ЗАПИСНИК
СА СТОДЕВЕТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА
Одржане 13. августа 2020. године, у сали Скупштине града Чачка, са почетком у 9,00
часова.
У смислу члана 15. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић, председник
Градског већа отворио је 109. седницу Градског већа и истом председаваo.
Констатовао је:
 да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 12 чланова: Милун Тодоровић,
Анђелка Новаковић, Вељко Неговановић, Немања Трнавац, Душан Радојевић, Драгомир Шипетић,
Велимир Дробњак, прим. др Славица Драгутиновић, Мирослав Вукосављевић, Михаило Јовић,
проф. др Милан Лукић и Славко Веселиновић, а одсутна је Милица Дачић.
 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 и председник Стручне комисије за
избор годишњих, односно посебних програма у области спорта
Игор Трифуновић, председник Скупштине града
Милорад Јевђовић, заменик председника Скупштине града
Славица Каранац, начелник Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника
и Градског већа
Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије
Милка Станковић, начелник Градске управе за друштвене делатности
Небојша Бежанић, начелник Градске управе за опште и заједничке послове
Вера Јаковљевић, в.д. начелник Градске управе за урбанизам
Зоран Бараћ, директор ЈП „Рзав“ Ариље
Надежда Симовић, председник Комисије за надзор у реализацији програма локалног
економског развоја



да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока
седнице, 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 108. седнице Градског већа, ради усвајања.
Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 108. седнице Градског
већа. Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће једногласно донело:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ записник са 108. седнице Градског већа града Чачка број 06-107/2020-III од
28. јула 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.
Питао је да ли има предлога за измену или допуну дневног реда. Како није било предлога за
измену и допуну дневног реда, Градско веће је једногласно утврдило следећи:
ДНЕВНИ РЕД:
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ БРОЈ 579/2020 ОД 30. ЈУЛА 2020. ГОДИНЕ
3. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УСТАНОВЉАВАЊУ
ПРОЛАЗА ПРЕКО К.П.БР. 5427/1 КО ЧАЧАК

ПРАВА

СЛУЖБЕНОСТИ

4. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЉИЉАНИ ЈОВАШЕВИЋ,
МИРЈАНИ РОБАЈАЦ И ОЛГИ СУБОТИЋ СВИ ИЗ ТРНАВЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ
СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КП.БР. 288/3 КО ТРНАВА
5. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ МИЛАНУ МИЛОШЕВИЋУ
ИЗ ГОРЊЕ ГОРЕВНИЦЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА И ПОМОЋНОГ
ОБЈЕКТА ИЗГРАЂЕНИХ НА КП.БР. 1841 КО ГОРЊА ГОРЕВНИЦА
6. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ СРЕТЕНУ ТОПАЛОВИЋУ ИЗ
МИОКОВАЦА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКТА ИЗГРАЂЕНОГ НА КП.БР. 2335/1 И
ДЕЛОМ НА КП. БР. 2338/1 ОБЕ КО МИОКОВЦИ
7. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА „АЛУПРОДУКТ“ ДОО ЧАЧАК
8. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПРАВУ НА НАКНАДУ
ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
9. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ВИСИНИ МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА НАКНАДЕ ДЕЛА
ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА
РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ
10. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И
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ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2020. ГОДИНИ
БРОЈ 06-83/2020-III ОД 19. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ
11. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ

И

ПРЕНОСУ

12. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О
РЕЗЕРВЕ (апропријација 17)

УПОТРЕБИ

СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ

13. ДОНОШЕЊЕ
РЕЗЕРВЕ

УПОТРЕБИ

СРЕДСТАВА

СТАЛНЕ

БУЏЕТСКЕ

14. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ
РЕЗЕРВЕ (Завод за јавно здравље)

СРЕДСТАВА

СТАЛНЕ

БУЏЕТСКЕ

РЕШЕЊА

О

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА:
ПРВА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА
2019. ГОДИНУ

У обједињеном уводном излагању по овој и наредној тачки дневног реда, Зоран Бараћ је
упознао чланове Градског већа са извештајем о пословању ЈП „Рзав“ Ариље за 2019. годину
детаљно образлажући рад овог предузећа у извештајном периоду. Истакао је да је у 2019. години са
система „Рзав“ произведено и испоручено 17.414.388 м3 хигијенски исправне воде за пиће
корисницима односно водоводима Чачка, Горњег Милановца, Ариља, Пожеге и Лучана, што је на
дневном нивоу износило просечно 552,2 литра у секунди. План производње и дистрибуције воде за
2019. годину остварен је са 107,9%. Што се тиче финансијских показатеља, ово предузеће је у 2019.
години остварило укупан приход у износу од 289.592.962,00 динара, укупан расход у износу од
294.303.665,00 динара из чега произилази негативан финансијски резултат - нетогубитак у износу од
4.710.703,00 динара. Такође, упознао је чланове Градског већа и са Одлуком о покрићу дела губитка
ЈП „Рзав“ Ариље за 2019. годину нераспоређеном добити из ранијих година, коју је донео Управни
одбор предузећа на седници одржаној 30. јула 2020. године.
По упознавању са Извештајем , Градско веће је једногласно усвојило Извештај о пословању
ЈП „Рзав“ Ариље за 2018. годину, и доставило Скупштини на разматрање и усвајање.
ДРУГА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ БРОЈ 579/2020
ОД 30. ЈУЛА 2020. ГОДИНЕ

