
ЗАПИСНИК 

СА СТОШЕСТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

      Одржане 19. јуна 2020. 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 106. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

  да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 12  чланова: Милун Тодоровић, 

Милица Дачић, прим. др Славица Драгутиновић, Анђелка Новаковић, Вељко Неговановић, 

Мирослав Вукосављевић, Немања Трнавац, Михаило Јовић, Душан Радојевић, Драгомир Шипетић, 

др Милан Лукић и Велимир Дробњак, а одсутан је Славко Веселиновић.  

 

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

може да ради и пуноважно одлучује; 

 

 да седници Градског већа  присуствују: 

 

- Владан Милић, помоћник градоначелника града Чачка 

- Милорад Јевђовић, заменик председника Скупштине града 

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

и Градског већа 

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

- Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој 

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије 

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

доделу средстава удружењима 

- Катарина Новковић, Градски правобранилац 

- мр Момир Миловановић, директор ЈКП „Дубоко“ Ужице 

 

 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  су им  

достављени записници са 104. и 105. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 104. седнице Градског 

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

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  104.  седнице Градског већа града Чачка број 06-52/2020-III од 14. 

маја 2020. године, без примедби. 
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*** 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 105. седнице Градског 

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

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  104.  седнице Градског већа града Чачка број 06-56/2020-III од 20. 

маја 2020. 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 дневни ред допуни следећом 

тачком: 

 

-  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОВЛАШЋЕЊУ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА ЗАСТУПАЊЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА У УПРАВНОМ СПОРУ 

 

Предложио је и да се промени редослед тачака дневног реда од 15-17 тачке, а допунска 

тачка да се разматра као тачка 18.  

 

Ове предлоге 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.    РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

2.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ БРОЈ 6/6  ОД 25. МАЈА 2020. 

ГОДИНЕ  

 

3.   ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. 

ГОДИНУ  

  

4.   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ КП. БР. 

142/3 КО АТЕНИЦА 

 

5.   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ДРУШТВУ СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

ПЛАНИКАТРИМ ЧАЧАК 
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6.   РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ 

КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА 

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 

2019. ГОДИНИ 

 

7.   ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ЗА 

РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2020. ГОДИНИ 

 

8. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ГОДИШЊИХ, 

ОДНОСНО ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА 

ПОДНОСИЛАЦА ПРОГРАМА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ 

ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЧАЧКА У 2019. ГОДИНИ 

 

9. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА И   ДОДЕЛИ 

СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА   ГРАЂАНА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2020. ГОДИНИ 

 

10. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ НОВЧАНИХ НАГРАДА СПОРТСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА И ИСТАКНУТИМ СПОРТИСТИМА 

ЗА ПОСТИГНУТЕ СПОРТСКЕ РЕЗУЛТАТЕ И ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СПОРТА  

 

11. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОБРАЗОВАНЕ РЕШЕЊЕМ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 

ЧАЧКА БР. 06-272/2016-III ОД 22. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ 

 

12. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ПАНТОВИЋ ПРЕДРАГА ИЗ ЧАЧКА НА 

РЕШЕЊЕ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 355-236/2020-IV-6-05 ОД 25. 

ФЕБРУАРА 2020. ГОДИНЕ 

  

13. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ ( Завод за јавно здравље Чачак) 

 

14. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ  

 

15. ДОНОШЕЊЕ РEШЕЊА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 06-38/2020-III ОД 13. МАРТА 2020. ГОДИНЕ 

 

16. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација  140) 

 

17. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 599/1) 

 

18. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОВЛАШЋЕЊУ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА ЗАСТУПАЊЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА У УПРАВНОМ 

СПОРУ 
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РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ  РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 

2019. ГОДИНУ 

 

 Момир Миловановић поднео је обједињено уводно излагање у оквиру ове и следеће тачке 

дневногреда. Истакао је да Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа Регионални центар 

за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице за 2019. годину садржи податке о активностима предузећа 

које су се одвијале у складу са расположивим средствима, о количини отпада која је прикупљена и  

њеној реализацији, као и реализацији примарне селекције. Даље је истакао да је ово предузеће 

остварило укупан приход у износу од 251.244.923,00 динара и укупан расход у износу од 

253.581.422,00 динара. Даље је истакао да је Надзорни одбор предузећа, на седници одржаној 25. 

маја 2020. године донео Одлуку о расподели нераспоређене добити 2016. године.  

  

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

Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом 

„Дубоко“ Ужице за 2019. годину и доставило Скупштини на разматрање и усвајање. 

  

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ БРОЈ 

6/6  ОД 25. МАЈА 2020. ГОДИНЕ  

 

 По завршеном уводном излагању у оквиру прве тачке дневног реда Градско веће је 

једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Дубоко“ Ужице број 6/6  од 25. маја 2020. године и доставило Скупштини на разматрање и 

усвајање. 

  

ТРЕЋА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА 

ЗА 2020. ГОДИНУ  

 

 У уводном излагању по овој тачки дневног реда Владимир Гојгић упознао је чланове 

Градског већа са  предлогом Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

за територију града Чачка за 2020. годину. Законом о пољопривредном земљишту прописано је да 

надлежни орган јединице локалне самоуправе има обавезу да донесе Годишњи програм заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта уз сагласност Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике Србије. Градска управа за локални економски развој предала 

је Министарству пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије Програм заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 2020. годину на који 

je надлежно Министарство дало сагласност 17. марта 2020. године. По прибављеном мишљењу 

Министарства Градско веће, у складу са Статутом града Чачка, доноси Програм заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта. 

 

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

 Милун Тодоровић поставио је питање површине земљишта које ће се по новом Програму  

користити без накнаде, имајући у виду да тренутно без накнаде Институт за воћарство Чачак 

користи 72 хектара. 
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 Владимир Гојгић одговорио је да ће Институт за воћарство, када се донесе овај Програм, 

користити без накнаде још 56 хектара земљишта у државној својини. 

 Вељко Неговановић поставио је питање у којим  месним заједницама је земљиште које већ 

користи Институт за воћарство, као и где се налази земљиште које ће Институт тек користити. 

 Владимир Гојгић одговорио је да се до сада радило тачно о 72,2 хектара земљишта које 

користи Институт и то у катастарским општинама Атеница, Лозница, Доња Трепча и Трбушани, а 

по новом Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града 

чачка за 2020. годину ради се о катастарским општинама Љубић, Прељина, Трбушани и Чачак. 

 Др Милан Лукић појаснио је да Институт за воћарство Чачак користи ово земљиште у складу 

са законом који прописује да научне институције имају право да бесплатно користе до хиљаду 

хектара пољопривредног земљишта. Својим оснивачким актом Институт за воћарство Чачак је 

предвидео бесплатно коришћење око 130 хектара, те да је у предходном периоду нешто од тог 

земљишта које је државно враћено власницима кроз реституцију, да се у предходном периоду део 

земљишта које је реално пољопривредно водило као грађевинско па је поново претворено у 

пољопривредно, да су део земљишта у Луговима где Институт традиционално има своје засаде 

фактички користило неколико физичких лиц аи да је у вези са тим Институт предузео одређене 

правне кораке па је највећим делом управо то земљиште ушло у површину од 56 нових квадрата 

које ће користити Институт а на шта је и Министарство дало своју сагласност и Институт сада може 

закључити уговор за коришћење земљишта без накнаде.  

 Милун Тодоровић истакао је да је до сада Институт користио земљиште без накнаде за 

период од 20 година и поставио питање за који период ће користити нове површине предвиђене 

овим Програмом. Такође је поставио питање издавања у закуп дела земљишта у Трбушанима о коме 

је говорио предходник. 

    Др Милан Лукић одговорио је да ће тај период одредити Министарство пољопривреде 

приликом закључивања предметног уговора. Што се тиче поменутог земљишта у Трбушанима, ту 

нису постојали потписани уговори већ се радило о фактичком стању да одређене породице на 

земљишту које користи Институт за воћарство обављају неке од радова. Циљ коришћења тог 

земљишта чији је корисник Институт јесте да се оно приведе намени. 

 Владимир Гојгић је што се тиче сагласности Министарства и периода коришћења, рекао да је 

захтев Института поднет благовремено и одмах по доношењу овог Програма стичу се услови за 

закључење уговора о коришћењу земљишта са Министарством обзиром да је власник земљишта 

Република Србија. Тим уговором регулисаће се сва  права и обавезе, као и временски период 

коришћења који ће вероватно поново бити 20 година. 

   Др Милан Лукић истакао је да према ранијим прописима Институт и није био у обавези да се 

јавља на јавне позиве за коришћење земљишта, али да је земљиште које користи Институт било 

изузето од лицитације. 

 Милун Тодоровић, на крају дискусије по овој тачки дневног реда, истакао је да је Институт 

има обавезу да се при коришћењу овог земљишта бави његовим одржавањем и коришћењем у 

складу са наменом научног рада. 

 

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

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 

2020. годину. 

Програм је саставни део Записника. 
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ЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ КП. БР. 142/3 КО АТЕНИЦА 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о покретању поступка експропријације 

к.п.бр. 142/3 КО Атеница 

 

 Покреће се поступак експропријације на непокретности к.п.бр. 142/3 КО Атеница у 

површини од 1589 м2, од власника Станисављевић Милисавке из Београда, Златановић Гордане из 

Београда, Станисављевић Велибора из Пожеге, Мићић Вере из Пожеге и Станисављевић Радосава 

из Пожеге по Листу непокретности бр. 2115 КО Атеница. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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

члану 3. став 3. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града 

Чачка („Сл. лист града Чачак“ бер. 14/2018, 8/2019), којим је потписано да „Одлуку о покретању 

поступка експропријације доноси Градско веће града Чачка на предлог Градског правобранилаштва 

града Чачка“. 

