-02 од 11. децембра 2018. године у предмету принудног извршења решења број 347405/18-IV-6-02 од 3. децембра 2018. године, допуњује тиме да су Мирјана Стојановић и Наталија
Пурић из Чачка, дужне да сносе трошкове принудног извршења решења инспектора за локални
превоз и путеве број 347-405/18-IV-6-02 од 3.децембра 2018. године, у износу од 49.104,00 динара.
На донето решење жалбу су благовремено изјавиле Пурић Наталија и Стојановић Мирјана у
којој наводе да је тачно да им је било наложено да уклоне ограду од плетене жице и парапета у делу
у коме су извршиле заузеће некатегорисаног пута к.п. бр. 5148/6 КО Чачак. Истичу да су целом
дужином њихове парцеле поред некатегорисаног пута имале постављену ограду педесет година
уназад, да према налазу геометра нису целом дужином међе извршиле заузеће већ је то заузеће
мање и да је и решењем управо наложено уклањање ограде само у делу у ком су извршиле заузеће,
али да је ограда уклоњена целом дужином њихове парцеле односно и ван дела у коме су извршиле
заузеће. У даљим наводима оспоравају наведену спецификацију трошкова према којој су два
радника рушила ограду пет сати за шта им је било потребно десет радних сати, да је камиону било
потребно два сата за превоз радника и опреме, те да је скип радио два сата а ФАП превозио шут
такође два сата, по чему испада да је уклоњена нека велика грађевина. Даље наводе постигнути
договор са састанка са руководством Града око накнаде штете и да су сматрале да је на тај начин
решен спор тако да је ожалбено решење неосновано и предлажу да се исто укине.
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У одговору на жалбу првостепени орган истакао је да је жалба неоснована из разлога што je
предметна ограда уклоњена у делу којим је извршено заузеће, онако како је наложено решењем
инспектора и утврђено геодетским снимком овлашћене геодетске организације и да је извршењу
присуствовала једна од жалиља. Даље истиче да је радове на рушењу ограде изводило пет радника,
да су радови трајали два сата, да радови на рушењу укључују и припрему за извршење и да су цене
утврђене у складу са уговором закљученим између Града и ЈКП „Градско зеленило“ Чачак.
Увидом у списе предмета утврђено је:
-

-

-

да је Решењем инспектора за локални превоз и путеве број 347-405/18-IV-6-02 од 3.
децембра 2018. године, којим је наложено Мирјани Стојановић и Наталији Пурић да у року
од 3 дана од дана пријема решења изврше уклањање ограде од плетене жице и бетонског
парапета висине око 15 цм у делу у коме су извршиле заузеће некатегорисаног пута к.п. бр.
5148/6 КО Чачак;
да је Решењем инспектора за локални превоз и путеве број 347-405/18-IV-6-02 од 11.
децембра 2018. године, утврђено да је решење инспектора за локални превоз и путеве број
347-405/18-IV-6-02 од 3. децембра 2018. године, постало извршно дана 7. децембра 2018.
године, да ће се решење спровести принудним путем преко ЈП “Градац“ Чачак, да трошкови
извршења падају на терет извршеника, о чему ће се по завршетку извршења донети
допунско решење, а које је инспектор за локални превоз и путеве донео 10. јуна 2019.
године;
да је дана 15. марта 2019. године извршено принудно рушење ограде од плетене жице и
бетонског парапета у делу у коме је извршено заузеће некатегорисаног пута к.п. бр. 5148/6
КО Чачак у власништву Мирјане Стојановић и Наталије Пурић обе из Чачка, које радове је
извело ЈКП „Градско зеленило“ Чачак.

Чланом 196. став 5. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016 и
95/2018 – аутентично тумачење) прописано је да трошкове извршења сноси извршеник, о чему се по
завршетку извршења доноси допунско решење.
По разматрању жалбе и осталих списа предмета, као и оцене свих доказа Градско веће града
Чачка налази да је жалба неоснована.
Првостепени орган је правилно поступио када је, у складу са одредбама Закона о општем
управном поступку које се односе на извршење, донео допунско решење и одлучио о трошковима
извршења, обавезујући жалиље да сносе трошкове извршења решења инспектора за локални превоз
и путеве којим је наложено жалиљама, власницама парцеле, да уклоне ограду од плетене жице и
парапета, у делу у у коме су извршиле заузеће некатегорисаног пута к.п. бр. 5148/6 КО Чачак.
Наводи жалбе пре свега наводи да је ограда уклоњена целом дужином парцеле у власништву
жалиља, су неосновани јер је принудно уклањање предметне ограде извршено у делу којим је
извршено заузеће некатегорисаног пута, у складу са налозима из решења које се извршава, а што је
констатовано записником о инспекцијском прегледу на лицу места, дана 15. марта 2019. године,
када је ЈКП „Градско зеленило“ Чачак извршило принудно уклањање ограде, којем извршењу су
присуствовали поступајући инспектори, представници ЈП „Градац“ Чачак и жалиља Стојановић
Мирјана.
Неосновани су и наводи жалбе којима се оспорава наведена спецификација средстава и
радника на извршењу, јер је за извршену услугу испостављен рачун у износу од 49.104,00 динара, уз
који је приложена спецификација са тачно наведеним ангажованим средствима и радницима на
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извршењу и то 5 а не 2 радника како се у жалби наводи, који су били ангажовани 2 сата, те да
радови на рушењу обухватају и припремне радове као и уклањање и одвожење шута на депонију.
Остали наводи жалбе немају утицаја на другачије решење ове управне ствари, па је Градско
веће града Чачка одлучило као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба
али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду- Одељење у Крагујевцу у
року од 30 дана од дана пријема Решења.
ТРИНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ BROWN ДОО ЧАЧАК НА
РЕШЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ БРОЈ 359211/19-IV-2-01 ОД 30. МАЈА 2019. ГОДИНЕ

