
ЗАПИСНИК 

СА ДЕВЕДЕСЕТЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 6. децембра 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 отворио је 94. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

  да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 11 чланова: Милун Тодоровић, 

Милица Дачић, прим. др Славица Драгутиновић, Душан Радојевић, Анђелка Новаковић,  Вељко 

Неговановић, Мирослав Вукосављевић, др Милан Лукић, Драгомир Шипетић, Немања Трнавац и 

Велимир Дробњак, а одсутни су: Славко Веселиновић и Михаило Јовић. 

 

     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: 

 

-  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 

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

Комисије за усаглашавање аката ЈП „Рзав“ Ариље са Законом о јавним предузећима  

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије 

- Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој 

- Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Милка Станковић, начелник Градске управе за друштвене делатности 

- Катарина Новковић, Градски правобранилац 

- Александар Петронијевић, председник Савета за безбедност саобраћаја 

- Бранкица Јелић, директор Градске стамбене агенције Чачак 

- Весна Никитовић, директор Установе за КОД „Коста Новаковић“ 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 93. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 93. седнице Градског 

већа.  

 

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

 

УСВАЈА СЕ записник са  93.  седнице Градског већа града Чачка број 06-174/2019-III од 18. 

новембра 2019.  године, без примедби. 

 

*** 

 

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

је дневни ред који је достављен уз материјал за седницу, с тим да се исти допуни следећом тачком: 

 

- ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(апропријација 538- МЗ Доња Трепча)  

 

 Овај предлог Градско веће је једногласно прихватило. Питао је да ли има још предлога за 

измену или допуну дневног реда.  Како више није било предлога за измену и допуну дневног реда, 

Градско веће је једногласно утврдило следећи: 

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

 

1.    УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА САОБРАЋАЈА ГРАДА ЧАЧКА 

 

2.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ АРИЉЕ 

 

3.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ПЛАНА РАДА „ГРАДСКЕ 

СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

4.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И 

ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРНО ОБРАЗОВНУ ДЕЛАТНОСТ „КОСТА 

НОВАКОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

5.   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА АДМИНИСТРАТИВНОГ 

ПРЕНОСА К.П. БР. 938/4, К.П. БР. 941/2 И К.П. БР. 954/14 СВЕ У КО ЧАЧАК И 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА ИЗГРАЂЕНОГ НА К.П.БР. 941/2 КО 

ЧАЧАК 

 

6.   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ К.П. 

БР. 148/1 И 140/2 ОБЕ КО АТЕНИЦА 

 

7.    ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊА ИЗ ПРИВАТНЕ 

СВОЈИНЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА ЧАЧКА КП. БР. 551 КО АТЕНИЦА 

 

8.    ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ - 

РЕГУЛАЦИЈИ ДЕЛОВА РЕКЕ КАРАЧЕ И РЕКЕ БОТУЊЕ  
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9.   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ВИСИНИ МЕСЕЧНОГ 

ИЗНОСА НАКНАДЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ 

УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЗ 

БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА РАДНУ 2019/2020 ГОДИНУ 

 

10. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ  ( Завод за јавно здравље Чачак)  

 

11. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (ДОО „Татовић“ Чачак) 

 

12. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (ДОО „Транспорт“ Придворица) 

 

13. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (ДОО „Градис“ Чачак) 

 

14. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 6/1 –Лука Минић ) 

 

15. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 6/1 – Анђела Никитовић) 

 

16. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ(апропријација 6/1 – Ана Жужић) 

 

17. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 538 МЗ Пријевор) 

 

18. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ИВАНОВИЋ ДАРИНКЕ ИЗ ЧАЧКА НА 

РЕШЕЊЕ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 355-1156/19-IV-6-05 ОД 16. 

СЕПТЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

 

19. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 538 МЗ Доња Трепча) 

 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА:     УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА САОБРАЋАЈА      

ГРАДА ЧАЧКА 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Александар Петронијевић, 

упознавши чланове Градског већа са текстом Стратегије развоја саобраћаја града Чачка, чију израду 

је Савет за безбедност саобраћаја предвидео у плану за ову годину, а која се поред домицилне теме 

безбедности саобраћаја, бавила и неким другим гранама и то динамичким саобраћајем, како 
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путничких и теретних возила, пешацима и бициклистима тако и стационираним саобраћајем. 

Предметну стратегију је израдило Пословно удружење друмског саобраћаја „Србијатранспорт“ А.Д. 

Београд, са носиоцима израде, професоримА са Новосадског и Београдског универзитета. Овакав 

текст стратегије је усвојио Савет за безбедност саобраћаја а постојала је и Комисија која је пратила 

израду. Предмет Стратегије се састоји из два дела и то анализе постојећег стања и предложених 

мера, а у изради су коришћени постојећи планови, а јавна предузећа која се баве овим послом, као 

што су ЈП „Градац“ и ЈКП „Паркинг сервис“ су дала на увид своја документа и до сада урађене 

пројекте и стратегије. Што се тиче динамичког саобраћаја коришћени су подаци са аутоматских 

бројача који су добијени од локалних и републичких институција а у више репрезентативних дана је 

вршено бројање на делу уличне мреже, конкретно на 7 раскрсница и то бројање су вршили ђаци 

Машинско –саобраћајне школе у Чачку. Резултати анализе просечног годишњег дневног саобраћаја 

показују да у периоду од 5 година од 2014. до 2018. постоји континуиран раст захтева за протоком 

на свим путевима а најизраженији је државни пут т.ј. обилазница око Чачка на којој је забележен 

раст од 3.300 возила, односно за чак 25% у овом периоду, а 2018. године је просечан годишњи 

дневни саобраћај био 17.000 возила. Што се уличне мреже тиче, такође на основу бројања, може се 

видети да је проточност на раскрсницама ниска, па се стварају гужве и колоне. Истакао је повољну 

конфигурацију Града која позитивно утиче на коришћење бицикала као алтернативног превозног 

средства и пешачења али са друге стране проблем је непостојање површина намењених искључиво 

за бициклисте, недовољна ширина коловоза, изражено ивично паркирање, знатно саобраћајно 

оптерећење, што све утиче на безбедност бициклиста. Што се тиче система стационираног 

саобраћаја, односно паркирања, у оквиру овог система под наплатом се налазе 23 паркиралишта, са 

укупним капацитетом од 970 паркинг места, а оно што је познато а чиме се стратегија бавила је, да у 

централном делу града не постоји ни једна паркинг гаража која би растеретила уличне профиле 

паркирања возила. Проблем постоји и због непостојања безбедних места за паркирање бициклиста. 