 Увидом у Лист непокретности бр. 2115 КО Атеница  утврђено је да се предметна 

непокретност води као приватна својина Станисављевић Милисавке, Златановић Гордане, 

Санисављевић Велибора, Мићић Вере и Станисављевић Радосава а из Информације о локацији 

издате од Градске управе за урбанизам града Чачка бр. 958-730/2019-IV-2-01 од 26.07.2019. године, 

утврђено је да је предметна парцела обухваћена Планом генералне регулације „Атеница-

Кулиновци“ у Чачку („Сл. лист града Чачак“ бр. 14/2014 и 20/2018) и према наведеном Планском 

акту наведена парцела улази у састав Урбанистичке подцелине 5.3а (комунална привреда-

постројење за пречишћавање отпадних вода) које представља површину јавне намене. 

 Средства за исплату накнаде тржипне вредности непокретности власнику, обезбеђује се 

буџетом града Чачка за 2020. годину. 

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

диспозитиву.    

 

 

ПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ДРУШТВУ СА 

ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ПЛАНИКАТРИМ ЧАЧАК 

 

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

Градско веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 Да се предузећу DRUŠTVU SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PLANIKATRIM 

ČAČAK, Трг Устанка 13, матични број 21079294, ПИБ 108844407, које заступа директор Бранимир 

Рајчевић, изда у закуп непосредном погодбом, на период дo 5 година, пословни простор у 
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власништву града Чачка, који се налази у Чачку, у улици Кужељевој број 6 површине 35,44м2, са 

месечном закупнином у износу од 75.483,91 динара тј. 641,89  еура увећаном за  ПДВ  од 20%.  

 На основу овог решења, град Чачак и закупац, закључиће уговор о закупу предметног 

пословног простора.  Приликом закључења уговора о закупу пословног простора, закупац ће бити у 

обавези да приложи 2 менице са меничним овлашћењем, евидентиране код Народне банке Србије 

по серијском броју, као инструмент обезбеђења плаћања закупнине и обавеза за комуналне услуге. 

 На основу закљученог уговора, закупцу ће бити предат на коришћење пословни простор, о 

чему ће бити сачињен записник. 

 Градско веће града Чачка овлашћује Градоначелника града Чачка, да закључи уговор о 

закупу предметног пословног простора. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

  Комисији за пословни простор Градског већа града Чачка, 08.05.2020. године, обратило се 

захтевом предузеће  DRUŠTVО SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PLANIKATRIM 

ČAČAK, Трг Устанка 13,  као дугогодишњи закупац пословног простора у Чачку, у улици 

Кужељевој број 6, површине 35,44м2 за продужење коришћења односно закупа наведеног 

пословног простора. У захтеву се наводи да је закупац DRUŠTVО SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU PLANIKATRIM ČAČAK, Трг Устанка 13,   доследно поштовао све одредбе 

уговора о закупу тако што је своје обавезе плаћања: месечне закупнине, испоручену електричну 

енергију, накнаду за коришћење грађевинског земљишта, све комуналне обавезе извршавао у року и 

нема никаквих дуговања из претходног периода. Закључком Градског већа града Чачка број 06-

31/2019-III од 13.03.2019. године, одлучено је да утврђена закупнина закупцу DRUŠTVU SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PLANIKATRIM ČAČAK, Трг Устанка 13,  у 2018. 

години, као и у претходним годинама, остане иста у номиналном износу за целу календарску 2019. 

годину, као и за наредни период, односно период који се односи на продужење закупа, односно од 

01. јуна 2020. године.    

 Одредбом члана 10. став 1. тачка 5. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

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

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

надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. Гласник РС“, број 16/18), прописано је да, 

непокретности у јавној својини могу се изузетно дати у закуп и ван поступка јавног надметања, 

односно прикупљања писмених понуда, када закупац који је уредно измиривао обавезу плаћања 

закупнине, тражи продужење уговора о закупу, закљученог на одређено време, најраније три 

месеца, а најкасније месец дана пре истека уговора о закупу. 

 Пошто се ради о закупцу који је уредно измиривао своје обавезе стекли су се услови да се 

предметна непокретност може дати у закуп ван поступка јавног надметања односно прикупљања 

писмених понуда и то непосредном погодбом. Рачун број 961/1000 од 31.05.2020. године, који је 

Буџет града Чачка испоставио закупцу DRUŠTVU SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 

PLANIKATRIM ČAČAK, Трг Устанка 13,   фактурисан је закуп за месец мај 2020. године у 

износу од 75.483,91  динара тј. 641,87 еура и  ПДВ  од  20%.(односно основицa за обрачун износи 

75.483,91 динара тј. 641,87 еура и  ПДВ од 20% који износи 15.096,78 динара, а што укупно износи 

90.580,69 динара). 

 Обзиром да су испуњени услови да се пословни простор у јавној својини града Чачка, изда у 

закуп непосредном погодбом, Комисија за пословни простор предложила је Градском већу града 

Чачка, да донесе решење да се предузећу DRUŠTVU SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 

PLANIKATRIM ČAČAK, Трг Устанка 13,  кога заступа директор Бранимир Рајчевић изда у 

закуп, на период од 5 година, пословни простор који се налази у Чачку, у улици Кужељевој број 6, 
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површине 35,44м2 са месечном закупнином у износу од 75.483,91  динара тј. 641,87 еура увећаном 

за  ПДВ од 20 %. 

 Градско веће града Чачка, прихватило је предлог Комисије и донело решење као у изреци, а 

закупцу ће бити предат на коришћење предметни пословни простор, након закључења уговора о 

закупу.  

 

ШЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

УДРУЖЕЊИМА У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА О 

РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2019. 

ГОДИНИ 

 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда, Радојица Гавриловић упознао је чланове 

Градског већа да је Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава 

удружењима размотрила извештаје о реализацији програма од јавног интереса у 2019. години, које 

су удружења грађана доставила Градском већу у складу са Правилником и у вези истих доставила 

одговарајући предлог. 

 

 По упознавању са предлогом, Градско веће је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 

УСВАЈАЈУ СЕ извештаји  о реализовању програма од јавног интереса у 2019. години, које 

су доставила следећа удружења: 

 

 Центар за мониторинг и активизам – ЦЕМА Чачак 

 Хуманитарно удружење „Мајка Јевросима“ Крушевац 

 

 

СЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ЗА 

РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2020. 

ГОДИНИ 

 

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

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

за доделу средстава удружењима по јавном конкурсу расписаном за 2020. годину. Поступак доделе 

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

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

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

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

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

средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2020. години. Комисија је 

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

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

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

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

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

удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2020. години и то: за пројекте у области 
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друштвене бриге о деци и младима; за пројекте у области заштите животне средине и за пројекте у 

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

конкурса имали су право приговора на објављену листу бодовања, а у остављеном  року није поднет 

ниједан приговор. Комисија је потом размотрила  достављене  програме који испуњавају услове из 

Ближих мерила и утврдила предлог Градском већу, а у складу са расположивим средствима у 

буџету и утврђеним критеријумима. 

 

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

 Драгомир Шипетић осврнуо се на доделу средстава из буџета Града када су у питању 

удружења истакавши да је и ова област такође доказ да град Чачак води одговорну социјалну 

политику и за те намене је у предходном периоду издвојено доста средстава. Посебно је напоменуо 

доделу средстава клубовима за oдрасла лица, што је новина омогућена тиме што је Град од 2017. 

године помогао да се одређени простори и локалитети на градском и сеоском подручју приведу 

намени за рад оваквих клубова, за шта су издвојена значајна средства, тако да сада ради 3 клуба на 

градском подручју и десет на сеоском . Средствима који се овом одлуком додељују за рад тих 

клубова омогућиће се набавка прибора, реквизита и др и омогућити накнада за лица која дежурају у 

тим клубовима. 

 Прим. др Славица Драгутиновић такође је истакла да је Чачак заједница која је социјално 

одговорна, али и уопште друштвено одговорна у сваком сегменту а у оквиру средстава која су 

омогућена у буџету Града. Као што се из предлога Комисије за доделу средстава удрижењима може 

видети, ради се о додели за програме који се тичу разних сегмената њиховог рада, посебно 

истакавши област рада удружења која помажу особама са инвалидитетом, потому делатност 

удружења везану за популациону политику, као и област заштите животне средине. Финансирање 

удружења још један је од начина да се финансирају потребе грађана Чачка. 

 

 По упознавању са предлогом Комисије Градско веће је једногласно донело: 

 

  

О Д Л У К У 

о додели средстава удружењима за реализовање 

 програма од  јавног интереса у 2020. години 

  

1. ДОДЕЉУЈУ СЕ средства за реализовање програма од јавног интереса у 2020. години 

следећим удружењима и то: 

 

1.1. Програми/Пројекти у области заштите животне средине: 

 

 

 

    подносилац пријаве 

 

 

назив 

програма/пројекта 

 

 

област 

 

 

   број бодова 

 

  

предлог (у 

динарима) 

редни 

број 

1.  