У оквиру ове тачке дневног реда Славица Каранац упознала је чланове Градског већа са
жалбом Brown доо Чачак на Решење Градске управе за урбанизам бр. 359-211/19-IV-2-01 од 30.
маја 2019. године, као и предлогом решења по жалби.
По упознавању са жалбом и предложеним текстом решења, Градско веће је једногласно
донело:
РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ жалба BROWN доо Чачак, изјављена на Решење Градске управе за урбанизам
града Чачка број 359-211/19-IV-2-01 од 30. маја 2019. године, као неоснована.
Образложење
Градскa управа за урбанизам града Чачка донела је Решење којим се одбацује захтев
BROWN доо Чачак, поднет 30. априла 2019. године, за издавање решења о одобрењу постављања
летње баште на делу кп.бр. 1379/1КО Чачак, испред пословног простора у улици Светог Саве бр. 35
у Чачку, у периоду од 1. маја до 31. маја 2019. године.
На донето Решење жалбу је благовремено изјавио BROWN доо Чачак због битне повреде
одредаба Закона о општем управном поступку, нетачно утврђеног чињеничног стања и погрешне
примене материјалног права. У жалби наводи да је првостепени орган приликом доношења
ожалбеног решења повредио одредбе Закона о општем управном поступку и то начело законитости
доношењем незаконите одлуке, а није водио рачуна о раније донетим одлука у истим или сличним
управним стварима јер је у периоду од 2016. године па све до доношења ожалбеног решења
одобравано постављање предметне летње баште. Поред тога, жалилац сматра да је повређено и
право странке на изјашњење јер жалилац није добио на увид службену белешку о изласку на лице
места нити фотографије, да се повреда Закона огледа и у томе што је образложење решења нејасно и
контрадикторно са диспозитивом и сматра да захтев жалиоца није могао бити одбачен из разлога
недостављања документације по захтеву првостепеног органа од 6. маја 2019. године зато што
тражена додатна документација јесте поднета и на основу ње је првостепени орган поступао. Даље
истиче да је ожалбено решење у супротности са чланом 23. Одлуке о привременим објектима и да је
првостепени орган избегао да у образложењу наведе да је жалилац поред тражене документације и
то: идејног пројекта, доказа да је закупац пословног простора и оверене писане сагласности
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Стамбене заједнице за постављање летње баште, доставио и Записник о контролном инспекцијском
надзору МУП-а Србије из кога се види да су отклоњени разлози за забрану коришћења летње баште.
Истиче да се овде не ради о постављању летње баште на котларници зграде већ се ради о
цистернама за мазут које нису у функцији и које су очишћене, на који начин су постале апсолутно
безбедне и које не могу више да се користе, а у прилогу је дата и одлука Надзорног одбора ЈКП
„Чачак“ Чачак којом се одобрава постављање летње баште изнад инертизованих танкова за хладну
резерву. Наглашава да се нетачно у образложењу решења наводи да је жалилац изградио
грађевински објекат са армирано бетонским темељима, гвозденим стубовима и кровом без
грађевинске дозволе, а као доказ за то наводи фотографије направљене приликом постављања летње
баште 2016. године. Даље наводи да је нетачна констатација да је летња башта делом постављена на
јавној зеленој површини а делом и на тротоару, као и тврдња да летња башта не може да добије
дозволу јер се између угоститељског објекта и летње баште налази тротоар. Истиче да је летња
башта саграђена у складу са досадашњим одлукама Града и да је редовно плаћана накнада за
коришћење јавне површине, да је нејасна констатација да достављени идејни пројекат није у складу
са Правилником који није наведен нити у Одлуци о привременим објектима нити у Обавештењу
првостепеног органа од 6. маја 2019. године. Из свега произилази да је због погрешно и непотпуно
утврђеног чињеничног стања дошло до погрешне примене материјалног права. Предлаже да
Градско веће поништи првостепено решење, донесе решење којим се одобрава рад предметне летње
баште или предмет врати на поновно одлучивање.
Увидом у списе предмета утврђено је:
-

-

-

да је BROWN доо Чачак дана 30. априла 2019. године поднео захтев за издавање
одобрења за постављање летње баште испред угоститељског објекта BROWN у улици
Светог Саве број 35 у Чачку, на кп.бр. 1379/1 КО Чачак;
да је уз захтев достављено решење о регистарцији угоститељске радње BROWN доо
Чачак;
да је Градска управа за урбанизам града Чачка дана 6. маја 2019. године подносиоцу
захтева доставила обавештење о потреби да се уреди поднесак;
да је Градска управа за урбанизам дана 30. маја сачинила Службену белешку о изласку
на лице места испред стамбено-пословне зграде у улици Светог Саве број 37А на кп.бр.
1379/1 и 1379/5 обе КО Чачак са фотографијама у прилогу;
да је подносилац захтева дана 30. маја 2019. године доставио поднесак са изјашњењем.