Што се тиче дела безбедности, актуелна ситуација је таква да је укупан број саобраћајних незгода у 

периоду од 5 година био 2229, односно 450 просечно на годишњем нивоу и овај тренд је 

непромењив, да је било 54 погинуле особе односно 11 на годишњем нивоу, а 2009 особа је 

повређено и у већини саобраћајних незгода узрок је људски фактор, било да је реч о пројектанту 

пута, руководиоцу или учеснику у саобраћају. Оно што у Чачку неповољно утиче на безбедност 

саобраћаја је лоша старосна структура возила која износи 17,9 година, а гледајући просторни 

распоред саобраћајних незгода, оне су углавном груписане на државним путевима и прилично су 

просторно распрострањене, односно нема груписаних црних тачака. Даље је истакао да код 

предлога поспешивања услова одвијања саобраћаја на уличној мрежи, дати су краткорочни, 

средњорочни и дугорочни планови. Као краткорочни план предвиђено је формирање базе података 

о саобраћајној потражњи и управљању саобраћајем, спровођење различитих мера техничког 

регулисања, спровођење мера саобраћајне политике и инфраструктурне мере, а дугорочни су 

транспортни модел, реализација планова развоја инфраструктуре и примена интелигентних 

транспортних система. У том контексту, предлог Стратегије је да се у оквиру Градске управе за 

урбанизам, којој је по природи посла то најближе, образује једно посебно одељење које би било 

задужено да прикупља све податке и пројекте који се односе на саобраћај града Чачка, да са њима 

управља, јер су до сада сви ти подаци и пројекти постојали у одређеним предузећима, односно то 

није било централизовано. Истакао је да је у фази израде ове стратегије, град Чачак од стране 

Агенције за безбедност саобраћаја, изабран као једна од четири локалне самоуправе, којој ће бити 

додељен софтвер за управљање саобраћајем који развија АМСС и кроз тај софтвер, чија база је 

ГИС, биће могуће уношење, т.ј. сачињавање катастра сигнализације, уношење полицијских 

података у вези саобраћајних незгода, у ком смислу ће софтвер помоћи у формирању јединствене 

базе. Као битно истакао је уочену неопходност избацивања теретног саобраћаја из центра града, пре 

свега возила преко 5 тона и међумесних аутобуса, што ће се уредити посебном одлуком, а тамо где 

постоји нужност пролаза неких возила, нпр. цистерни за гориво, то би се уредило издавањем 



 

 

 

  5 

 

 

 

посебних дозвола, а  посебно треба решити доставна возила доношењем плана и програма обзиром 

да та возила често праве проблем око паркирања. Даље је истакао да је Стратегија дала прецизне 

критеријуме за постављање успоривача, а нарочит акценат ће се током наредне године дати обнови 

оштећених лежећих полицајаца, да се предлаже укао што су ширење зона за наплату и другачија 

тарифна политика. У систему јавног превоза путника оно што је анализирано је ниво услуге, ниво 

доступности линија градског превоза и стајалишта у зонама града и ту је оцена доста добра али има 

предлога и за унапређење, са једне стране кроз тарифну политику али и боље информисање 

путника. Питање такси превоза је анализирано кроз постојећу одлуку и утврђено је да је сада, 

условно речено, дозвољени број возила неоправдано велики и износи преко 800, тако да би ту 

требало са једне стране стимулисати легалност а са друге стране оне који улажу у новија и 

еколошки чистија возила, односно стимулисати та такси возила тако што би се такси стајалишта 

близу центру града управо додељивала таксистима који имају новија и еколошки чистија возила. 

Што се тиче пешачког и бициклистичког саобраћаја краткорочни планови су пре свега, повећање 

безбедности пешака и бициклиста, а дугорочни план је побољшање приступачности уличне мреже и 

изградња нових бициклистичких и пешачких стаза. Стратегија у области безбедности саобраћаја је 

у складу са Националном стратегијом, и оно што је кроз овај документ планирано, а то ће и Савет за 

безбедност саобраћаја усвојити као план за 2021. годину је, да у саобраћајним незгодама нема 

погинуле деце, да се преполови број погинулих, број тешко повређене деце и број тешко 

повређених лица у 2021. у односу на 2018. годину. Што се тиче друштвено економских трошкова 

везаних за саобраћајне несреће, не постоје неке прецизне цене али правило које је утврђено од 

стране саобраћајног факултета је да трошак једног погинулог износи преко 460.000 Еура. Као 

императив који ће бити постављен јесте да се смањи време одазива хитних служби, тако што би се 

користио систем да се позивом једне од служби, све три службе и то хитна медицинска, полицијска 

и ватрогасна буду обавештене о саобраћајној незгоди истовремено. Ова стратегија, мерама 

безбедности саобраћаја, доста ће помоћи и Савету за безбедност саобраћаја да усмерава све 

активности и средства јер је у принципу указано да пешаци на територији града Чачка гину или ван 

насељених деоница када користе леву траку или на пешачким прелазима који нису довољно 

осветљени. На крају је истакао да се мора радити на едукацији бициклиста и мотоциклиста.  

 

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

Вељко Неговановић истакао је да је Стратегија развоја саобраћаја полазни основ, да ће се 

материја даље регулисати нижим правним актима већином из надлежности Градске управе за 

урбанизам, због чега је неопходно ову Управу кадровски ојачати јер постоје саобраћајни проблеми 

које треба решавати у најкраћем року. Иначе, саобраћај у Чачку се драматично мења, а пре свега у 

погледу већег броја возила. Осврнуо се на градске магистрале и посебноУлицу број 10 тзв. источну 

магистралу која се ових дана интензивно ради и чије отворање се очекује убрзо. Обзиром да је 

излазак Улице број 10 након треће фазе изградње предвиђен на локацији Пролетер, а што је идеја 

која датира одавно и око које се увек водила полемика, сматра да ту идеју треба још размотрити 

обзиром да се тај део града у међувремену доста развио па се тако сада  ту између осталог налази и 

пумпа Лукоил која је доста прометна и ради 24 сата, потом коловоз у улици Драгише Мишовић код 

кружног тока је након реконструкције доста сужен и већ сада се виде проблеми нарочито током 

дана када је саобраћајни шпиц. Некада раније, стручна јавност је тражила да се улазак Улице број 

10 код Пролетера помери и да се од Војске тражи да траса прође кроз доњу касарну, потом поред 

Ремонтових складишта и да се непосредно пре вијадукта у делу дворишта Ремонта обзиром на 

величину тог простора направи велики кружни ток у који би се улила  Улица број 10. Сећа се да та 

идеја својевремено није заживела, јер Војска није позитивно одговорила на овај захтев, али да у 

данашњем тренутку треба искористити утицај градоначелника и са овим поново покушати, а све 

наравно уколико струка ту идеју и даље оправдава. Осврнуо се потом на улицу Светог Саве, још 

једну градску магистралу, а посебно на део од Љубићске улице до улице Цара Душана, а имајући у 
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виду саобраћајну гужву и близину школа, паркирање мноштва возила и на паркингу и на улици и 

чињеницу да се тачно и не зна шта је паркинг простор, да постоји котларница у коју се допрема 

угаљ, сматра да све то треба у најкраће време боље регулисати, да не би дошло до нечијег 

повређивања. Из разлога решавања ових и других проблема још једном понавља да надлежну 

службу у Управи за урбанизам треба што пре кадровски ојачати. 