Удружење социјалне 

задруге домаће 

радиности „Босиљак“ 

Чачак 

Умеће је пола 

здравља 

заштита животне 

средине  
82 180.000,00 

2.  
Удружење грађана 

„Географско еколошко 

друштво“ Чачак 

Заштита животне 

средине кроз 

пројектну наставу 

заштита животне 

средине 78 100.000,00 



 

 

 

  10 

 

 

 

3.  
Друштво љубитеља 

птица и природе „Сове 

на опрезу“ Чачак 

Дивље депоније у 

приобаљу и сливу 

Западне Мораве – 

регистрација, 

примарна селекција 

отпада, био-едукација 

становништва; Сове 

као фактор природне 

биорегулације и 

борбе против 

штеточина 

заштита животне 

средине 

76 230.000,00 

4.  
Удружење грађана 

„Зелена јабука“ 

Пријевор 

Пријеворска зелена 

учионица и 

играоница 

заштита животне 

средине 74 200.000,00 

5.  
Еколошко иновативно 

удружење «Еко ин» 

Чачак 

Пројекат скупљања 

инертног отпада у 

сливу Западне 

Мораве 

заштита животне 

средине 
68 120.000,00 

6.  
Градски ватрогасни 

савез Чачак 

Финансирање 

удружења из градског 

буџета 

заштита животне 

средине 63 60.000,00 

7.  Покрет горана Чачак 

40 година Спомен 

парка – понос града 

Чачка 

заштита животне 

средине  53 110.000,00 

 

                                       укупно 1.000.000,00 динара 

 

 

1.2. Програми/Пројекти у области друштвене бриге о деци и младима: 

 

 

 

 

    подносилац пријаве 

 

 

назив пројекта 

 

 

област 

 

 

   број бодова 

 

 

предлог (у 

динарима) редни 

број 

1.  
Удружење „Суадео“ 

Чачак 

Подршка личном 

развоју и економији 

живљења 

друштвена брига о 

деци и младима 90 160.000,00 

2.  
Центар за развој 

аудиовизуелних медија 

„Кинокулт“ Чачак 

15. Међународни 

студентски филмски 

камп „Интеракција 

2020“ 

друштвена брига о 

деци и младима 87 280.000,00 

3.  
Удружење грађана 

„Наше дрво“ Чачак 

Разгледнице нашег 

града 

друштвена брига о 

деци и младима 
71 60.000,00 

4.  
Удружење Унија 

младих Чачак 

Бициклијада 2020 

(Чачанска критична 

маса) 

друштвена брига о 

деци и младима 68 130.000,00 
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5.  

Удружење хранитеља 

Моравичког округа 

«Детелина са четири 

листа» Чачак 

Осликајмо традицију друштвена брига о 

деци и младима 
68 130.000,00 

6.  
Савез параплегичара и 

квадриплегичара 

Србије Београд 

Још увек возим друштвена брига о 

деци и младима 64 160.000,00 

7.  
Одред извиђача 

„Војвода Степа“ Чачак 

Шума, природа, наша 

радост 

друштвена брига о 

деци и младима 
63 80.000,00 

 

        укупно 1.000.000,00 динара 

 

 

1.3. Програми/Пројекти 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,  

- одрживог развоја,  

- заштите животиња,  

- заштите потрошача,  

 и борбе против корупције: 

 

 

 

редни 

број 
    подносилац пријаве 

 

 

назив пројекта 

 

 

област 

 

 

   број бодова 

 

 

предлог (у 

динарима) 

1.  

Друштво за борбу 

против шећерне болести 

„Diabetes mellitus“ 

Чачак 

Помозимо особама 

оболелим од шећерне 

болсти да овладају 

њом, а не она њима   

заштита лица са 

инвалидитетом 
96 650.000,00 

2.  
Међуопштинско 

удружење глувих и 

наглувих Чачак 

Сервисне услуге са 

дневним боравком за 

глува и наглува лица 

и унапређење 

енергетске 

ефикасности Дома 

заштита лица са 

инвалидитетом 

91 780.000,00 
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3.  
Кинолошко удружење 

„Драган Радовић – 

Џони“ Чачак 

Чачански кинолошки 

дани 2020. 

заштита животиња 

89 250.000,00 

4.  
Удружење „Ксенија – 

руски језик“ Чачак 

Српско руске 

културолошке везе 

„Љубав у основи 

свега“ 

образовање 

85 160.000,00 

5.  

Удружење 

дистрофичара 

Моравичког округа 

Чачак 

Нама је стало, ми 

делујемо 

заштита лица са 

инвалидитетом 
83 

 

480.000,00 

6.  
Удружење 

параплегичара Чачак 

Пројекат заштита лица са 

инвалидитетом 
83 

 

620.000,00 

7.  
Центар за самостални 

живот особа са 

инвалидитетом Чачак 

Борба за једнакост заштита лица са 

инвалидитетом 82 
 

450.000,00 

8.  
Међуопштинска 

организација слепих 

Чачак 

Чачак за једнакост заштита лица са 

инвалидитетом 80 
 

860.000,00 

9.  
Коло српских сестара 

"Надежда Петровић" 

Чачак 

Хуманост врата 

отвара 

социјална заштита 

77 
 

120.000,00 

10.  
Друштво за церебралну 

парализу Моравичког 

округа Чачак 

Клуб ОСИ заштита лица са 

инвалидитетом 76 550.000,00 

11.  
Удружење пчелара 

„Чачак“ Чачак 

Очување 

здравственог стања 

пчела 

заштита животиња 
75 120.000,00 

12.  

Удружење за помоћ 

ментално недовољно 

развијеним особама 

Чачак 

Финансирање 

удружења за помоћ 

МНРО за 2020. 

годину 

заштита лица са  

инвалидитетом 
75 580.000,00 

13.  

Центар за развој и 

унапређење породичног 

функционисања 

„Хоризонти“ Чачак 

Еко учионица образовање 

74 90.000,00 

14.  

Удружење ратних 

војних инвалида и 

породица погинулих 

бораца града Чачак 

Подршка унапређењу 

друштвеног положаја 

и социјализација 

ратних војних 

инвалида и породица 

погинулих бораца 

града Чачка 

борачко-

инвалидска 

заштита 
73 

 

 

 

 

250.000,00 

15.  
Центар за лични раст и 

развој „Огледало“ Чачак 

Психосоцијална 

помоћ и подршка 

особама оболелим од 

малигних болести 

образовање 

73 200.000,00 

16.  
Општинска 

организација  „Ратни 

Стварање услова за 

обезбеђење 

борачко-

инвалидска 
72 

 

160.000,00 
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ветерани Србије“ Чачак здравствене, 

социјалне и 

материјалне 

сигурности чланова 

Удружења 

заштита 

17.  
Удружење пензионера 

града Чачка 

Помоћ старима помоћи старима 
72 650.000,00 

18.  
Удружење рома 

„Будимо људи“ Чачак 

Чаробни дани Рома заштита и 

промовисања 

људских и 

мањинских права 

71 72.000,00 

19.  
Удружење Макетарски 

клуб Чачак 

Чачак куп 2020 образовање 
70 120.000,00 

20.  
Удружење „Уједињени 

пензионери“ Чачак 

Помоћ старима помоћи старима 70 600.000,00 

21.  

Удружење за 

реализацију 

интеракцијских турбо 

астроидних машина 

„Ритам“ Чачак 

3Д анимација 

иновација у вези 

мотора са 

унутрашњим 

сагоревањем 

наука 

69 200.000,00 

22.  
Удружење 

„Страцимиров запис“ 

Чачак 

Летња школа ручних 

радова 

образовање 
68 80.000,00 

23.  
Удружење „Чувари дела 

Вука Караџића“ Чачак 

Свет(л)описи образовање 
64 150.000,00 

24.  
Удружење за заштиту 

животиња „Рај за псе“ 

Чачак 

сПас заштита животиња 

63 150.000,00 

25.  
Удружење пензионера 

„Атеничко врело“ Чачак 

Лепши дани помоћи старима 
60 180.000,00 

26.  
Организација резервних 

војних старешина града 

Чачка 

Организација 

официрског бала 

социјална заштита 

59 
 

80.000,00 

27.  
Центар за подстицање 

дијалога и толеранције 

Чачак 

Дијалогом и 

толеранцијом до 

разумевања и 

поштовања 

заштита и 

промовисања 

људских и 

мањинских права 

59 100.000,00 

28.  
Друштво пчелара 

„Чачанска пчела“ Чачак 

Пчеларство за Чачане 

– значај пчела за 

сигурност исхране 

људи 

заштита животиња 

55 100.000,00 

29.  

Друштво за одгој и 

заштиту ситних 

животиња „Кошутњак“ 

Чачак 

Одржавање 

међуградске изложбе 

у оквиру одгајивача 

савеза Србије 

заштита животиња 

51 60.000,00 

 

             укупно 8.862.000,00 динара 
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2. Са удружењима из тачке 1. Одлуке закључиће се уговор којим ће се уредити међусобна 

права и обавезе. 

 

3. За израду и реализацију Уговора задужују се Градска управа за финансије, Градска управа 

за локални економски развој и Градска управа за урбанизам.  

 

4. Ову одлуку објавити на web сајту града Чачка. 

 

 

ОСМА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

ГОДИШЊИХ, ОДНОСНО ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ 

СПОРТА У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА ПОДНОСИЛАЦА ПРОГРАМА О 

РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ 

ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 

2019. ГОДИНИ 

 

Владан Милић, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда, упознао је чланове 

Градског већа да је Стручна комисија за избор годишњих односно посебних програма у области 

спорта,  размотрила извештаје о реализацији програма којима се остварује општи интерес у области 

спорта на територији града Чачка у 2019. години, а које су подносиоци програма доставили 

Градском већу на прописаном обрасцу. Након разматрања достављених извештаја, Комисија је 

утврдила који подносиоци програма су користили додељена средства у складу са Одлуком о 

одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта 

у Чачку, па предлажу да Градско веће усвоји те извештаје.  