У одговору на жалбу првостепени орган истиче да је жалба неоснована из разлога што
жалилац уз захтев за издавање одобрења за постављање летње баште, а ни у накнадно остављеном
року није доставио прописане доказе, а накнадно приложено идејно решење није израђено у складу
са Одлуком о привременим објектима и Правилником о садржини, начину и поступки израде и
начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“
бр. 72/2018) као и да не садрже податке из достављеног обавештења. Истиче да су недостаци у
захтеву и идејном решењу такве природе да су онемогућили поступање органа чега је захтев
одбачен без вођења испитног поступка а сачињавање службене белешке није било од утицаја на
доношење одлуке обзиром да је иста сачињена са циљем информисања странке о чињеницама
битним за евентуално одлучивање о потпуном и уредном захтеву. Даље наводи да су неосновани
наводи жалбе којима се указује да је доношењем ожалбеног решења измењена досадашња пракса
решавања по сличним захтевима, јер је ожалбено решење донето на основу нове Одлуке о
привременим објектима којим прописом је уведена обавеза достављања идејног решења објекта које
решење је израђено у складу са прописима о планирању и изградњи. Иначе, Одлука о привременим
објектима ступила је на снагу 3. маја 2019. године и истом је прописано да ће се захтеви за
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постављање привремених објеката односно мањих монтажних објеката привременог карактера који
су поднети пре ступања на снагу ове одлуке и који нису правноснажно решени до ступања на снагу
Одлуке решити по одредбама ове одлуке, због чега је од подносиоца захтева тражено да захтев
допуни достављањем доказа по одредбама нове Одлуке. Напомиње да жалилац уз захтев од 30.
априла 2019. године није приложио ниједан доказ због чега је првостепени орган актом од 6. маја
2019. године обавестио подносиоца захтева о потреби да уреди поднесак тако да је неистинит навод
у жалби да подносилац захтева није упозорен да идејно решење мора бити израђено у складу са
Правилником, обзиром да је то у обавештењу прецизно наведено. Остали наводи жалбе односе се на
утврђивање чињеничног стања и негирање чињеница које нису биле битне за одлучивање, пре свега
навод којим се оспорава то да у образложењу решења није наведено да је подносилац захтева
доставио и записник о инспекцијском надзору МУП-а јер првостепени орган није био обавештен о
постојећој забрани коришћења летње баште. На крају истиче да је захтев одбачен из разлога што
подносилац није доставио идејно решење израђено у складу са важећим прописима и да се у
конкретном случају ради о издавању одобрења за постављање летње баште тако да наводи од каквог
материјала и на који начин је израђен постојећи објекат летње баште не могу бити предмет ове
управне ствари јер се у овом поступку не озакоњују постојећи објекти. Поред тога, напомињу да је
жалба изјављена после истека времена за које је тражено постављање летње баште и да је време за
које је тражено постављање летње баште истекло пре изјављивања жалбе кривицом подносиоца
захтева те да жалилац за изјављивање жалбе нема правни интерес. Предлаже да Градско веће одбије
жалбу као неосновану.
Чланом 2. став 1. Одлуке о привременим објектима („Сл. лист града Чачка“ број 6/2019)
прописано је да је башта угоститељског објекта, у смислу ове одлуке „мањи монтажни објекат
привременог карактера“.
Чланом 23. став 3. алинеја 4 исте Одлуке прописано је да се уз захтев за издавање решења о
одобрењу за постављање летње баште угоститељског објекта подноси и доказ да је подносилац
захтева власник или закупац пословног простора испред кога се поставља летња башта и идејнo
решење израђено у складу са прописима о планирању и изградњи и одредбама ове одлуке, са
подацима о дужини и површини постојећег угоститељског објекта.
Чланом 23. став 6. исте Одлуке прописано је:
„Ако се мањи монтажни објекат поставља на катастарској парцели на којој је изграђено
више вишепородичних стамбених, стамбено - пословних или пословних зграда, на којима није
одређено земљиште за редовну употребу објекта, подносилац захтева дужан је да достави
сагласност стамбене заједнице испред чије зграде се објекат поставља, на основу одлуке скупштине
стамбене заједнице донете у складу са законом којим је прописано становање и одржавање зграда,
односно правног лица које управља пословном зградом у складу са одредбама истог закона.“
Правилником о садржини, начину и поступки израде и начину вршења контроле техничке
документације прека класи и намени објеката („Сл. гласник РС“ бр. 72/2018) „ближе се прописује
садржај, начин и поступак израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и
намени објеката“.
По разматрању жалбе и осталих списа предмета, као и оцене свих доказа Градско веће града
Чачка налази да је жалба неоснована.
Првостепени орган је правилно поступио када је донео ожалбено решење јер је неспорно да
жалилац није доставио сву потребну документацију у складу са Одлуком о привременим објектима,
прописану за постављање летње баште.
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Наводи жалбе пре свега наводи да су ожалбеним решењем повређене одредбе Закона о
општем управном поступку, пре свега одредбе које се односе на то да је првостепени орган дужан