Немања Трнавац истиче да је за похвалу свако системско уређење неке области и зато 

треба доносити стратегије јер тиме Град добија на квалитету, а поједине области се уређују на бољи 

начин. Осврнуо се на велика улагања у инфраструктуру у граду, из буџета и уз помоћ средстава 

добијених од Републике, да су асфалтирани многи градски, приградски и сеоски путеви, да многи 

мештани тек сада стичу навике вожње по улицама које раније нису биле асфалтиране, да се зато 

указује потреба да се на тачно одређеним местима саобраћај успорава путем постављања лежећих 

полицајаца а што треба да прати динамику изградње путева и такве одлуке треба доносити у 

кратком року. Обзиром на изградњу нових стамбених јединица и прилив становништа потребно је 

решавати проблем паркирања, изградњом гаража и на други начин,а на бази искустава из других 

градова, попут модела паркирања у кварту а не обавезно непосредно испред зграде. Подржава 

доношење Стратегије развоја саобраћаја. 

Прим. др Славица Драгутиновић такође је похвалила доношење Стратегије у овој области и 

сматра да је потреба за њом постајала и много раније. Осврнула се на безбедност саобраћа везано за 

хитне медицинске службе, а што ће се регулисати нижим правним актима. Указала је на податак о 

трошковима који настају услед појаве саобраћајних несрећа по појединцу, потом на део Статегије 

који помиње заједничке тренинге, део који предвиђа које су службе обавезне да реагују када су у 

питању саобраћајне незгоде и којим редом треба да реагују јер се у пракси дешавало да дође до 

преклапања послова а нарочито имајући у виду чињеницу да повређени у саобраћајним несрећама 

највећу шансу за преживљавање имају у првим минутима након несреће. Све ово решило би се 

увођењем јединственог телефонског броја за пријављивање несреће. Такође, акти нижег реда 

требало би да регулишу увођење пунктова хитних служби, да не постојао само један пункт одакле 

се креће односно пункт Службе хитне помоћи, а што је такође идеја која од раније постоји и 

потекла је од здравствених радника узимајући у обзир густину саобраћаја. Напомиње да ће у 

новоизграђеној станици у Љубићу бити један од пунктова али да Чачак треба да их има још, 

односно најмање три а можда и више нарочито у близини магистрала и ауто пута а што је значајно 

за преживљавање настрадалих у несрећама. Сматра да има параметара у Стратегији на које не може 

да се утиче попут старости возила, али да има и оних на које се може утицати попут 

инфраструктуре и на томе константно треба радити. 

Мирослав Вукосављевић истакао је да је известилац у уводном излагању одлично 

представио Стратегију и на то се надовезао у смислу да су градови који имају овакву стратегију  

напреднији и модернији градови који су атрактивнији за улагања. Истакао је да је Савет за 

безбедност саобраћаја детаљно разматрао све аспекте стратегије, да су чланови Савета стручни 

људи махом саобраћајни инжењери, а на седницама у вези усвајања Стартегије били су присутни и 

носиоци израде Стратегије, представници Аутопревоза, репрезентативни представници такси 

удружења, представници Саобраћајне полиције, представници ЈП „Градац“ Чачак и ЈКП „Паркинг 

сервис“ Чачак, након чега је урађена коначна верзија Стратегије која је једногласно усвојена од 

стране Савета за безбедност саобраћаја. 

Мирослав Петковић истакао је проблем теретног саобраћаја у граду и да треба радити на 

његовом искључењу из центра града јер то прави огромне проблеме, те да треба што пре деловати 

користећи искуство других градова где чак постоје примери да такав саобраћај није дозвољен у 

самом центру града или се то посебно тарифира. Такође, похвално је што Стратегија третира 

питање бициклистичког саобраћаја на прави начин, те да је предвиђена изградња пет локација за 

изградњу гаража за паркирање возила, а самим исељењем паркираних возила  са улица стиче се 

услов да се укидају траке за паркирање на улицама и створили би се услови за увођење 



 

 

 

  7 

 

 

 

бициклистичке стазе у граду. Сматра да та варијанта јесте скупа, али да треба започети рад на томе. 

Потом се осврнуо на „успориваче“ саобраћаја попут лежећих полицајаца, који се користе у близини 

школа, али да њихово коришћење за сада не може да реши проблем саобраћаја у улицама попут 

Булевара Црвене армије где не постоји непосредна близина школе и вртића, а вози се веома брзо, а 

такође и недостају захтеви мештана за постављањем лежећих полицајаца. Постоје и друге улице у 

граду које су реновиране и добро осветљене и којима се вози веома брзо попут улице Веселина 

Миликића и упозорава на близину Дома здравља и Хитне помоћи и присутво деце која иду у 

оближње школе. Све у свему, постоји неколико критичних места у граду где под хитно треба наћи 

решење за успоравање саобраћаја. Похвално је решење са постављање светлећих трака на пешачим 

прелазима и уопштено осветљавање пешачких прелаза указујући да постоје пешачки прелази са 

недовољним осветљењем, а школаска деца их користе, па то треба решавати у првом таласу 

активности из разраде Статегије.  

   Александар Петронијевић истакао је да ова Стратегија подразумева и израду „транспортног 

модела“ града Чачка путем стварања алата за краткорочно, средњорочно и дугорочно планирање 

саобраћаја и анализу сценарија развоја уличне мреже, анализу утицаја промене намене земљишта на 

саобраћајни систем и имплементацију инфраструктурних мера и мера саобраћајне политике. 

Саобраћајни модел у првом тренутку значиће“ пресликавање саобраћаја“ на дигиталну мапу, а Град 

за сада нема Анализу утицаја промене намене земљишта попут поменуте Лукоил пумпе која је 

трећа по реду пумпа по фреквентности у Србији, затим промењен изглед Балканске улице 

пробијањем на Кружни пут, потом изградња вртића Мали капетан, тржних центара итд. 