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај  о реализовању програма којима се остварује општи интерес у 

области спорта на територији града Чачка у 2019. години, које су доставили следећи 

подносиоци програма: 

 

 Фудбалски клуб „Полет“ Трбушани 

 Фудбалски клуб „Кеј“ Чачак 

 Фудбалски клуб „Лугови“ Чачак 

 Фудбалски клуб „Пријатељи“ Чачак 

 Фудбалски клуб „Вујан“ Прислоница 

 Клуб контактних спортова „Полет“ Чачак 

 Спортски клуб слепих „Додир“ Чачак 

 Боди билдинг клуб и фитнес „Белфра“ Чачак 

 Аутомобилски спортски клуб „Херц“ Чачак 

 Пикадо удружење „Рио де Риђаге 149“ Чачак 

 Спортско удружење „Па како“ Чачак 

 Пикадо клуб „Фамилија 032“ Чачак 

 Чачански спортски савез Чачак 
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2. Да се против подносиоца програма Женског  рукометног клуба „Атеница“ Чачак, за који 

је Стручна комисија за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта  

утврдила да није користио додељена средства у складу са чланом 38. Одлуке о одобравању и 

финансирању програма за задовољавање потреба и  интереса грађана у области спорта у 

Чачку,  предузму неопходне мере у складу са Уговором о реализацији програма којима се 

остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2019. години, 

Одлуком о одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса 

грађана у области спорта у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 23/2016) и Законом о спорту 

(„Сл. гласник РС“ бр. 10/2016).  

 

2. Да се против подносилаца програма: 

 

 Спортско друштво „Орловац“ Мрчајевци (Фудбалски клуб „Орловац“ Мрчајевци) 

 Клуб малог фудбала „Борац“ Чачак 

 Фудбалски клуб „Младост“ Атеница 

 Ауто мото клуб „Манчула“ Чачак 

  

који нису доставили извештај о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области 

спорта на територији града Чачка у 2019. години, предузму неопходне мере у складу са Одлуком о 

одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта 

у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 23/2016) и Законом о спорту („Сл. гласник РС“ бр. 10/2016). 

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И 

ИНТЕРЕСА   ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 

2020. ГОДИНИ 

 

Владан Милић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши 

чланове Градског већа са предлогом Стручне комисија за избор годишњих, односно посебних 

програма у области спорта којим се предлаже да се у складу са Одлуком о одобравању и 

финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку 

одобре  годишњи програми и доделе средства за задовољавање потреба и интереса грађана у 

области спорта у граду Чачку у 2020. години, организацијама у области спорта. 

 

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

Трнавац истакавши да је у предходном периоду учињено више корака унапред када је у питању 

област спорта и изражава захвалност свима који су се у овој области ангажовали, руководству Града 

пре свега, Комисији за спорт као и свима другима, да је постојало велико разумевање за спорт и да 

су издвојена велика средства те да сматра да једино где има простора за унапређење јесте рад 

Чачанског спортског савеза који Комисији за спорт даје предлоге за доделу средстава. 

 

По упознавању са предлогом Комисије и завршеном претресу Градско веће је једногласно 

донело 55 решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и 

интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2020. години, према следећем распореду: 
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редни 

број 

 

 

организација у 

области спорта 

 

          спорт 

 

 

износ 

 (у динарима) 

 

 

 

                          област 

1.  
Фудбалски клуб 

„Полет“ 

Трбушани 

фудбал 566.400,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

2.  
Фудбалски клуб 

''Кеј'' Чачак  
фудбал 214.400,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

3.  

Фудбалски клуб 

''Арес 2015'' 

Чачак 

 

фудбал 30.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

4.  
Фудбалски клуб 

„Планинац“ 

Вујетинци 

фудбал 214.400,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

5.  
Фудбалски клуб 

„Лугови“ Чачак 
фудбал 214.400,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

6.  
Фудбалски клуб 

„Пријатељи“ 

Чачак 

фудбал 214.400,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

7.  
Фудбалски клуб 

„Вујан“ 

Прислоница 

фудбал 214.400,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

8.  
Клуб контактних 

спортова 

''Полет'' Чачак 

карате 40.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

9.  
Рукометни клуб 

„Вукови“ Чачак 
рукомет 60.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

10.  
Тениски клуб 

''Колос'' Чачак 

тенис 

 
190.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

11.  

Тениски клуб 

„Теннис 

поинт“ Чачак  

тенис 

 
234.400,00 

1) учешће спортских организација 

са територије града Чачка у 

домаћим и европским клупским 

такмичењима 117.200,00 динара 



 

 

 

  17 

 

 

 

2) организација спортских 

такмичења од посебног значаја за 

град Чачак 117.200,00 динара 

12.  
Тениски клуб 

„Слобода“ Чачак  
тенис 540.000,00 

1) учешће спортских организација 

са територије града Чачка у 

домаћим и европским клупским 

такмичењима 

291.000,00 динара 

2) организација спортских 

такмичења од посебног значаја за 

град Чачак 249.000,00 динара 

13.  
Тениски клуб 

''Чачак'' Чачак 

тенис 

 
110.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

14.  

Тениски клуб 

„Пужић“ 

Чачак 

тенис 30.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

15.  

Спортски клуб 

деце и омладине 

са посебним 

потребама 

„Морава“ Чачак 

спорт особа са 

инвалидитетом 
345.155,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима   

16.  
Спортски клуб 

„Гребићи“ Чачак 

спорт особа са 

инвалидитетом 
120.825,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

17.  

Стонотениски 

клуб инвалида 

Чачка „Ча“ 

Чачак 

спорт особа са 

инвалидитетом 
140.625,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

18.  

Спортско 

удружење 

глувих и 

наглувих Чачак 

спорт особа са 

инвалидитетом 
189.125,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

19.  
Спортски клуб 

„Цадист“ Чачак 

спорт особа са 

инвалидитетом 
98.925,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима   

20.  

Спортски клуб 

слепих „Додир“ 

Чачак  

спорт особа са 

инвалидитетом 
129.425,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

21.  
Плесни клуб 

''Луна'' Чачак 
спортски плес 205.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима   

22.  Плесни клуб спортски плес 100.000,00 учешће спортских организација са 
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„Star dance 

studio“ Чачак 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима  

23.  

Удружење 

спортских 

риболоваца 

„Морава 1925“ 

Чачак 

спортски 

риболов 
100.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

24.  

Аеро клуб 

„Овчар Каблар“ 

Чачак 

ваздухопловни 

спорт 
135.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима  

25.  

Параглајдинг 

клуб „Парасекс“ 

Чачак 

 

ваздухопловни 

спорт 
145.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

26.  
Кајак клуб 

„Чачак“ Чачак 
кајак кану 315.600,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

27.  
Куглашки клуб 

„Чачак“ Чачак 
куглање 300.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

28.  

Боди билдинг 

клуб „Борац“ 

Чачак 

боди билдинг 300.000,00 

1) учешће спортских организација 

са територије града Чачка у 

домаћим и европским клупским 

такмичењима 

230.000,00 динара 

2) организација спортских 

такмичења од посебног значаја за 

град Чачак 70.000,00 динара 

29.  

Боди билдинг 

клуб „GYM-i“ 

Чачак 

 

боди билдинг  108.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

30.  

Боди билдинг 

клуб „Атлета“ 

Чачак 

  

боди билдинг 49.400,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

31.  

Боди билдинг 

клуб и фитнес 

„Белфра“ Чачак   

боди билдинг  
120.000,00 

 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

32.  
Рвачки клуб 

„Борац“ Чачак 
рвање 250.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима  

33.  Стрељачки клуб стрељаштво 100.000,00 учешће спортских организација са 
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„Борац“ Чачак територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима  

34.  

Спортско 

удружење за 

практично 

стрељаштво 

„Борац“ Чачак 

практично 

стрељаштво 
30.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима  

35.  

Стреличарски 

клуб „Прељина“ 

Прељина 

стреличарство 70.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима  

36.  

Ауто мото 

спортски клуб 

Чачак 

мото спорт 300.000,00 

1) учешће спортских организација 

са територије града Чачка у 

домаћим и европским клупским 

такмичењима 

100.000,00 динара 

2) организација спортских 

такмичења од посебног значаја за 

град Чачак 200.000,00 динара 

37.  

Мотокрос клуб 

„Танаско Рајић“ 

Чачак 

 

мото спорт 
135.000,00 

 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

38.  

Ауто спортско 

удружење 

„Тјунинг 

стајлинг“ Чачак 

 

аутомобилизам 50.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

39.  
Кик бокс клуб 

„Борац“ Чачак 
     кик бокс 40.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

40.  
Џудо клуб 

„Борац“ Чачак 
џудо 250.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

41.  

Џудо клуб 

„Роки“ Чачак  

  

џудо 120.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

42.  

Спортски 

билијар клуб 

„Royal“ Чачак 

билијар 100.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

43.  

Билијар клуб 

„Либеро 5“ 

Чачак 

билијар 100.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 
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44.  
Шаховски клуб 

„Борац“ Чачак 
шах 

 

350.000,00 

 

1) учешће спортских организација 

са територије града Чачка у 

домаћим и европским клупским 

такмичењима  300.000,00 динара 

2) организација спортских 

такмичења од посебног значаја за 

град Чачак 50.000,00 динара 

45.  

Клуб америчког 

фудбала ''Angel 

Warriors’’ Чачак  

амерички 

фудбал 
200.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

46.  

Планинарско 

друштво 

„Каблар“ Чачак  

планинарство 
 

130.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

47.  

Планинарски 

клуб „ФРА“ 

Чачак 

планинарство 

 
130.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

48.  

Клуб 

екстремних 

спортова 

„Armadillo“ 

Чачак 

планинарство 

 

180.000,00 

 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

49.  
Пливачки клуб 

„Чачак“ Чачак 
пливање 110.000,00 

организација спортских такмичења 

од посебног значаја за град Чачак 

50.  

Ватерполо клуб 

за даме „Борац“ 

Чачак 

ватерполо 

 

50.000,00 

 

 

подстицање и стварање услова за 

унапређење спортске рекреације, 

односно бављења грађана спортом, 

посебно деце, омладине, жена и 

особа са инвалидитетом 

51.  

Пикадо 

удружење „Рио 

де Риђаге“ Чачак 

пикадо 
30.000,00 

 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

52.  

Спортско 

удружење „Па 

како“ Чачак 

 

пикадо 40.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

53.  

Пикадо клуб 

„Фамилија 032“ 

Чачак 

пикадо 64.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

54.  