да води рачуна о својим ранијим одлукама донетим у истим или сличним управним стварима, су
неосновани обзиром да је ожалбено решење донето на основу новог прописа, Одлуке о
привременим објектима која је ступила на снагу 3. маја 2019. године, тако да пракса у примени тих
нових прописа није ни постојала у време доношења ожалбеног решења.
Што се тиче навода да је повређено начело права странке на изјашњење тиме што странци
није достављена на увид службена белешка првостепеног органа сачињена 29. маја 2019. године, су
такође неосновани, јер је овлашћено службено лице првостепеног органа службену белешку
сачинило ради утврђивања чињеница и информисања странке о чињеницама које би биле битне за
евентуално одлучивање о потпуном и уредном захтеву. Захтев жалиоца поднет 30. априла 2019.
године је одбачен из формалних разлога и о њему није мериторно одлучивано нити је вођен
испитни поступак ради утврђивања чињеница које указују на то да ли је захтев основан или није,
обзиром да жалилац уз захтев а и у накнадно остављеном року није доставио прописане доказе у
складу са чланом 23. став 3. алинеја 4. Одлуке о привременим објектима ( „Сл. лист града Чачка“
бр. 6/2019). Из тих разлога је и неоснован навод да је образложење ожалбеног решења нејасно и
контрадикторно са диспозитивном решења јер је првостепени орган у последњем ставу
образложења ожалбеног решења напоменуо да је независно од навода којим образлаже разлоге
одбацивања захтева, овим путем обавестио странку о чињеницама које би биле битне приликом
мериторног одлучивања о основаности захтева, уколико захтев буде уредан и потпун. На тај начин
странка је упозорена да је на локацији на којој се тражи одобрење за постављање летње баште већ
изграђен грађевински објекат без прибављене грађевинске дозволе, да је овај објекат изграђен на
постојећем објекту и јавној зеленој површини али и на делу улице, те да је таква изградња у
супротности са дефиницијом летње баште чији елементи су набројани у члану 12. став 4. Одлуке о
привременим објектима. Оваквим наводима у образложењу ожалбеног решења првостепени орган
је одступио од форме решења којим се мериторно не одлучује о правној ствари али се такав
поступак може сматрати поштовањем начела помоћи странци и начела делотворности и
економичности поступка ( у смислу члана 8. и 9. Закона о општем управном поступку), а све из
разлога што је дошло до промене прописа који уређује ову материју и да израда идејног решења са
катастарско-топографским планом захтева одређена средства.
Неоснован је и навод жалбе којим се указује да тражена додатна документација није била
неопходна тј. није била захтевана прописима који су важили у време подношења захтева, обзиром
да је првостепени орган поступао у складу са одредбама Одлуке о привременим објектима, која је
ступила на снагу 3. маја 2019. године и којом је прописано да ће се захтеви за постављање
привремених објеката односно мањих монтажних објеката привременог карактера који су поднети
пре ступања на снагу ове одлуке и који нису правноснажно решени до ступања на снагу ове одлуке,
решити по одредбама ове одлуке. Из тих разлога је неоснован и навод којим се указује да нигде није
наведено да идејно решење мора бити у складу са Правилником о садржини, начину и поступку
израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката, јер је
поднеском од 6. маја 2019. године првостепени орган обавестио жалиоца о потреби да уреди захтев
и наложио да у року од 15 дана достави идејно решење летње баште угоститељског објекта,
израђено у складу са Одлуком о привременим објектима („Сл.лист града Чачка“ бр. 6/2019) и
Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката ( „Сл. гласник РС“ бр. 72/2018). Наведено је да идејно
решење мора бити израђено на катастарско топографском плану на коме ће бити приказани сви
детаљи на терену што значи да идејно решење мора бити израђено у складу са прописима о
планирању и изградњи и одредбама Одлуке о привременим објектима, али и поред тога жалилац
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није доставио ваљано идејно решење ни у накнадно остављеном року, односно уз допуну захтева од
27. маја 2019. године, када је доставио остале потребне доказе.
Наводи жалбе којима се оспорава то што првостепени орган у образложењу ожалбеног
решења није навео да је жалилац уз захтев доставио и записник о контролном инспекцијском
надзору МУП-а РС, Сектор за ванредне ситуације, који се односи на отклањање разлога забране
коришћења раније постављене летње баште, односно чишћење цистерни на мазут на којима се
налази летња башта, су без утицаја на другачије решење ове управне ствари јер ове чињенице нису
биле битне за одлучивање, обзиром да захтев жалиоца није испуњавао услов за мериторно
одлучивање.
Градско веће града Чачка је ценило и остале наводе жалбе и како исти немају утицаја на
другачије решење ове управне ствари, одлучило је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба
али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду- Одељење у Крагујевцу у
року од 30 дана од дана пријема Решења.
ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ JEVTOVIC CARS
ДОО ЧАЧАК НА ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ КОЈЕ ЈЕ ИЗДАЛА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ
ROP-CAC-20834-LOC-1/2019 ОД 24. ЈУЛА 2019. ГОДИНЕ