Саобраћајни модел након дигитализације саобраћаја омогућава симулацију стања у саобраћају у 

задатим околностима, а то је пројектни приступ и начин да се решавају проблеми попут поменутих 

као и ситуације да на некој парцели сада постоји једна стамбена јединица а планира се изградња 

зграде као и решавање питања која ће у вези са тим настати у саобраћају. Поставља и питање 

примене законског броја паркинг места на паркинзима новоизграђених зграда. Податак из 

Стратегије у вези трошкова након саобраћајних мера односи се на целу Србију и представља просек 

трошкова изласка Хитне помоћи, служби које санирају саобраћајне несреће потом материјалних 

трошкова које трпи породица погинулог учесника у саобраћају и колико трпи цело друштво и др, а 

узета су искуства и европских земаља, па је податак дат по појединцу. Што се тиче алата о 

истовременом информисању свих служби путем јединственог броја, то је идеја која се разматра и 

реализоваће се током наредне године и истакао да је и сада просек одзива Службе хитне помоћи на 

нивоу Србије 5,5 минута и само треба радити на усклађености са другим службама а такође идеја о 

успостављању више пунктвова за полазак возила Хитне помоћи је квалитетна идеја. Што се 

успоривача саобраћаја тиче, они су се различито показали на терену, па се дешава да се направи 

контра ефекат на пример у улицама под нагибом или саобраћајница ван насељеног места где лежећи 

полицајци могу да изазову гомилање и леђење воде. Такође, удаљеност школе јесте параметар који 

се користи приликом увођења лежећег полицајца, потом параметар је и податак о броју 

саобраћајних незгода у некој улици и податак о штети која је настала, затим проценат прекорачења 

брзине, дужина непрекидног правца, па тако гледајући када би се бодовао Булевар Црвене армије 

имао би препоручених 55 од максималног броја бодова за доделу лежећег полицајца. Везано за 

теретни саобраћај, део програма који буду донети од стране надлежних служби предвидеће 

алтернативне коридоре за измештање теретног саобраћаја попут Улице број 10 или Индустријске 

зоне, а измештањем из улица попут Господар Јованове или Кужељеве. Решавање питања 

бициклистичког саобраћаја је комплексно и решаваће се у наредном периоду.  

Весна Дмитрић истакла је да је План генералне регулације којим је обухваћена Улица број 10 

донет 2014. године и измењен 2017. године. Обрађивач Плана је сматрао да постоји оправданост 

изласка ове улице на локацију Пролетер са што мање рушења постојећих објеката. Обрађивач плана 

било је Јавно предузеће „Градац „ Чачак. 
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 Милун Тодоровић истакао је да, на жалост, не постоји могућност изласка Улице број 10 на 

начин о коме је говорио претходник, да је став руководства био да је безбедније да Улица број 10 

изађе на у улицу Драгише Мишовића код Машинско-саобраћајне школе где би се направио кружни 

ток, да је у Министарству одбране одржан састанак у вези са тим захтевом, где су били и 

преставници обрађивача али да таква сагласност није добијена. 

 

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

утврдило Предлог стратегије развоја саобраћаја  града Чачка. 

 

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ АРИЉЕ 

 

 

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

Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље донео је Управни одбор предузећа који обавља 

функцију Надзорног одбора до конституисања овог органа по одредбама Закона о јавним 

предузећима, на седници одржаној 28. новембра 2019. године. Јавно предузеће „Рзав“ Ариље 

обавља привредну делатност од јавног интереса ради обезбеђивања воде за пиће за осниваче 

општине Ариље, Пожегу, Лучане, Горњи Милановац и град Чачак. Овим Статутом регулише се 

правни положај, пословно име и седиште, делатност предузећа, унутрашња организација, заступање 

и представљање, имовина предузећа, унапређење рада и развоја, средства за вршење делатности, 

остваривање прихода и распоређивање добити, права, обавезе и одговорности предузећа и оснивача, 

органипредузећа и друга питања од значаја за рад предузећа. Ступањем на снагу овог Статута 

престаје да важи Статут предузећа донет 2006. године. 

 

По упознавању са Статутом, Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагласности на Статут Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, и доставило Скупштини 

на разматрање и доношење. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И 

ПЛАНА РАДА „ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ“ ЧАЧАК ЗА 2019. 

ГОДИНУ 

 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Бранкица Јелић. Буџетом 

града Чачка за 2019. годину опредељено је за  Градску стамбену агенцију Чачак укупно 9 милиона 

динара. Буџет Агенције за 2019. годину неопходно је увећати за износ ПДВ-а односно за додатни 

износ од 1,8 милион динара, обзиром да је у 2019. години Агенција постала обвезник ПДВ-а, а који 

податак није био познат приликом сачињавања плана буџета за 2019. годину у августу месецу 2018. 

године.  

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

Неговановић који је поставио  питање када је током ове године Агенција постала обвезник ПДВ- а 

и Бранкица Јелић која је одговорила да та обавеза постоји од почетка ове године, те да је прва 

фактура испостављена је у фебруару месецу. 
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          По упознавању са изменама и допунама Годишег програма и завршеном претресу Градско 

веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег 

програма пословања и плана рада „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2019. годину, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА:  УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРНО ОБРАЗОВНУ 

ДЕЛАТНОСТ „КОСТА НОВАКОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

Весна Никитовић у уводном излагању по овој тачки дневног реда, детаљно је образложила 

План и програм рада Установе за КОД «Коста Новаковић» Чачак за 2019. годину истакавши да је 

основ за израду плана и програма садржан у Статуту Установе.  

 

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

давању сагласности на План и програм рада Установе за културно образовну делатност „Коста 

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

 

 

ПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

АДМИНИСТРАТИВНОГ ПРЕНОСА К.П. БР. 938/4, К.П. БР. 941/2 И 

К.П. БР. 954/14 СВЕ У КО ЧАЧАК И ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ 

ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА ИЗГРАЂЕНОГ НА К.П.БР. 941/2 КО ЧАЧАК 

 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о покретању поступка административног преноса 

 к.п.бр. 938/4, к.п. бр. 941/2 и к.п. бр. 954/14 све у КО Чачак 

и експропријације помоћног објекта изграђеног на к.п.бр. 941/2 КО Чачак 

 

 

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

938/4 КО Чачак у пов. од 49 м2, уписана у ЛН бр. 1106 за КО Чачак на носиоце права коришћења 

„АУТОПРЕВОЗ“ Д.О.О. Чачак и ХК „ЈУГОПРЕВОЗ“ Д.О.О. Чачак; к.п. бр. 941/2 КО Чачак у пов. 

од 226 м2, уписане у ЛН бр. 1799 за КО Чачак на носиоце права коришћења  Плазинић Аца из 

Губереваца, Плазинић Радишу из Аустралије, Зимоњић Зорку из Горачића, Марјановић Радована из 

Чачка, Мићовић Зорана из Чачка, Радишић Славка из Чачка, Томовић Даницу из Чачка, 

Маринковић Милунку из Чачка, Спасеновић Персиду из Чачка, Симић Стаменију из Деспотовца,  

Абдурамани Љубинку из Београда, Зимоњић Дејана из Горачића и Манговић-Сретеновић Наташу из 

Чачка, обим удела заједнички, и к.п. бр. 954/14  КО Чачак у пов. од 50 м2, уписане у ЛН бр. 133 за 

КО Чачак на носиоца права коришћења МПИ „ПОБЕДА“ Д.О.О. Аранђеловац. 