Спортско 

удружење „Fit 

up“ Чачак 

спортска 

рекреација 
50.000,00 

физичко васпитање деце 

предшколског узраста и школски 

спорт (унапређење физичког 

вежбања, рад школских спортских 

секција и друштава, општинска, 

градска и међуопштинска школска 
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спортска такмичења и др.) - чл. 

137. ст. 1. тач. 5) 

55.  
Чачански 

спортски савез 

територијални 

спортски савез 
11.050.000,00 

1) подстицање и стварање услова 

за унапређење спортске 

рекреације, односно бављења 

грађана спортом, посебно деце, 

омладине, жена и особа са 

инвалидитетом 1.500.000,00 

динара; 

2) делатност организација у 

области спорта са седиштем на 

територији града Чачка које су од 

посебног значаја за град 

9.550.000,00 динара 

 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ НОВЧАНИХ НАГРАДА 

СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА И 

ИСТАКНУТИМ СПОРТИСТИМА ЗА ПОСТИГНУТЕ СПОРТСКЕ 

РЕЗУЛТАТЕ И ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СПОРТА  

 

  Владан Милић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознао је чланове Градског 

већа са предлогом Стручне комисије за избор годишњих односно посебних програма у области 

спорта, за доделу новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим 

спортстима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта. 

  

 По упознавању са предлогом, Градско веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

о додели новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим 

спортистима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта 
  

 

1. ДОДЕЉУЈУ СЕ новчане награде за постигнуте резултате и допринос развоју спорта 

следећим спортским организацијама: 

 

 

редни 

број назив 

 

 

категорија 
   спорт (савез)    резултат 

 

износ 

 

1.  

Кајак клуб 

„Чачак“ Чачак 

Спортска 

организација 

Кајак кану 

(Кајакашки савез 

Србије) 

- 3. место на Првенству 

Србије на дивљим 

водама у дисциплини 

спуст класик пионири 

- 2. место на Првенству 

Србије на дивљим 

водама у дисциплини 

спуст класик кадети 

 55.000,00 
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- 3. место на Првенству 

Србије на дивљим 

водама у дисциплини 

спуст спринт кадети 

- 2. место на Купу 

Србије на дивљим 

водама у дисциплини 

спуст спринт кадети 

2.  
Спортско 

удружење глувих 

и наглувих Чачак 

спортска 

организација 

Спорт особа са 

инвалидитетом 

(Параолимпијски 

комитет Србије) 

- 2. место на Првенству 

Србије у рукомету 

- 2. место на Првенству 

Србије у кошарци 

45.000,00 

3.  

Клуб контакних 

спортова «Борац» 

Чачак 

Спортска 

организација 

Карате (Карате 

федерација Србије) 

- 1. место на Првенству 

Србије у дисциплини 

борбе екипно сениори 

- 2. место на Купу 

Србије у дисциплини 

борбе екипно сениори 

- 1. место на Првенству 

Србије у дисциплини 

борбе екипно млађи 

сениори 

- 1. место на Првенству 

Србије у дисциплини 

борбе екипно млађи 

сениорке 

- 1. место на Првенству 

Србије у дисциплини 

борбе екипно јуниорке 

- 1. место на Првенству 

Србије у дисциплини 

борбе екипно кадети 

- 1. место на Првенству 

Србије у дисциплини 

борбе екипно  

кадеткиње 

- 1. место на Првенству 

Балкана у дисциплини 

борбе екипно сениори 

90.000,00 

4.  

Ауто мото 

спортски клуб 

Чачак 

Спортска 

организација 

Мото спорт (Мото 

савез Србије) 

- 3. место на 

националном првенству 

у дисциплини мото крос 

класа I 

- 2. место на 

националном првенству 

у дисциплини мото крос 

класа II 

50.000,00 

5.  Рвачки клуб 

„Борац“ Чачак 

Спортска 

организација 

Рвање (Рвачки савез 

Србије) 

- 1. место на Првенству 

Србије за жене 

40.000,00 
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6.  

Атлетски клуб 

„Чаак“ Чачак 

Спортска 

организација 

Атлетика (Атлетски 

савез Србије) 

- 3. место на екипном 

Првенству Србије у 

кросу за старије 

пионире у дисциплини 

2000м  

30.000,00 

7.  

Спортски клуб 

деце и омладине 

са посебним 

потребама 

„Морава“ Чачак  

Спортска 

организација 

Спорт особа са 

инвалидитетом 

(Специјална 

олимпијада) 

- 1. место на Првенству 

Србије у одбојци 

мушкарци 

- 1. место на Првенству 

Србије у кошарци 

мушкарци 

- 1. место на Првенству 

Србије у одбојци жене 

- 2. место на Првенству 

Србије у кошарци жене 

- 3. место на Првенству 

Србије у фудбалу 

мушкарци 

- 3. место на Првенству 

Србије у боћању жене 

- 3. место на Првенству 

Србије у фудбалу жене 

130.000,00 

8.  

Бициклистички 

клуб „Борац“ 

Чачак 

Спортска 

организација 

Бициклизам 

(Бициклистички 

савез Србије) 

- 2. место на Првенству 

Србије за сениоре 

- 2. место на Купу 

Србије за сениоре 

- 2. место на Првенству 

Србије за јуниоре 

- 2. место на Купу 

Србије за јуниоре 

- 1. место у Првенству 

Србије за млађе кадете 

- 2. место на Купу 

Србије за млађе кадете 

110.000,00 

                 укупно   550.000,00 

  

2. ДОДЕЉУЈУ СЕ новчане награде за постигнуте резултате и допринос развоју спорта следећим 

младим талентима и истакнутим спортистима : 

 

 

 

редн

и 

број 

име и презиме 

 

 

категорија 
   спорт (савез)    резултат 

 

износ 

 

1.  
Теодора 

Павловић 

Млади 

таленти 

Атлетика 

(Атлетски савез 

- 1. место на 

Првенству Србије за 

40.000,00 
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(ученик) Србије) старије пионирке у 

дисциплини 

планинско трчање 

2.  
Павле 

Радовановић 

Млади 

таленти 

(студент) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

наде мушке кате класа 

Е  

- 2. место на Купу уже 

Србије у дисциплини 

наде мушке кате класа 

Е  

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини наде 

мушке кате класа Е  

40.000,00 

3.  
Алекса 

Радојичић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

класа Ц 

- 2. место на Купу 

Србије у дисциплини 

кате апсолутна 

- 2. место на 

Првенству уже Србије 

у дисциплини кате 

класа Ц 

- 3. место на 

Првенству уже Србије 

у дисциплини кате 

апсолутна 

- 1. место на турниру 

у Пљевљима (Црна 

Гора) у дисциплини 

кате  

- 1. место на турниру 

у Чачку у дисциплини 

кате класа Ц 

- 1. место на турниру 

у Чачку у дисциплини 

кате апсолутна 

- 3. место на Купу уже 

Србије у дисциплини 

кате апсолутна 

- 3. место на турниру 

у Никшићу (Црна 

Гора) у дисциплини 

кате класа борбе 

- 1. место на турниру 

35.000,00 
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у Бајиној Башти у 

дисциплини кате 

апсолутна 

- 1. место на турниру 

у Бору у дисциплини 

кате апсолутна 

4.  
Ђорђе 

Микулић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

пионири борбе +50кг 
40.000,00 

5.  
Милош 

Новаковић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Кајак кану 

(Кајакашки савез 

Србије) 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини Ц2 спуст 

спринт пионири 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини Ц1 спуст 

спринт пионири 

40.000,00 

6.  Огњен Бојовић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Џудо (Џудо савез 

Србије) 

- 1. место на турниру 

у Београду у 

категорији -34кг  

- 1. место на 

Првенству централне 

Србије за ученике  у 

категорији -34кг  

- 1. место на турниру 

у Румунији у 

категорији до 11 

година  

- 1. место на турниру 

у Немачкој у 

категорији до 11 

година  

20.000,00 

7.  Давид Томић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација Србије 

и Савез за 

школски спорт) 

- 2. место на 

Школском првенству 

Србије у дисциплини 

кате  

- 2. место на 

Школском првенству 

Србије у дисциплини 

кате 1-2 разред 

- 2. место на Купу 

Србије у дисциплини 

кате апсолутна 

- учешће на 

Европском првенству 

у каратеу за јуниоре 

40.000,00 

8.  Милица Лукић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 3. место на Купу 

Србије у дисциплини 

кате класа Е 

30.000,00 
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9.  
Коста 

Миросавић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Атлетика 

(Атлетски савез 

Србије) 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

планинском трчању у 

дисциплини   старији 

пионири 

30.000,00 

10.  
Никола 

Капларевић 

Млади 

таленти 

(студент) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

пионири кате класа Д 

- 1. место на Купу уже 

Србије у дисциплини 

пионири кате класа Е  

- 1. место на Купу уже 

Србије у дисциплини 

пионири кате класа Д 

40.000,00 

11.  
Нађа 

Вилотијевић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

кате класа Е 

- 1. место на Купу уже 

Србије у дисциплини 

кате класа Е  

40.000,00 

12.  
Андреј 

Вилотијевић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини пионири 

борбе 50+ 

- 2. место на Купу 

Србије у дисциплини 

пионири борбе 50+ 

- 2. место на Купу уже 

Србије у дисциплини 

пионири борбе 50+ 

- 1. место на 

Првенству уже Србије 

у дисциплини 

пионири борбе 50+ 

40.000,00 

13.  
Милица 

Полужић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 3. место на Купу 

Србије у дисциплини 

сениорке кате 

апсолутна 

- 3. место на Купу 

Србије у дисциплини 

јуниорке кате 

апсолутна 

- 1. место на 

Првенству уже Србије 

у дисциплини 

сениорке кате 

апсолутна 

- 1. место на 

40.000,00 
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Првенству уже Србије 