У оквиру ове тачке дневног реда Славица Каранац упознала је чланове Градског већа са
приговором Jevtovic Cars доо Чачак на локацијске услове које је издала Градска управа за урбанизам
бр. ROP – CAC- 20834-LOC-1/2019 од 24. јула 2019. године, као и предлогом решења по приговору.
По упознавању са приговором и предложеним текстом решења, Градско веће је једногласно
донело:
РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ приговор ЈEVTOVIĆ CARS доо Чачак, Прислоница бб, поднет преко
пуномоћника Снежане Зекавице из Чачка, на Локацијске услове за изградњу дистрибутивног
гасовода од ПЕ цеви - недостајући део мреже, дистрибутивног гасовода - гасни прикључак, два
КМРС Г-6 на кп.бр. 3074/1 КО Прислоница и КМРС Г-25 на кп.бр. 3074/2 КО Прислоница, град
Чачак, које је издала Градска управа за урбанизам града Чачка број ROP-CAC-20834-LOC-1/2019 од
24. јула 2019. године, као неоснован.
Образложење
Градска управа за урбанизам града Чачка, поступајући по захтеву ЈП „Србијагас“ Нови Сад,
поднетом преко пуномоћника Снежане Зекавице из Чачка, за издавање локацијских услова за
изградњу дистрибутивног гасовода од ПЕ цеви - недостајући део мреже, дистрибутивног гасовода гасни прикључак, два КМРС Г-6 на кп.бр. 3074/1 КО Прислоница и КМРС Г-25 на кп.бр. 3074/2 КО
Прислоница, град Чачак, издала je Локацијске услове за изградњу дистрибутивног гасовода од ПЕ
цеви - недостајући део мреже, дистрибутивног гасовода - гасни прикључак, два КМРС Г-6 на кп.бр.
3074/1 КО Прислоница и КМРС Г-25 на кп.бр. 3074/2 КО Прислоница од 24. јула 2019. године.
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На издате Локацијске услове приговор је благовремено изјавио JEVTOVIĆ CARS доо
Чачак, Прислоница, као овлашћено лице које у име и за рачун ЈП „Србијагас“ Нови Сад може
поднети захтев и предузимати све радње пред надлежним органом у Чачку у поступку прибављања
решења у обједињеној процедури електронским путем, кроз ЦИС, преко пуномоћника Снежане
Зекавице из Чачка, због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене
материјалног права. У приговору се наводи да Градска управа за урбанизам града Чачка у издатим
Локацијским условима ROP-CAC-20834-LOC-1/2019 од 24. јула 2019. године констатује да
изградња описаног гасовода није могућа обзиром да није у складу са планском документацијом коју
овај орган наводи у тачки 5.1. образложења Локацијских услова. Даље наводи да је у тачки 5.2.
образложења Локацијских услова наведено да изградња предметног гасовода није планирана трасом
која је приказана у достављеном идејном решењу. Сматра да је погрешно и непотпуно чињенично
стање довело до погрешне примене материјалног права. Наиме, подносилац приговора тврди да је
идејно решење приложено уз захтев за издавање Локацијских услова у свему израђено у складу са
Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката и Правилима уређења и грађења термотехничке
инфраструктуре из Плана генералне регулације за насељено место „Прељина“, и истиче да је
првостепени орган ту чињеницу очигледно превидео. У прилог тврдњи да је поступао исправно
наводи чињеницу да је првостепени орган издао Локацијске услове, јер да то није тако до њиховог
издавања не би ни дошло већ би се захтев одбацио због неиспуњености формалних услова за
поступање по истом. Оваквим поступком првостепеног органа подносиоцу приговора је
онемогућено остваривање права на издавање грађевинске дозволе за изградњу дистрибутивног
гасовода. Подносилац приговора даље наводи да је првостепени орган очигледно своју одлуку
донео због несклада између текстуалног и графичког дела Плана генералне регулације за насељено
место „Прељина“ за који иначе сматра да је у супротности са вишим планским актом Просторним
планом града Чачка у делу „Правила уређења термоенергетске - гасне мреже“ којим је у одељку
„Општи циљеви развоја термоенергетике“ предвиђен развој започетог процеса гасификације и то
тако што ће прву фазу новопланиране гасификације пратити повећање капацитета производње у
области индустрије као и нова прикључења у области широке потрошње. Сматра да је због пропуста
у изради и доношењу релевантних планских аката, несклада и разлике између нижег и вишег
планског акта, инвеститору ускраћено право на изградњу гасовода. У приговору тврди да о
изградњи предметног гасовода постоји договор између јавних предузећа „Србија гас“ и „Путеви
Србије“ и усаглашеност са Градом те да је то у интересу гасификације Прељине и Прислонице као и
потреба привреде тога простора. Подносилац приговора даље тврди да предметна одлука
првостепеног органа онемогућава започети процес гасификације и повећање капацитета производње
у области индустрије као и нова прикључења у области широке потрошње и да је у супротности са
предметним правилима уређења из Просторног плана града Чачка. Предлаже да другостепени орган
усвоји поднети приговор и преиначи Локацијске услове у делу који се односи на немогућност
градње дела недостајуће мреже или донети акт укине и предмет врати простепеном органу на
поновни поступак и одлуку.
У одговору на приговор првостепени орган наводи да је приговор неоснован из разлога који
су наведени у предметним Локацијским условима и истиче да је Уредбом о локацијским условима
прописан поступак издавања локацијских услова, па и у случају када надлежни орган утврди да
захтев није у складу са важећим планским документом, односно сепаратом, када локацијски услови
садрже све забране и ограничења садржана у планском документу и уз констатацију да није могуће
издати грађевинску дозволу у складу са поднетим захтевом. Правилником о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем прописано је да, ако надлежни орган увидом у плански
документ односно сепарат утврди да захтев није у складу са тим документом односно сепаратом,
неће прибављати документацију од органа надлежног за послове државног премера и катастра, већ
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ће издати локацијске услове у којима ће констатовати да није могуће дозволити градњу у складу са
поднетим захтевом уз навођење забрана и ограничења садржаних у планском документу односно
сепарату. Истиче да не стоје наводи приговора да се подносиоцу захтева овим ускраћује право на
изградњу гасовода, већ је подносилац захтева у обавези да идејно решење и трасу планираног
гасовода усклади са важећим планским актом и на тај начин стекне услове за извођење предметних
радова при чему је надлежни орган у обавези да поштујући одредбе Закона о планирању и изградњи
изда локацијске услове у складу са важећим планским документом, не упуштајући се у оцену
ваљаности одређених планских аката, већ стриктно примењујући важећи плански акт. Даље истиче
да су уз захтев за издавање локацијских услова приложени технички услови ЈП „Србијагас“ Нови
Сад који прописују обавезу будућег купца гаса да усклади предложено решење трасе гасовода са
планским документима и реши својинско-правне односе на месту прикључења и дуж трасе
гасовода. У вези навода приговора да у вези трасе предметног дистрибутивног гасовода постоји
договор између јавних предузећа „Србијагас“ и „Путеви Србије“ и усаглашеност са градским
руководством, истиче да у вези са тим није приложен ниједан доказ, као и да је поступак
спровођења обједињене процердуре електронским путем јасно дефинисан, па је првостепени орган
након провере испуњености формалних услова за поступање по захтеву и провере усклађености
приложеног идејног решења са важећим планским актом издао Локацијске услове у складу са
Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем којим констатује
да није планирана изградња гасовода у траси која је приказана у достављеном идејном решењу.
Предлаже да се из наведених разлога приговор одбије.
Увидом у списе предмета утврђено је следеће:
-