 

 Покреће се поступак експропријације помоћног објекта у пов. од 16 м2 изграђеног на кп.бр. 

941/2 КО Чачак, у ЛН бр. 1799 означен бројем 1, уписан као објекат изграђен пре доношења 

прописа о изградњи објеката, чији је власник Радишић Славка из Чачка. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

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

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

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 14/2018 и 8/2019), којим је прописано да „Одлуку о покретању поступка 

експропријације доноси Градско веће града Чачка на предлог Градског правобранилаштва града 

Чачка“. 

  

            На основу Информације о локацији издате од стране Градске управе за урбанизам града 

Чачка бр: 958-856/2019-IV-2-01 од 9.09.2019. године, кат. парцеле бр. 938/4, 942/1 и 954/14 све у КО 

Чачак се сходно Плану генералне регулације „ЦЕНТАР“ у Чачку  („Службени лист града Чачка“ бр. 

15/2014 и 27/2018) налазе у оквиру површине јавне намене – Улица број 10.              

 

Сходно наведеној Информацији о локацији, Влада је донела решење којим се утврђује јавни 

интерес за експропријацију непокретности у циљу изградње Улице бр. 10, под бројем 05 број: 465-

11163/2019 од 13.11.2019. год. 

 

            Како су наведене парцеле планским актом предвиђене као површина јавне намене, то је 

потребно исте прибавити у јавну својину града Чачка путем административног преноса, oдносно 

експропријације, ради стварања услова за изградњу Улице бр. 10.  

 

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

диспозитиву. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ К.П. БР. 148/1 И 140/2 ОБЕ КО АТЕНИЦА 

 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

о покретању поступка експропријације 

к.п.бр.148/1 и 140/2, обе КО Атеница 

 

Покреће се поступак експропријације на непокретностима означеним као кп.бр. 148/1 

К.О.Атеница у површини од 5461 м2 од власника Васиљевић (Радојка) Милутина по Листу 

непокретности бр.345 К.О.Атеница и к.п.бр.140/2 К.О.Атеница у површини од 3971м2 од власника 

Пауновић (Миленка) Драгана по Листу непокретности број 1903 К.О.Атеница.  

 

Образложење  

 

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

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

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 14/2018 и 8/2019), којим је прописано да „Одлука о покретању поступка 

експропријације доноси Градско веће града Чачка на предлог Градског правобранилаштва града 

Чачка“. 
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Увидом у лист непокретности бр. 345  КО Атеница, утврђено је    да се предметна 

непокретност воде као приватна својина Милутина Васиљевића  из    Атенице, а из листа 

непокретности број 1903 К.О.Атеница утврђено је да се предметна непокретност води као приватна 

својина Драгана Пауновића из Атенице,  а из Информације о локацији издате од стране Градске 

управе за урбанизам      града Чачка бр: 958-730/2019-IV-2-01 од 26.07.2019. године и бр. 958-

88/2019-IV-2-01, утврђено је да су предметне парцеле обухваћене  Планом генералне регулације                                 

„АТЕНИЦА-КУЛИНОВЦИ“  у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 14/2014) и 20/2018) и  према 

наведеном планском акту кп. бр. 148/1 и 140/2, обе КО Атеница улазе у састав Урбанистичке 

подцелине 5.3а (комунална привреда – постројење за пречишћавање отпадних вода) која 

представља површину јавне намене. 

 

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

диспозитиву. 

 

 

СЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊА ИЗ 

ПРИВАТНЕ СВОЈИНЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА ЧАЧКА КП. БР. 

551 КО АТЕНИЦА 

 

 

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

једногласно донело: 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 I. ПРИСТУПА СЕ прибављању из приватне својине у јавну својину града Чачка к.п. бр. 551 

К.О. Атеница у површини од 3657м2, уписане у лист непокретности број 1072 К.О. Атеница, ради 

проширења сеоског гробља у Атеници у складу са  Планом генералне регулације „АТЕНИЦА - 

КУЛИНОВЦИ“ у Чачку („Службени лист града Чачка“, број 14/2014). 

 II. Средства за прибављање у јавну својину предметне катастарске парцеле предвиђена су у 

буџету града Чачка за 2019. и 2020. годину.  

 III. Поступак прибављања грађевинског земљишта ближе описаног у ставу I. овог решења 

спровешће Комисија за грађевинско земљиште, а по окончаном поступку у обавези је да достави 

записник са предлогом одлуке надлежном органу ради даљег поступања.  

   

Образложење 

 

 Градоначелник града Чачка дана 28.11.2019. годинe, Градској управи за урбанизам града 

Чачка, Служби за имовинске послове поднео је иницијативу број 463-120/2019-IV-2-07 за покретање 

поступка прибављања из приватне својине у јавну својину града Чачка к.п. бр. 551 К.О. Атеница у 

површини од 3657м2, ради проширења сеоског гробља у Атеници у складу са Планом генералне 

регулације „АТЕНИЦА - КУЛИНОВЦИ“ у Чачку („Службени лист града Чачка“, број 14/2014).  

Увидом у извод из листа непокретности број 1072 К.О. Атеница, издат у Служби за катастар 

непокретности,  утврђено је да је предметна  катастарска парцела у површини од 3657м2  по врсти 

грађевинско земљиште, a по култури шума 2. класе у приватној својини Гордане Петровић и 

Дубравке Радојевић са уделима од по 1/2 идеалне. 

Наведене катастарске парцеле обухваћене су Планом генералне регулације „АТЕНИЦА - 

КУЛИНОВЦИ“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“, број 14/2014) и према наведеном планском акту 

налазе се у УРБАНИСТИЧКОЈ ЗОНИ 3 – при чему већи (југозападни) део предметне катастарске 

парцеле улази у састав урбанистичке целине 3.5 – гробље са урбанистичком подцелином 3.5а 
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(зеленило заштитног карактера за гробље) које представљају површину јавне намене за коју је 

обавезна израда Урбанистичког пројекта као даља разрада плана, док је мањи (северо-источни) део 

у саставу Урбанистичке целине 3.2 (становање средњих густина насељености 50-150 ст/ха.) 

Иницијатива је уредна, потпуна и поднета од стране овлашћеног лица.  

Како је у конкретном случају сходно Информацији о локацији могуће проширење постојећег 

гробља у Атеници то је иницијатива целисходна и оправдана. 

Средства за прибављање у јавну својину предметне катастарске парцеле предвиђена су у 

буџету града Чачка за 2019. и 2020. годину.  

 Поступак прибављања грађевинског земљишта ближе описаног у ставу I. изреке решења 

спровешће Комисија за грађевинско земљиште. 