у дисциплини 

јуниорке кате 

апсолутна 

- 1. место на Купу уже 

Србије у дисциплини 

сениорке кате 

апсолутна 

- 1. место на Купу уже 

Србије у дисциплини 

јуниорке кате 

апсолутна 

14.  
Катарина 

Јаковљевић 

истакнути 

спортиста 

Кошарка 

(Кошаркашки 

савез Србије) 

- учешће на 

Првенству Европе у 

кошарци за  играчице 

до 20 година у Чешкој 

републици 

50.000,00 

15.  
Андреј 

Грујичић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 2. место на 

Првенству уже Србије 

у дисциплини 57кг 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини борбе 

екипно 

40.000,00 

16.  
Дамир 

Богдановић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

-  1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини борбе -

47кг 

-  3. место на 

Првенству уже Србије 

у дисциплини борбе -

47кг 

-  1. место на Купу 

уже Србије у 

дисциплини борбе 

екипно 

-  2. место на Купу 

уже Србије у 

дисциплини борбе -

47кг 

-  2. место на турниру 

у Чачку у дисциплини 

борбе -47кг 

40.000,00 

17.  Мина Шибалић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 3. место на Купу 

Србије у дисциплини 

кате пионирке класа Е 

 

 

30.000,00 
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18.  Илија Клеут 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Кајак кану 

(Кајакашки савез 

Србије) 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини спуст 

спринт пионири 

40.000,00 

19.  Невен Клеут 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Кајак кану 

(Кајакашки савез 

Србије) 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини спуст 

класик кадети 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини спуст 

спринт кадети 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

спуст класик кадети 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

спуст спринт кадети 

40.000,00 

20.  
Бојана 

Каличанин  

Истакнути 

спортиста 

Атлетика 

(Атлетски савез 

Србије) 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дворани за сениорке у 

дисциплини 4x200м 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дворани за сениорке у 

дисциплини 4x400м 

- 2. место на 

првенству Србије у 

дворани за сениорке у 

дисциплини 400м 

- 1. место на 

Првенству Србије за 

сениорке у 

дисциплини 4x100м 

- 1. место на 

Првенству Србије за 

сениорке у 

дисциплини 4x400м 

- 3. место на 

Првенству Србије за 

сениорке у 

дисциплини 400м 

- 3. место на 

Првенству Србије за 

сениорке у 

дисциплини 800м 

- 1. место на Купу 

Србије за сениорке у 

дисциплини 400м 

60.000,00 
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- 3. место на Купу 

Србије за сениорке у 

дисциплини 800м 

- 1. место на Екипном 

првенству Србије за 

сениорке у 

дисциплини 800м 

- 1. место на Екипном 

првенству Европе за 

сениорке у 

дисциплини 4x400м 

21.  Невена Семиз 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 1. место на турниру 

у Чачку у дисциплини 

кате наде класа Ц 

- 3. место на турниру 

у Аранђеловцу у 

дисциплини кате наде 

класа Ц 

- 3. место на турниру 

у Београду у 

дисциплини кате наде 

класа Ц 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате наде 

класа Ц 

- 3. место на 

Првенству уже Србије 

у дисциплини кате 

наде класа апсолутна 

- 2. место на 

Првенству уже Србије 

у дисциплини кате 

класа Ц 

- 1. место на турниру 

у Младеновцу у 

дисциплини кате 

пионирке класа Ц 

30.000,00 

22.  
Наталија 

Лазаревић 

Млади 

таленти 

(ученик)  

Атлетика 

(Атлетски савез 

Србије) 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

планинском трчању у 

дисциплини   старији 

пионири 

30.000,00 

23.  
Лазар 

Филиповић 

Истакнути 

спортиста 

Триатлон (Српска 

триатлонска 

унија) 

- 3. место на трци 

светског  купу у 

паратриатлону у 

Португалији у 

категорији ПТВИ 

100.000,00 
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- 3. место на трци 

светског  купу у 

паратриатлону у 

Турској у категорији 

ПТВИ 

- 4. место на трци 

светског  купу у 

паратриатлону у 

Француској у 

категорији ПТВИ 

- 4. место на 

Првенству Европе у 

паратриатлону у 

Шпанији у категорији 

ПТВИ 

24.  
Ђорђе 

Пауновић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација Србије 

и Савез за 

школски спорт) 

- 1. место на Купу уже 

Србије у дисциплини 

кате апсолутна 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

апсолутна 

- 1. место на турниру 

у Чачку у дисциплини 

кате наде класа Ц 

- 1. место на 

Школском првенству 

Србије у дисциплини 

кате 

40.000,00 

25.  
Богдан 

Бумбаревић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 3. место на Купу 

Србије у дисциплини 

пионир кате класа Е 

30.000,00 

26.  
Лука 

Стевановић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 3. место на 

Првенству уже Србије 

у дисциплини кате 

класа Е 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

кате класа Е 

- 1. место на Купу уже 

Србије у дисциплини 

кате класа Е 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

40.000,00 
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класа Е 

27.  Сава Јовановић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација Србије 

и Савез за 

школски спорт) 

-- 1. место на 

Првенству Србије за 

ученице 3-4. разред 

ОШ у дисциплини 

кате  

 - 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

класа Б 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

апсолутна 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

кате апсолутна 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

кате класа Б 

- 1. место на 

Првенству уже Србије 

у дисциплини кате 

класа Б 

- 1. место на 

Првенству уже Србије 

у дисциплини кате 

апсолутна 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

класа Б 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

апсолутна 

- 1. место на Купу уже 

Србије у дисциплини 

кате апсолутна 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

кате апсолутна 

40.000,00 

28.  Јасна Љујић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 1. место на Купу уже 

Србије у дисциплини 

кате класа Д 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

35.000,00 
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дисциплини кате 

класа Е 

- 1. место на 

Првенству уже Србије 

у дисциплини кате 

класа Е 

- 1. место на турниру 

у Београду у 

дисциплини кате 

класа Е 

- 1. место на турниру 

у Чачку у дисциплини 

кате класа Е 

- 1. место на турниру 

у Ужицу у 

дисциплини кате 

класа Д 

29.  
Радован 

Јовановић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

класа Е 

40.000,00 

30.  
Василије 

Рабреновић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 2. место на Купу 

Србије у дисциплини 

кате класа Д 

 

 

35.000,00 

31.  Сара Јојић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

класа Е 

- 1. место на турниру 

у Чачку у дисциплини 

кате класа Е 

- 3. место на турниру 

у Пљевљима у 

дисциплини кате 

30.000,00 

32.  Борко Вранић 

Млади 

таленти 

(студент) 

Мото спорт (Мото 

савез Србије) 

- 2. место на 

националном 

првенству у 

дисциплини мото 

крос класа MК125  

35.000,00 

33.  Ива Зеленовић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Атлетика 

(Атлетски савез 

Србије) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

планинском трчању 

1000м старије 

пионирке  

35.000,00 

34.  Бошко Величић Млади Бициклизам - 1. место на 40.000,00 
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таленти 

(ученик) 

(Бициклистички 

савез Србије) 

Првенству Србије у 

дисциплини друмска 

млађи кадет 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини брдска 

млађи кадет 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 

хронометар млађи 

кадет 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 

критеријум млађи 

кадет 

- 2. место на Купу 

Србије у дисциплини 

млађи кадет 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини цикло 

крос млађи кадет 

35.  Душан Бјелица 

Млади 

таленти 

(студент) 

Атлетика 

(Атлетски савез 

Србије) 

- 2. место на 

Дворанском 

првенству Србије за 

старије јуниоре у 

дисциплини 800м 

35.000,00 

36.  
Огњен 

Николић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Атлетика 

(Атлетски савез 

Србије) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дворани у 

дисциплини 1500м  

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дворани у 

дисциплини 3000м 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 1500м  

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 3000м 

млађи јуниори 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

планинском трчању 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

40.000,00 
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дисциплини 3000м 

старији јуниори 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 5000м 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

кросу у дисциплини 

3000м 

37.  
Алекса 

Милосављевић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Мото спорт (Мото 

савез Србије) 

- 1. место на 

националном 

првенству у 

дисциплини мото 

крос класа mx65 

- 2. место на 

националном 

првенству у 

дисциплини мото 

крос класа mx85 

40.000,00 

38.  Давид Лаковић 

Млади 

таленти 

(ученик)  

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 2. место на Купу 

Србије у дисциплини 

кадети борбе до 57кг 

35.000,00 

39.  
Дејан 

Цогољевић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Бициклизам 

(Бициклистички 

савез Србије) 

- 1. место на 

Првенству Србије за 

кадете  

- 2. место на 

Првенству Србије за 

кадете у дисциплини 

хронометар 

- 3. место на 

Првенству Србије за 

кадете у друмској 

вожњи 

- 3. место на 

Првенству Србије за 

млађе кадете у 

брдској вожњи 

40.000,00 

40.  Јован Ђумић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Бициклизам 

(Бициклистички 

савез Србије) 

- 2. место на 

Првенству Србије за 

јуниоре у друмској 

вожњи 

35.000,00 

41.  
Симона 

Петровић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 3. место на Купу 

Србије у дисциплини 

пионирке кате класа Д 

30.000,00 

42.  Стефан Јоксић 

 

Истакнути 

спортиста 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 5. место на 

Првенству Европе у 

дисциплини борбе до 

67кг 

- 1. место на 

50.000,00 
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Првенству Србије у 

дисциплини борбе до 

67кг 

- 3. место на 

Првенству Балкана у 

дисциплини борбе до 

67кг 

 

 

43.  
Срђан 

Гавриловић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини наде 

борбе +52кг 

- 3. место на Купу 

Србије у дисциплини 

наде борбе +52кг 

 