-

-

да је ЈП „Србијагас“ Нови Сад, преко пуномоћника Снежане Зекавице из Чачка, кроз
ЦИС, дана 18. јула 2019. године, поднео захтев за издавање локацијских услова за
изградњу дистрибутивног гасовода од ПЕ цеви - недостајући део мреже, дистрибутивног
гасовода - гасни прикључак, два КМРС Г-6 на кп.бр. 3074/1 КО Прислоница и КМРС Г25 на кп.бр. 3074/2 КО Прислоница, град Чачак;
да је уз захтев приложено пуномоћје за подношење захтева, идејно решење са главном
свеском и пројектом машинских инсталација дистрибутивног гасовода, услови ЈП
„Србијагас“ Нови Сад за израду пројектно техничке документације, геодетски снимак
постојећег стања на катастарској подлози и докази о уплати прописане таксе и накнаде
за издавање локацијских услова и остали прилози;
да је Градска управа за урбанизам града Чачка издала Локацијске услове број ROP-CAC20834-LOC-1/2019 од 24. јула 2019. године за изградњу дистрибутивног гасовода од ПЕ
цеви - недостајући део мреже, дистрибутивног гасовода - гасни прикључак, два КМРС Г6 на кп.бр. 3074/1 КО Прислоница и КМРС Г-25 на кп.бр. 3074/2 КО Прислоница, град
Чачак.