 Градска управа за урбанизам града Чачка по разматрању иницијативе градоначелника града 

Чачка утврдила је да је иста у складу са чланом 27. став 10. Закона о јавној својини  („Сл. гласник 

РС“,број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), чланом 84. 

став 1. тачка 2.  Статута града Чачка и чланом 11. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту и 

предложила да Градско веће града Чачка донесе решење о приступању прибављања у јавну својину 

града Чачка предметне катастарске парцеле.  Имајући у виду напред изнето, Градско веће града 

Чачка је донело решење као у диспозитиву. 

 

 

ОСМА ТАЧКА:   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ 

– РЕГУЛАЦИЈИ ДЕЛОВА РЕКЕ КАРАЧЕ И РЕКЕ БОТУЊЕ  

 

 

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

Градоначелник града Чачка поднео Градској управи за урбанизам града Чачка захтев за покретање 

поступка доношења одлуке Градског већа града Чачка за извођење радова на реконструкцији делова 

реке Караче и Ботуње. У захтеву се наводи да реконструкција обухвата припремне радове као и 

радове на реконструкцији и да град Чачак планира да конкурише код Канцеларије за јавна улагања 

за средства, а да је пројектантска вредност инвестиција на реконструкцији предметних делова реке 

Караче и реке Ботуње процењена на  55.085.000,00 динара са ПДВ-ом. Градска управа за урбанизам 

издала је локацијске услове 28. новембра  2019. године за извођење радова на реконструкцији -  

регулацији делова реке Караче и реке Ботуње. 

 

По упознавању са предлогом Решења, Градско веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о извођењу радова на реконструкцији -  регулацији делова реке Караче и реке Ботуње   

 

 I. Приступа се извођењу радова на реконструкцији - регулацији  реке Караче и реке Ботуње  

- заштита деоница од поплава водотока II реда  – река Ботуња, од државног пута II А реда број 179 

Прањани  - Трбушани – Љубић – Чачак – Дракчићи – Краљево до улива у реку Карачу и реке Караче 

од улива  реке Ботуње до улива у Западну Мораву у К.О. Виљуша, К.О. Трнава и К.О. Балуга 

Трнавска, град Чачак. 

 

 II. Реконструкција – регулација предметних делова реке Караче и реке Ботуње ближе 

описаних у тачки I. овог решења обухвата:  

 

- за реку Карачу:  радове на реконструкцији трапезног попречног профила са нагибом 

косина 1:1, ширине у дну 2,4м и висине 2,0м; заштиту дна корита и заштиту косина. 
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- за реку Ботуњу: радове на реконструкцији трапезног попречног профила са нагибом косина 

1:1, ширине у дну 1,5м и превасходно радове на чишћењу протицајног профила од наноса и 

вегетације.  

 

 III.  Пројектантска процена инвестиције на реконструкцији предметних делова реке Караче 

и реке Ботуње, ближе описаних у тачки I. овог решења је  55.085.000,00 динара. 

 

 IV. На основу овог решења градоначелник града Чачка ће Градској управи за урбанизам 

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

реконструкцији – регулацији предметних делова реке Караче и реке Ботуње. 

 

 V. Град Чачак вршиће права инвеститора.  

 

 VI.  Ово решење објавити у Службеном листу града Чачка. 

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ВИСИНИ 

МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА НАКНАДЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА У 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО 

ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА РАДНУ 

2019/2020 ГОДИНУ 

 

 

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

о висини месечног износа накнаде трпшкова боравка детета у предшколској установи чији је 

оснивач друго правно или физичко лице из буџета града Чачка за радну 2019/2020 годину у члану 1 

и 5. предвиђено је да право на месечни износ субвенције из буџета града износи 11 хиљада динара 

по детету за целодневни облик рада у трајању од 11 сати за  укупно 820 деце и то у ПУ Мимиланд 

550 и у ПУ Гимназион 270 деце. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 

2019 годину планирана су средства за субвенционисње боравка деце у приватним предшколским 

установама за укупно 960 деце, и то за  670 деце у Мимиланду и за  290 деце у Гимназиону у износу 

од 15 хиљада динара по детету за целодневни облик трајања  Висина субвенције из буџета града 

Чачка и број деце чији ће се боравак у приватним вртићима субвенционисати одређени су у 

зависности од нивоа обезбеђених средстава у буџету града Чачка. 

 

По упознавању са предлогом Решења, Градско веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ O 

 ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ВИСИНИ МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА НАКНАДЕ  ТРОШКОВА 

БОРАВКА ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО 

ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА   

ЗА РАДНУ 2019/2020 ГОДИНУ 

 

1. У Решењу о висини месечног износа накнаде трошкова  боравка детета у предшколској 

установи чији је оснивач друго правно или физичко лице из буџета града Чачка за радну 

2019/2020 годину („Службени лист града Чачка“ бр.11/2019), у тачки 1 број“ 11.000“ 

замењује се бројем “15.000“, а у тачки 6 „број „820“ замењује се бројем “960“, 

број“550“замењује се бројем „670“ и број „270“ замењује се бројем“290“. 
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2. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града 

Чачка".  

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ    

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  (Завод за јавно здравље Чачак)  

 

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

је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 27/2018 и 16/2019) 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 89.568,00 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.  

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (ДОО „Татовић“ Чачак) 

 

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

је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 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 749.026,00 динара, на име обезбеђeња средстава за измирење обавеза 

по окончаној ситуацији  ДОО „Татовић“ Чачак, за извођење радова на санирању последица 

елементарних непогода на територији града Чачка. 
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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“. 

 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (ДОО „Транспорт“ Придворица) 

 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 27/2018 и 16/2019) 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 743.400,00 динара, на име обезбеђeња средстава за измирење обавеза 

по испостављеној фактури „Транспорт“ доо Чачак, за извођење радова на уређењу и 

чишћењу корита река Лупњаче и Западне Мораве у циљу санирања последица елементарних 

непогода на територији града Чачка.   

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 70, економска класификација 

484 - Накнаде 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“. 

 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (ДОО „Градис“ Чачак) 

 

 

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

је једногласно донело: 
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РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 27/2018 и 16/2019) 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 655.962,00 динара, на име обезбеђeња средстава за измирење обавеза 

по испостављеној фактури  ДОО „Градис“ Чачак, за извођење радова на чишћењу реке 

Лупњаче код Компаније „Слобода“ и на ушћу Лупњаче у реку Западну Мораву, у циљу 

санирања последица елементарних непогода на територији града Чачка.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 70, економска класификација 

484 - Накнаде 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“. 

 

 

*** 

  

Даљем току седнице не присуствује Милун Тодоровић. Седницом председава Милица 

Дачић. 