40.000,00 

44.  
Александар 

Суботић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини пионири 

кате класа Е 

- 1. место на 

Првенству уже Србије 

у дисциплини кате 

класа Е 

35.000,00 

45.  Алекса Јовић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

 

Атлетика 

(Атлетски савез 

Србије и Савез за 

школски спорт) 

- 2. место на 

Првенству Србије за 

старије пионире у 

дисциплини 2000м 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дворани за старије 

пионире у 

дисциплини 2000м 

- 3. место на 

Првенству Србије за 

ученике основних 

школа у дисциплини 

800м 

35.000,00 

46.  
Марта 

Урошевић 

Млади 

таленти 

(студент) 

Атлетика 

(Атлетски савез 

Србије) 

- 1. место на 

Првенству Србије за 

јуниорке у 

дисциплини 10000м 

40.000,00 

47.  Кристина Вујић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

Федерација 

Србије) 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

апсолутна 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

40.000,00 
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дисциплини кате 

класа Б 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

кате апсолутна 

- 1. место на 

Првенству уже Србије 

у дисциплини кате 

класа Б 

- 1. место на 

Првенству уже Србије 

у дисциплини кате 

апсолутна 

- 2. место на Купу уже 

Србије у дисциплини 

кадети кате апсолутна 

- 1. место на Купу уже 

Србије у дисциплини 

наде кате апсолутна 

- 1. место на турниру 

у Чачку у дисциплини 

кате класа Б 

- 1. место на турниру 

у Чачку у дисциплини 

кате опен 

- 1. место на турниру 

у Пљевљима (Црна 

Гора) у дисциплини 

кате 

- 1. место на турниру 

у Никшићу (Црна 

Гора) у дисциплини 

кате 

- 1. место на турниру 

у Новом Саду у 

дисциплини кате 

апсолутна  

- 1. место на турниру 

у Чачку у дисциплини 

кате класа Б и 

апсолутна 

- 1. место на турниру 

у Рашкој у 

дисциплини кате 

апсолутна 

- 1. место на турниру 

у Младеновцу у 

дисциплини кате 

апсолутна 
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- 2. место на турниру 

у Аранђеловцу у 

дисциплини кате 

апсолутна 

48.  Ана Белић 

Млади 

таленти 

(студент) 

 

Рвање (Рвачки 

савез Србије) 

- 3. место на 

Првенству Србије за 

сениорке у категорији 

76кг 

30.000,00 

49.  
Ненад 

Петровић 

Млади 

таленти 

(студент) 

Мото спорт (Мото 

савез Србије) 

- 1. место на 

националном 

првенству у 

дисциплинама мото 

крос класа mx2  

40.000,00 

50.  
Радица 

Рајчевић 

истакнути 

спортиста 

Спорт особа са 

инвалидитетом 

(Специјална 

олимпијада) 

- учешће на Светским 

летњим играма 

Специјалне 

олимпијаде  у УАЕ  

45.000,00 

51.  
Марко 

Даниловић 

Млади 

таленти 

(студент) 

Бициклизам 

(Бициклистички 

савез Србије) 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини друмска 

вожња 

- 2. место на 

Првенству Балкана у 

дисциплини брдска 

вожња 

30.000,00 

52.  Сања Ђоковић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

 

Атлетика 

(Атлетски савез 

Србије) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 3000м 

стишл препреке 

старије јуниорке 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

планинском трчању  

млађе јуниорке 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 3000м 

млађе јуниорке 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 3000м 

сениорке 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

кросу у дисциплини 

4000м млађе јуниорке 

35.000,00 

53.  Кристина Ерцег 

Млади 

таленти 

(студент) 

Спортски плес 

(Плесни савез 

Србије) 

- учешће на Светском 

првенству 

- 3. место на 

30.000,00 
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 Првенству Србије у 

ла плесовима 

- 3. место на турниру 

у Чачку у категорија 

сениори рејтинг ла 

54.  
Никола 

Чутовић 

Млади 

таленти 

(студент) 

 

Спортски плес 

(Плесни савез 

Србије) 

- 2. место на Купу 

Србије категорија 

млађи омладинци ст 

- 3. место на турниру 

у Скопљу (Република 

Северна Македонија) 

категорија омладинци 

„ц“ ст 

- 1. место на турниру 

у Скопљу (Република 

Северна Македонија) 

категорија омладинци 

ла 

- 3. место на турниру 

у Зрењанину 

категорија омладинци 

„ц“ ст 

- 2. место на КВ 

турниру у Зрењанину 

категорија омладинци 

„ц“ ст 

- 2. место на КВ 

турниру у Зрењанину 

категорија млађи 

омладинци „ц“ ла 

- 2. место на КВ 

турниру у 

Аранђеловцу 

категорија млађи 

омладинци „ц“ ст 

- 3. место на КВ 

турниру у 

Аранђеловцу 

категорија млађи 

омладинци „ц“ ла 

- 1. место на КВ 

турниру у Новом 

Саду категорија 

млађи омладинци „ц“ 

ст 

- 1. место на КВ 

турниру у Новом 

Саду категорија 

млађи омладинци „ц“ 

35.000,00 
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ла 

- 2. место на турниру 

у Крагујевцу 

категорија млађи 

омладинци „ц“ ст 

55.  
Владан 

Петковић 

Истакнути 

спортиста 

 

Стони тенис 

(Параолимпијски 

комитет Србије) 

- 2. место на 

Европском првенству 

у Шведској у Стоном 

тенису 

 

70.000,00 

56.  
Исидора 

Чворовић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

 

- 2. место на Купу 

Србије у дисциплини 

кате женске наде 
35.000,00 

       укупно  2.180.000,00 динара 

 

3. За реализацију Решења задужује се Градска управа за друштвене делатности. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ И 

ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОБРАЗОВАНЕ 

РЕШЕЊЕМ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА БР. 06-272/2016-

III ОД 22. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНА ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ  

ОБРАЗОВАНЕ РЕШЕЊЕМ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

број  06-272/2016-III од 22. децембра 2016. године 

 

I 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да Миодрагу Лалићу, дипл. правнику престаје дужност члана Жалбене 

комисије, због испуњења услова за старосну пензију.  

II 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Милка Вучковић, дипл. правник, за члана Жалбене комисије, на период до 

окончања мандата Жалбене комисије образоване Решењем Градског већа града Чачка,  број 06-

272/2016-III од 22. децембра 2016. године. 

III 

 Ово решење објавити у „Службеном  листу града Чачка“ и на  веб сајту града Чачка 

www.cacak.org.rs. 

http://www.cacak.org.rs/
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ДВАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ПАНТОВИЋ ПРЕДРАГА 

ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА 

ЧАЧКА БРОЈ 355-236/2020-IV-6-05 ОД 25. ФЕБРУАРА 2020. 

ГОДИНЕ 

 

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

жалбом Пантовић Предрага из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за 

инспекцијски надзор града Чачка број 355-236/20-IV-2-05 од 25. фебруара 2020. године, као и 

предлогом решења по жалби.  

  

По упознавању са  жалбом и предложеним текстом решења, Градско веће је једногласно 

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 
 

ОДБИЈА СЕ жалба Пантовић Предрага из Чачка изјављена на Решење комуналног 

инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, број 355-236/2020-IV-6-05 од 25. 

фебруара 2020. 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 НАЛАЖЕ Пантовић Предрагу  из Чачка, да у року од 3 дана уклони металну конструкцију 

(бокс) у дворишту СЗ Трг народног устанка бр. 15 и Градско шеталиште број 6/1, које је поставио на 

површини јавне намене у улици Трг народног устанка 15 и Градско шеталиште бр. 6/1. 

 

На донето решење жалбу је благовремено изјавио Пантовић Предраг због свих разлога 

предвиђених Законом о општем управном поступку, наводећи да је ожалбено решење донето уз 

погрешну примену материјалног права, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и 

битне повреде одредаба поступка, па је тиме незаконито. Даље наводи да је изрека ожалбеног 

решења контрадикторна, јер није јасно где се метална конструкција налази, обзиром да се у ставу 1. 

наводи да се она налази у дворишту СЗ Трг народног устанка на броју 15 а потом наводи да се 

налази на Градском шеталишту број 6/1.  Истиче да се очигледно ради о две различите локације, па 

се не може радити о једној те истој ствари а да се она у исто време налази на два различита места, 

која чињеница ожалбено решење чини нејасним и незаконитим. Даље истиче да је нејасно од када 

почиње да тече рок за извршење односно уклањање металне конструкције и до када најкасније 

треба да се поступи по решењу, односно нејасно је да ли рок почиње да тече од дана доношења 

решења, или његовог пријема или дана вршења контроле и да је нејасно ко и на који начин врши 

контролу да ли је поступљено по налогу. Посебно истиче да је нејасно да ли се метална 

конструкција налази у дворишту као приватној површини или дворишту као јавној површини, јер у 

решењу нигде није наведено на који начин је комунални инспектор утврдио да се ради о јавној 

површини, односно дворишту у приватној својини стамбених зграда, те да треба имати у виду да је 

контрола иницирана од стране станара што указује на чињеницу да се не ради о јавној површини 

већ о приватној у ком смислу комунална инспекција нема стварну надлежност за поступање. 

Напомиње да су станари Стамбене заједнице Трг народног устанка број 15 поставили металну 

ограду на улазу у  двориште те стамбене зграде, те ако је  двориште  те стамбене зграде јавна 

површина, одакле станари црпе право да постављају ограду и закључавају је, а у супротном ако је 
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приватна својина онда за уклањање предметне металне конструкције није надлежна комунална 

инспекција, већ Основни суд у Чачку и уместо управног поступка треба водити кривични поступак. 

Управо постављена метална ограда онемогућава жалиоца да поступи по налогу и уклони металну 

конструкцију која због габарита мора да се демонтира и изнесе из дворишта кроз описана метална 

врата која су стално закључана, коју чињеницу је инспектор требао да има у виду ако је поступао по 

службеној дужности и утврди да је наводна јавна површина ограђена и физички затворена. 