По разматрању приговора и осталих списа предмета, као и оцене свих доказа Градско веће
града Чачка налази да приговор није основан из следећих разлога:
Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др. закон), члановима 53а до 57, регулисана је област
издавања Локацијских услова.
Чланом 7. став 2. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“ број 35/2015, 114/2015
и 117/2017) прописано је да „ако се локацијски услови издају по захтеву за који надлежни орган
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утврди да није у складу са важећим планским документом, односно сепаратом, ти услови садрже
све забране и ограничења садржана у планском документу и констатацију да није могуће издати
грађевинску дозволу у складу са поднетим захтевом“.
Чланом 10. став 3. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем („Сл. гласник РС“ број 113/2015, 96/2016 и 120/2017) прописано је да „ако надлежни орган
увидом у плански документ, односно сепарат утврди да захтев није у складу са тим документом,
односно сепаратом, неће прибављати документацију од органа надлежног за послове државног
премера и катастра, већ ће издати локацијске услове у којима ће констатовати да није могуће
дозволити градњу у складу са поднетим захтевом, уз навођење забрана и ограничења садржаних у
планском документу, односно сепарату“.
Градска управа за урбанизам града Чачка издала је Локацијске услове број ROP-CAC-20834LOC-1/2019 од 24. јула 2019. године којима је у тачки 5. „Констатација о могућностима издавања
грађевинске дозволе“ подтачка 5.1 констатовано да изградња дистрибутивног гасовода од ПЕ цеви недостајући део мреже, дистрибутивног гасовода - гасни прикључак, два КМРС Г-6 на кп.бр. 3074/1
КО Прислоница и КМРС Г-25 на кп.бр. 3074/2 КО Прислоница, град Чачак, није могућа,
сагледавајући достављено идејно решење, Просторни план града Чачка и План генералне регулације
за насељено место „Прељина“. У подтачки 5.2. наводи се да је „Увидом у Карту планиране
термотехничке инфраструктуре из Плана генералне регулације за насељено место „Прељина“
констатовано да није планирана изградња гасовода у траси која је приказана у достављеном идејном
решењу.
Првостепени орган је правилно поступао приликом издавања локацијских услова, стриктном
применом правне нормативе која регулише ту област, односно којом је прописан поступак издавања
локацијских услова. Идејно решење, које је подносилац приговора доставио уз захтев за издавање
локацијских услова није у складу са Планом генералне регулације за насељено место „Прељина“
обзиром да траса гасовода приказана у идејном решењу није у складу са наведеним планским
актом, сходно чему је подносилац приговора у обавези да идејно решење и трасу планираног
гасовода усклади и на тај начин стекне услове за извођење предметних радова. Наводи приговора да
плански акти вишег и нижег реда нису усклађени не стоје из разлога што су ови акти правно важећи
и првостепени орган је у обавези да их стриктно примењује. Наводи приговора да је подносилац
приговора ускраћен у остваривању права на изградњу гасовода и извођење радова не стоје из
разлога што подносиоцу приговора није ускраћено ово право већ га може остварити тако што ће
идејно решење дистрибутивне гасоводне мреже ускладити са важећим планским актима и тиме
стећи право на издавање локацијских услова поштовањем одредаба Закона о планирању и изградњи,
Уредбе о локацијским условима и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре
електронским путем. Имајући у виду, пре свега, неусклађеност приложеног идејног решења у делу
трасе гасовода, изградња дистрибутивног гасовода од ПЕ цеви - недостајући део мреже,
дистрибутивног гасовода - гасни прикључак, два КМРС Г-6 на кп.бр. 3074/1 КО Прислоница и
КМРС Г-25 на кп.бр. 3074/2 КО Прислоница, град Чачак, није могућа обзиром да није у складу са
планском документацијом, односно да је увидом у карту планиране термотехничке инфраструктуре
из Плана генералне регулације за насељено место „Прељина“ („Сл. лист града Чачка“ бр. 8/2015 и
5/2017) јасно да није планирана изградња гасовода на траси која је приказана у достављеном ИДР-у.
Остали наводи приговора немају утицаја на другачије решење ове управне ствари,
па је Градско веће града Чачка одлучило као у диспозитиву.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово решење је коначно и против њега није допуштена
жалба, али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду- Одељење у
Крагујевцу, у року од 30 дана од дана пријема решења.
ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНE
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (Завод за јавно здравље)

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 27, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Стална буџетска
резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0602-0010-Стална буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 39.960,00 динара, на име обезбеђeња средстава за измирење обавеза по
испостављеним фактурама Завода за јавно здравље Чачак, за извршене услуге узимања
узорака речних вода, одређивање укупних масти и уља у води и завршно (стручно)
мишљење о резултатима испитивања површинских вода по узорцима.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 70, економска класификација
484 - Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других
природних узрока, Функционална класификација 130, извор финансирања 01 (издаци из
буџета Града) Директни корисник буџетских средстава Градска управа за опште и
заједничке послове.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (ДОО „Татовић“ Чачак)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања
Градско веће је једногласно донело следеће:

Зорана Тодосијевића,

РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130,
апропријација 27, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Стална буџетска
резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0602-0010- Стална буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 671.832,00 динара, на име обезбеђeња средстава за измирење обавеза

29

по испостављеној I привременој ситуацији ДОО „Татовић“ Чачак, за извођење радова на
санирању последица елементарних непогода на територији града Чачка.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 70, економска класификација
484 - Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других
природних узрока, Функционална класификација 130, Програмска активност 0014
Управљање у ванредним ситуацијама, извор финансирања 01 (издаци из буџета Града)
Директни корисник буџетских средстава Градска управа за опште и заједничке послове.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВE (апропријација 5)
У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића и
дискусије прим. др Славице Драгутиновић која је истакла учешће Града у многим хуманитарним
акцијама, 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 500.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 5, за трошкове промоције града Чачка у емисији „С Тамаром у акцији“ у
продукцији „Triangl produkcijа“ доо Београд, чија је тема хуманитарна реконструкција
породичног дома породице Тошић из Доње Трепче.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 5, економска класификација
423 – Услуге по уговору, Расходи по наменама 4234 – Услуге информисања, Функционална
класификација 110, Извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава – Градоначелник града, Програм 2101. Политички систем
локалне самоуправе, ПА 0002 Функционисање извршних органа.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ОСАМНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВE (апропријација 6/1 - Драгослав Танчевић)