 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА:   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 6/1 –Лука Минић) 

 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 27/2018 и 16/2019) 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 144.000,00 динара (120.000,00 динара нето и 24.000,00 динара 

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

апропријацији 6/1, за новчану помоћ породици у току лечења Луке Минића. 
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2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 6/1, економска класификација 

472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, Расходи по наменама 4721 – Накнаде из 

буџета у случају болести и инвалиднсти, Функционална класификација 090,  Извор 

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

средстава – Градоначелник града, Програм 0901. Социјална и дечија заштита, ПА 0011 

Новчане помоћи.  

 

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

 

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

 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 6/1 – Анђела Никитовић) 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 27/2018 и 16/2019) 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 216.000,00 динара (180.000,00 динара нето и 36.000,00 динара 

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

апропријацији 6/1, за новчану помоћ породици у току лечења Анђеле Никитовић.  

 

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“. 

 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ(апропријација 6/1 – Ана Жужић) 

 

 

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

веће је једногласно донело: 
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РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 27/2018 и 16/2019) 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 216.000,00 динара (180.000,00 динара нето и 36.000,00 динара 

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

апропријацији 6/1, за новчану помоћ породици у току лечења Ане Жужић. 

 

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“. 

 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 538 МЗ Пријевор) 

 

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

је једногласно донело: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 26, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

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

средства у износу од 3.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 538, за потребе МЗ Пријевор,  на име плаћања трошкова платног промета.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 538, економска класификација 

421 – Стални трошкови, Расход по наменама 4211 – Трошкови платног промета и 

банкарских услуга, Функционална класификација 160,  Извор финансирања 01 (издаци из 

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

финансије, Индиректни корисник буџетских средстава – Месна заједница „Пријевор“ Чачак, 

Програм 0602. Опште услуге локалне самоуправе,  ПА 0002. Функционисање месних 

заједница – редовно пословање.    

 

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



 

 

 

  19 

 

 

 

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

 
 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ИВАНОВИЋ ДАРИНКЕ ИЗ 

ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 

355-1156/19-IV-6-05 ОД 16. СЕПТЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

  

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

жалбом  Ивановић Даринке из Чачка на Решење комуналног инспектора Градске управе за 

инспекцијски надзор града Чачка број 355-1156/19-IV-6-05 од 16. септембра 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 Ивановић Даринке из Чачка изјављена на Решење комуналног 

инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, број 355-1156/19-IV-6-05 од 16. 

септембра 2019. године, као неоснована. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Комунални инспектор Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, донео је решење 

којим се у ставу 1. УСВАЈА жалба Ивановић Даринке из Чачка, изјављена на решење комуналног 

инспектора број 355-1156/19-IV-6-05 од 23. јула 2019. године; у ставу 2. ПОНИШТАВА решење 

комуналног инспектора број 355-1156/19-IV-6-05 од 23. jула 2019. године; у ставу 3. НАЛАЖЕ 

Ивановић Даринки из Чачка да у року од 3 дана уклони шест расхладних уређаја постављених на 

тротоару испред трговинске радње STAR-NINA у улици Бате Јанковића број 42 у Чачку, без 

одобрења надлежног органа; у ставу 4. наводи да уколико именована у остављеном року не уклони 

расхладне уређаје из става 3. диспозитива, уклањање ће се извршити принудним путем преко другог 

лица, на терет извршеника и у ставу 5. наводи да жалба изјављена на решење не одлаже његово 

извршење. 

На донето решење жалбу је благовремено изјавила Ивановић Даринка, коју по пуномоћју 

заступа Драгана Љ. Јанковић, адвокат из Чачка, којом побија исто у ставовима 3, 4 и 5. из свих 

законом предвиђених разлога. Наводи да побијано решење нема садржину прописану одредбом 

члана 141. став 2. Закона о општем управном поступку, јер у уводу истог није наведено 

пребивалиште као ни основ овлашћења службеног лица.  Истиче да је у поступку који је претходио 

доношењу побијаног решења повређено више одредаба Закона о инспекцијском надзору, наводећи 

да руководилац инспекције или лице које он овласти нису издали писани налог за инспекцијски 

надзор, тако да се наводи првостепеног органа да је тај налог издат не могу прихватити, обзиром да 

је пуномоћник надзираног субјекта, пре изјављивања жалбе, извршио увид у списе предмета, којом 

приликом се у тим списима није налазио поменути налог. Поред тога надзирани субјект није 

обавештен о предстојећем инспекцијском надзору најкасније три дана пре почетка надзора а не 

постоје разлози за неодложно поступање и други разлози прописани законом, те да у налогу за 

инспекцијски надзор нису наведене познате и вероватне чињенице које у конкретном случају 

поткрепљују оправдану бојазан да би обавештење умањило остварење циља инспекцијског надзора, 

обзиром да је отпочињање инспекцијског надзора без обавештења надзираног субјекта о томе 

изузетак од правила. Даље истиче да надзираном субјекту односно присутном лицу није уручен 
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налог за инспекцијски надзор, чиме је првостепени орган поступио противно одредби члана 18. став 

8. Закона о инспекцијском надзору, те да надзирани субјект није упознат са предметом и трајањем 

поступка, са правима и дужностима које има у вези са инспекцијским надзором, нити му је дата 

могућност да се изјасни о чињеницама битним за потпуно и правилно утврђивање чињеничног 

стања, да учествује у извођењу доказа, те да је тиме првостепени орган повредио права надзираног 

субјекта прописана одредбом члана 20. став 3. Закона. Истиче да записник о инспекцијском надзору 

нема садржину прописану одредбом члана 35. став 2. Закона, односно не садржи податке из налога 

за инспекцијски надзор, опис откривених незаконитости са навођењем доказа на основу којег је 

одређена чињеница утврђена и правног основа за утврђивање незаконитости и др. као и да су 

приликом доношења побијаног решења повређена правила општег управног поступка и то чланови 

7. 9 и 11. Предлаже да се побијано решење поништи и врати првостепеном органу на поновни 

поступак. 

У одговору на жалбу првостепени орган је истиче да првостепено решење има садржину 

прописану законом, односно садржи име, презиме и пребивалиште надзираног субјекта као и број 

службене легитимације, коју у складу са чланом 51. Закона о инспекцијском надзору, издаје 

руководилац инспекције а којом доказује службено својство и идентитет. Даље истиче да је шеф 

комуналне инспекције издао налог за инспекцијски надзор који садржи прописану садржину, 

предмет инспекцијског надзора, време вршења надзора као и разлоге за изостављање обавештења о 

предстојећем инспекцијском надзору, те да су нетачни наводи да је пуномоћник жалиоца, пре 

изјављивања жалбе на решење од 23.07.2019. године, извршио увид у списе предмета којом 

приликом се у списима није налазио налог за инспекцијски надзор, обзиром да је пуномоћник 

жалиоца од поступајућег инспектора само тражио да изврши увид у записник о извршеном 

инспекцијском надзору. Даље истиче да су неосновани наводи жалиоца да не постоје разлози за 

изостављање обавештења о предстојећем инспекцијском надзору, обзиром да је чланом 14. став 4. 