Предлаже да Градско веће прихвати наводе жалбе, поништи решење комуналног инспектора и 

предмет врати на поновни поступак. 

   У одговору на жалбу првостепени орган  истиче да су неосновани наводи жалиоца да се из 

ожалбеног решења не може утврдити на којој локацији је постављена метална конструкција 

обзиром да се ради о две различите локације, јер је решењем наложено жалиоцу да уклони металну 

конструкцију постављену на површини јавне намене, дворишту СЗ Трг народног устанка 15 и 

Градско шеталиште број 6/1 која површина представља заједничко двориште стамбених зграда. 

Истиче да су неосновани и наводи жалиоца да је нејасно од када тече рок за уклањање металне 

конструкције, јер је у решењу наведен рок од 3 дана са напоменом да жалба не одлаже извршење 

решења у складу са чланом 36. Закона о комуналним делатностима, што значи да рок за извршење 

тече од дана пријема решења. Такође истиче да су неосновани и наводи жалбе да је нејасно да ли се 

ради о јавној површини или површини у приватној својини, обзиром да је Одлуком о комуналном 

реду и општем уређењу прописано које су површине јавне намене и да се у конкретном случају ради 

о уређеној дворишној површини између стамбених зграда. Предлаже да Градско веће одбије жалбу 

као неосновану. 

 

  Увидом у списе предмета утврђено је да је Пантовић Предраг из Чачка поставио металну 

конструкцију (бокс) у двориште стамбене зграде, на површини јавне намене у ул. Трг народног 

устанка бр. 15 и Градско шеталиште бр. 6/1, (заједничко двориште), а што је констатовано 

Записником о инспекцијском прегледу састављеном дана 25. фебруара 2020. године. 

Чланом  11. Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду („Сл. лист града Чачка“ број 

24/2018) прописано је да је ради одржавања чистоће на површинама јавне намене забрањено 

користити површине јавне намене за смештај робе, амбалаже и других ствари, осим када се то врши 

на основу посебног одобрења надлежног органа управе. 

 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 металне конструкције постављене на површини јавне намене у дворишту стамбене зграде 

Трг народног устанка бр. 15 и Градско шеталиште бр. 6/1. 

 

Неосновани су наводи жалбе да се из ожалбеног решења не може утврдити на којој локацији 

је постављена метална конструкција, обзиром да је жалиоцу наложено да уклони металну 

конструкцију (бокс) постављен на површини јавне намене односно заједничком дворишту стамбене 

зграде Трг народног устанка број 15 и Градско шеталиште број 6/1, а што је констатовано 

записником о инспекцијском прегледу, у присуству жалиоца, који записник је жалилац потписао без 

примедби. 

Неосновани су и наводи жалбе којима се указује да је нејасно од када тече рок за извршење 

решења, обзиром да је решењем наложено жалиоцу да у року од 3 дана уклони металну 

конструкцију и да жалба изјављена против овог решења не одлаже извршење, у складу са чланом 

36. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), те да рок 

почиње да тече од дана пријема решења, а исто је жалилац примио 25. фебруара 2020. године, 

односно истог дана када је решење донето и када је извршен инспекцијски надзор. 
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Што се тиче навода жалбе да је нејасно да ли се у конкретном случају ради о јавној 

површини или површини у приватној својини и оспорава надлежност комуналног инспектора, исти 

су неосновани јер је неспорно да је метална конструкција постављена на уређеној дворишној 

површини између стамбених зграда, која површина представља површину јавне намене, на основу 

члана 2. став 4. тачка 5. Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду, којим је утврђено да су 

површине јавне намене, посебно, у смислу ове одлуке, површине које су доступне већем броју 

грађана као што су изграђене и уређене саобраћајне и зелене површине унутар и између отворених 

стамбених блокова, између зграда, унутар отворених тржних центара, колонаде, пасажи и слично и 

за које је вршење инспекцијског надзора у надлежности комуналне инспекције. 

 

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 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 2020. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 19/2019) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 17, 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 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0602-0010 - Стална буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 23.822,25 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 65, економска класификација 

484 - Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других 

природних узрока, Функционална класификација 130, Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, Програмска активност 0602-0014 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“. 
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ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  

 

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 2020. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 19/2019) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 17, 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 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0602-0010 - Стална буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 500.000,00 динара, за измирење обавеза по испостављеним фактурама 

на име набавке материјала и услуга, у циљу предузимања заштитних мера за спречавање 

ширења Корона вируса.   

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 65, економска класификација 

484 - Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других 

природних узрока, Функционална класификација 130, Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, Програмска активност 0602-0014 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“. 

 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РEШЕЊА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ 

РЕШЕЊА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 06-38/2020-

III ОД 13. МАРТА 2020. ГОДИНЕ 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Ставља се ван снаге Решење Градског већа града Чачка број 06-38/2020-III од 13. марта 

2020. године, о употреби средстава текуће буџетске резерве, којим су одобрена средства у 

износу од 2.000.000,00 динара за потребе „Туристичке организације Чачка“, из разлога 

немогућности одржавања Светског купа у модерном плесу у Чачку, због проглашеног 

ванредног стања на територији Републике Србије и епидемије изазване вирусом Корона.  

 

2. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“. 
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ШЕСТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација  140) 

 

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 2020. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 19/2019) раздео 2. Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 16, 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 3.000.000,00, динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 140, за потребе Научно технолошког парка Чачак, на име реализације 

активности на отварању новог простора у улици Др Драгише Мишовића бр. 169 у Чачку. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 140, економска класификација 

465 – Остале дотације и трансфери, Расход по наменама 4651 – Остале текуће дотације и 

трансфери, Функционална класификација 190,  Извор финансирања 01 (издаци из средстава 

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

економски развој,  Програм 1501 Локални економски развој, ПА 0001 Унапређење 

привредног и инвестиционог амбијента.   

 

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 599/1) 

 

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

дискусије Немање Трнавца који је указао на то колико је локална самоуправа уложила у то да се 

сво становништво снабдева иправном пијаћом водом и колико је у томе било разноразних препрека, 

Градско веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 19/2019) раздео 2. Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 16, 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 670.000,00, динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 599/1, за потребе Месне заједнице Трнава, за исплату накнаде нематеријалне 

штете по Пресуди Основног суда у Чачку П.бр. 4222/11 од 12. априла 2017. године 

исправљене Решењем Основног суда у Чачку 1П. Бр. 4222/11 од 5. августа 2019. године и 

пресуди Апелационог суда у  Крагујевцу број Гж-5301/19 од 10. децембра 2019. године. 

 



2. Cpe4craa us rauKe 1. Peruersa pacnopefyjy ce Ha auponpujauujy 59911, eKoHoMcKa
x.nacu$uxaquja 483 - HosqaHe Ka3He pr rreHaJrr4 no pememy cy.uoBa, Pacxo.q no HaMeHaMa 483 1-
HosqaHe Ktr:He I{ [eHanr4 rro peuerby cyAoBa, @ymquoua-rrna rnaca$uxaqr.rja 160, I,lsrop
Slruancuparra 01 (Izs4aqra ra: cpeAcraaa 6yqera fpaga), .{upexrura Kopr.rcHr,rx 6ytJercxnx
cpeAcraBa - fpa4cra ).TIpaBa sa $uuancuje, I{n,4rapexrnz Kopr4cHr,rx-Meura saje4uraqa TpHara
ilauan, Ilporparu 0602 Omure ycnlre noKurlHe caMoyrpaBe, fIA 0002 Oyrrquonzcarf,e MecHlrx
saj e4ruaqa-peAoBHo rrocJroBarle.

3. O usnpruerry oBor pemerba orapahe ce fpa4cra )rnpaBa :a $unanczje.

4. Oro peureu,e o6jaaurx y ,,Clyx6euoM Jrucry rpa4a r{auxa".

OCAMHAECTA TAqKA: IOHOIUEBE PEIIIEBA O O OBJIAIIIhEIf,y IPAICKOI
IIPABOEPAHI4JIAIIITBA TPAAA qAqKA 3A 3ACTYIIABE
TPAACKOI BEhA IPAIA TIATIKA y yIIPABHOM CIIOpy

Y oxrupy oBe raqKe AHeBHor peAa, a HaKoH yBoAHor rr3Jraralba Karapune Honnonuh rcoja -ie
lircraKna ga je uMajyhu y Blagy craB YupaeHor cyAa norpe6no 4a fpa4cxo aehe rpa4a r{auxa 4a
osrauhelbe 3a 3acrlmalLe fpagcnou npaeo6panrararurBy y KoHKperHoM yrrpaBHoM cnopy, Ipa4cxo rehe
je jegnomacHo AoHeJro:

PEIIIEIbE

OBJIAIIITyJE CE I-pa,rcro npaeoSpauu-raurBo tpaga la.lxa.qa 3acr),na fpagcx6 eehe rpala
9aqxa. y vrpaBHoM cnopy. y npe.qMery Spoj I-3 y 16812117. xao H 3a norHorxebe BaHpexHflx flpaBHr.rx
JleKOBa y OBOM npelx4eT,v.

**>F

Mu,ryn Togoporuh o6asecruo je u,rauoee fpalcnor seha ,1a -ie ogr_vuerro no cBr,r\{ TaqKaMa
AHeBHor pega. naje 106. cegunqyfpagcxor aeha:aruryurao y 10.{acoea u l5 uHHyra.

IPAACKO BETI
Epoj: 06-8312020-1il
19.jy" 2020.rotuse

3anzcrar.ca 106. ceAHI4ue lpa4cxor reha ycuojen je ua 107. ceruuaqu fpa4cxor seha 6poj 06-
96/2020-I[ o4 6. jyna 2020. rotulae.
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