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 48.000,00 динара (40.000,00 динара нето и 8.000,00 динара припадајући
порез на друге приходе), на име обезбеђења додатних средстава на апропријацији 6/1, за
новчану помоћ у току лечења Драгослава Танчевића 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“.
ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВE (апропријација 6/1 – Милан Средовић )

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 48.000,00 динара (40.000,00 динара нето и 8.000,00 динара припадајући
порез на друге приходе), на име обезбеђења додатних средстава на апропријацији 6/1, за
новчану помоћ породици у току лечења Милана Средовића.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 6/1, економска класификација
472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, Расходи по наменама 4721 – Накнаде из
буџета у случају болести и инвалиднсти, Функционална класификација 090, Извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских
средстава – Градоначелник града, Програм 0901 Социјална и дечија заштита, ПА 0011
Новчане помоћи.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
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ДВАДЕСЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВE (апропријација 6/1 – Божидар Плазинић )

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 156.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 5, за учешће у трошковима организације самосталне изложбе Божидара
Плазинића у оквиру програма „Пловдив – Европска престоница културе“, која се одржава у
Бугарској, у периоду од 29. новембра до 20. децембра 2019. године.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 5, економска класификација
423 – Услуге по уговору, Расходи по наменама 4239 – Остале опште услуге, Функционална
класификација 110, Извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава – Градоначелник града, Програм 2101 Политички систем
локалне самоуправе, ПА 0002 Функционисање извршних органа.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВE (апропријација 6/2)
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 32.400,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 6/2, за учешће града Чачка у трошковима културно-образовног путовања у
Русију, Белорусију, Украјину и Мађарску, учесника у пројекту ,,Слога и саборност 2019“, са
територије града Чачка, који су својим ангажовањем дали велики допринос реализацији
наведеног пројекта.
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2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 6/2, економска класификација
481 – Дотације невладиним организацијама, Расход по наменама 4819 – Дотације осталим
непрофитним институцијама – Друштво српских домаћина, Функционална класификација
110, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава – Градоначелник града, Програм 2101 Политички систем локалне
самоуправе, ПА 0002 Функционисање извршних органа.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВE (апропријација 43/1)

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 100.000,00 динара, за непланиране сврхе за које није утврђена
апропријација и то за плаћање трошкова геодетских услуга и отвара нова апропријација
43/1, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, Расход по наменама 4246 –
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге, Функционална класификација
330, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава – Градско правобранилаштво, Програм 0602. Опште услуге локалне
самоуправе, ПА 0602-0004. Градско правобранилаштво.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на нову апропријацију 43/1, економска
класификација 424 – Специјализоване услуге, Расход по наменама 4246 – Услуге очувања
животне средине, науке и геодетске услуге, Функционална класификација 330, извор
финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета Града),Директни корисник буџетских
средстава – Градско правобранилаштво, Програм 0602. Опште услуге локалне самоуправе,
ПА 0602-0004. Градско правобранилаштво.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
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ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВE (апропријација 97)

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 768.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 97, за потребе Градске управе за урбанизам, на име трошкова израде пројекта
парцелације за кп. бр. 757 и 758/1 обе КО Чачак, у циљу формирања адекватног пешачког
прилаза Римским термама са Градског шеталишта и за кп.бр. 3955/45 КО Чачак, за потребе
формирања грађевинске парцеле и отуђења исте из јавне својине града Чачка.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 97, економска класификација
424 – Специјализоване услуге, Расход по наменама 4246 - Услуге очувања животне средине,
науке и геодетске услуге, Функционална класификација 620, Извор финансирања 01
(издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска
управа за урбанизам, Програм 1101. Становање, урбанизам и просторно планирање, ПА:
0001 Просторно и урбанистичко планирање.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВE (апропријација 191/1)

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 5.000,00 динара, за непланиране сврхе за које није утврђена
апропријација и то за уплату учешћа града Чачка у основном новчаном капиталу ЈП „Рзав“
Ариље, и отвара нова апропријација 191/1, економска класификација 621 – Набавка домаће
финансијске имовине, Расход по наменама 6219 – Набавка домаћих акција и осталог
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капитала, Функционална класификација 630, извор финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник буџетских средстава - Градска управа за локални
економски развој, Програм 1102. Комуналне делатности, ПА 0008 Управљање и снабдевање
водом за пиће.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на нову апропријацију 191/1, економска
класификација 621 – Набавка домаће финансијске имовине, Расход по наменама 6219 –
Набавка домаћих акција и осталог капитала, Функционална класификација 630, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских
средстава - Градска управа за локални економски развој, Програм 1102. Комуналне
делатности ПА 0008. Управљање и снабдевање водом за пиће.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВE (апропријација 235)
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 50.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 235, за потребе ОШ „Бранислав Петровић“ Слатина, на име доделе награде
ученику и наставнику Школе за освојена места на такмичењу „Шта знаш о саобраћају“.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 235, економска класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти, Расход по наменама 4727 – Накнаде из буџета за
образовање, културу, науку и спорт, Функционална класификација 912, Извор финансирања
01 (издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска
управа за друштвене делатности, Индиректни корисник буџетских средтава ОШ „Бранислав
Петровић“ Слатина, 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“.
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