Закона о инспекцијском надзору прописано када може да почне инспекцијски надзор без 

обавештавања надзираног субјекта, те да се у конкретном случају ради о постављању расхладних 

уређаја на тротоару, чиме се нарушава комунални ред, односно омета коришћење комуналног 

објекта. Наводи који се односе на то да жалиоцу није дата могућност да се изјасни о чињеницама, да 

предлаже доказе, да надзирани субјект, због изостављања обавештења није био присутан, а да лице 

које је присуствовало инспекцијском надзору не може представљати надзирани субјект, су такође 

неосновани имајући у виду одредбе члана 4. став 4. Закона о инспекцијском надзору, којим је 

прописана примена одредаба посебног закона, ако је у одређеној области инспекцијски надзор тим 

законом уређен другачије, а што је конкретан случај у којем се примењују одредбе члана 36. Закона 

о комуналним делатностима, као посебног закона. Предлаже да Градско веће одбије жалбу као 

неосновану. 

 

 Увидом у списе предмета утврђено је: 

- да је испред трговинске радње „STAR NINA“ у ул. Бате Јанковића бр. 42 Чачак, власника 

Даринке Ивановић, предузетника, на површини јавне намене, тротоару, постављено 6 

расхладних уређаја, без одобрења надлежног органа; 

- да је комунални инспектор Градске управе за инспекцијски надзор, донео решење број 355-

сл/19-IV-6-05 од 23. јула 2019. године којим је наложио Ивановић Даринки, да у року од 3 

дана уклони 6 расхладних уређаја постављених на тротоару испред трговинске радње STAR 

NINA у ул. Бате Јанковића бр. 42 Чачак, који су постављени без одобрења надлежног 

органа; 

- да је комунални инспектор Градске управе за инспекцијски надзор, донео решење број 355-

1156/19-IV-6-05 od 30. јула 2019. године о дозволи извршења Решења од 23. јула 2019. 

године 
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- да је Ивановић Даринка, власник трговинске радње STAR NINA у ул. Бате Јанковића бр. 42 

Чачак, преко пуномоћника Драгане Љ. Јанковић, адвоката из Чачка изјавила жалбу на 

решење број 355-сл/19-IV-6-05 од 23. јула 2019. године и жалбу на решење број 355-1156/19-

IV-6-05 од 30. јула 2019. године. 

 

Чланом 1. став. 2. Одлуке о привременим објектима („Сл. лист града Чачка број 6/2019), 

прописано је да су привремени објекти, у смислу ове одлуке, мањи монтажни објекти привременог 

карактера, као и други слични објекти привременог карактера, који се постављају на јавним и 

другим површинама, на територији града Чачка. 

       Чланом 2. став 1. исте Одлуке прописано је да је мањи монтажни објекат привременог 

карактера у смислу ове одлуке: киоск, башта угоститељског објекта, билборд, рекламни пано, 

рекламна ознака, пано за лепљење умрлица, пулт-тезга за излагање и продају робе испред продајног 

објекта, пулт- тезга за продају робе и други покретни мобилијар, расхладни уређај, апарат за забаву 

и припрему хране, објекат за забаву, спортски и рекреациони објекат који се привремено поставља 

на површинама из члана 3 ове одлуке, до привођења планираној намени, истека рока коришћења 

земљишта или наступања других околности, а најдуже до пет година. 

Чланом 34. став 1. алинеја прва Одлуке о привременим објектима („Сл. лист града Чачка 

број 6/2019), прописано је да је забрањено постављати привремени објекат без одобрења надлежног 

органа или противно одобрењу надлежног органа  и одобреној документацији.  

 

 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 којим је наложио 

уклањање привремених објеката односно шест расхладних уређаја са површине јавне намене, јер је 

неспорно да су исти постављени без одобрења надлежног органа. 

Наводи жалбе којима се оспорава садржина ожалбеног решења и постојање налога за 

инспекцијски надзор су неосновани јер ожалбено решење има садржину прописану Законом о 

општем управном поступку, а што је био недостатак решења комуналног инспектора од 23. јула 

2019. године које је првостепени орган, уважавајући жалбу на то решење, поништио. У списима 

предмета се налази налог за инспекцијски надзор који је издао шеф комуналне инспекције, а који 

налог садржи све елементе прописане Законом о инспекцијском надзору. 

Неосновани су и наводи жалбе који се односе на обавештавање надзираног субјекта о 

предстојећем инспекцијском надзору, обзиром да је комунални инспектор поступао у складу са 

одредбама Закона о инспекцијском надзору којим је у члану 17. став 4. прописано када и зашто 

инспекцијски надзор може да почне без обавештавања надзираног субјекта јер би,  како се у 

конкретном случају ради о уклањању расхладних уређаја, исти након обавештења могли бити 

уклоњени, а након инспекцијског надзора поново враћени, чиме би се умањило остварење циља 

инспекцијског надзора. 

Наводи да надзираном субјекту није уручен налог за инспекцијски надзор, да му није дата 

могућност да се изјасни о чињеницама битним за потпуно и правилно утврђивање чињеничног 

стања, да учествује у извођењу доказа, да надзирани субјект није био присутан и да се лице које је 

присуствовало инспекцијском надзору не може сматрати лицем које може представљати надзирани 

субјект, су такође неосновани јер је комунални инспектор, у складу са овлашћењима из посебног 

закона, односно члана 36. Закона о комуналним делатностима, донео решење о уклањању ствари са 

површина јавне намене, те да је неспорно да надзирани субјект није био присутан на лицу места 
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тако да комунални инспектор није био дужан да га саслушава, односно да му пружи могућност 

изјашњења о утврђеним чињеницама и предлагању доказа. 

 

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. 

 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 538 МЗ Доња Трепча) 

 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 26, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

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

средства у износу од 16.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 538, за потребе МЗ Доња Трепча,  на име плаћања трошкова платног промета.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 538, економска класификација 

421 – Стални трошкови, Расход по наменама 4211 – Трошкови платног промета и 

банкарских услуга, Функционална класификација 160,  Извор финансирања 01 (издаци из 

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

финансије, Индиректни корисник буџетских средстава – Месна заједница „Доња Трепча“ 

Чачак, Програм 0602. Опште услуге локалне самоуправе,  ПА 0002. Функционисање месних 

заједница – редовно пословање.    

 

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

 

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

 

*** 

 

Милица Дачић обавестила је чланове Градског већа да је одлучено по свим тачкама 

дневног реда, па је 94. седницу Градског већа закључила у 10 часова и 45 минута.  
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