По упознавању са предлогом у оквиру прве тачке дневног реда Градско веће је једногласно
утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Управног одбора ЈП „Рзав“ Ариље број
579/2020 од 30. јула 2020. године, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
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ТРЕЋА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ
РЕШЕЊА
О
УСТАНОВЉАВАЊУ
ПРАВА
СЛУЖБЕНОСТИ ПРОЛАЗА ПРЕКО К.П.БР. 5427/1 КО ЧАЧАК

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Вере Јаковљевић и дискусије
Игора Трифуновића који је поставио питање накнаде за установљену службеност пролаза, Градско
веће је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
1.УСТАНОВЉАВА СЕ право стварне трајне службености пешачког и колског пролаза
преко к.п. бр. 5427/1 КО Чачак, која је у јавној својини града Чачка у корист к.п. бр. 5432/1 КО
Чачак која је у приватној својини Биљане Радоњић из Хилдебергевагена и к.п. бр. 5432/2 КО Чачак
која је у приватној својини Николе и Маје Бабовић обоје из Чачка.
2. Службеност се састоји од трајног права пролаза пешачког и колског преко к.п. бр. 5427/1
К.О. Чачак и то тако што линија службености пролаза почиње са јужне стране од тромеђе к.п. бр.
5427/1, к.п. бр. 5432/2 и к.п. бр. 5432/1 и иде даље на запад постојећом катастарском међом између
к.п. бр. 5427/1 и к.п. бр. 5432/1 у дужини од 1,5м, затим скреће на север кроз к.п. бр. 5427/1 и иде
све до постојеће катастарске међе између к.п. бр. 5427/1 и к.п. бр. 5427/2 у дужини од 14,41 м, од те
тачке линија службености иде на исток постојећом катастарском међом између к.п. бр. 5427/1 и
5427/2 у дужини од 3 м, затим на југ кроз к.п. бр. 5427/1 све до постојеће међе између к.п. бр. 5427/1
и 5432/2 у дужини од 14,98 м, од те тачке линија службености иде на запад међом између између
к.п. бр. 5427/1 и к.п. бр. 5432/2 у дужини од 1,5 м све до почетне тачке, односно до јужне стране
тромеђе к.п. бр. 5427/1, к.п. бр. 5432/2 и к.п. бр. 5432/1, у укупној површини од 44 м2, за износ
накнаде од 40.920,00 динара (четрдесетхиљададеветстотинадвадесет динара).
3.Обавезују се стицаоци права службености Биљана Радоњић из Хилдебергевагена и
Никола Бабовић и Маја Бабовић обоје из Чачка да у року од 30 дана од дана достављања овог
решења са ЈП „Градац“ закључе уговор о уставновљавању права стварне службености, а накнаду
за установљену службеност плате у року од 15 дана од дана закључења уговора.
Образложење
Биљана Радоњић из Хилдебергевагена и Маја Бабовић и Никола Бабовић, обоје из Чачка
поднели су овој управи захтев за успостављање права службености пролаза на к.п. бр. 5427/1 КО
Чачак, која је у јавној својини града Чачка, обзиром да су Биљана Радоњић, власник к.п. бр. 5432/1
КО Чачак, а Маја Бабовић и Никола Бабовић сувласници к.п. бр. 5432/2 КО Чачак, да имају намеру
да на наведеним парцелама саграде породично стамбене зграде. Обзиром да њихове парцеле намају
приступну саобраћајницу потребно је успостављање права службености, да би постале грађевинске
и тако створили услове за добијење грађевинске дозволе.
Уз свој захтев доставили су и налаз и мишљење вештака са описом права службености и
вредношћу исте и скицу.
По службеној дужности је, а ради комплетирања списа прибављена је информација о
локацији од стране Градске управе за урбанизам града Чачка бр. 958-288/2020-IV-2-01 од
17.03.2020. године из које је утврђено да је могућа градња објекта породичног становања на овим
працелама, с тим што је напоменуто да би парцела имала статус грађевинске мора имати решен
приступ најближој саобраћајној површини, као и да се као приступ јавној саобраћајној површини
признаје и уговор о праву службености пролаза са власником послужног добра.
Комисија за грађевинско земљиште је разматрала поднету иницијативу и приложене доказе
и на основу налаза вештака донела закључак да су испуњени услови за конституисање службености,
као и да је исто неопходно, оправдано и целисходно.
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Увидом у лист непокретности за кп. бр. 5427/1 КО Чачак утврђено је да је наведена
парцела, у својини града Чачка.
Увидом у опис права службености сачињен стране грађевинске струке Живорада
Богосављевића утврђен је правац простирања, дужина, ширина и површина службености.
Чланом 6. Закона о основама својинскоправних односа („Сл. лист СФРЈ“ бр. 6/80 и 36/90,
„Сл. лист СРЈ“ 29/96 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 115/2005 и др. закон) прописано је да се на ствари на
којој постоји право својине може засновати право службености, право стварног терета и право
залоге, под условима одређеним законом, а чланом 7. истог закона да се стицање, заштита и
престанак права својине, права службености, права стварног терета и права залоге уређују законом.
Чланом 67. став. 1 Одлуке о грађевинском земљишту прописано је да Градско веће града
Чачка може донети решење о установљавању права стварне службености на грађевинском
земљишту у јавној својини Града, као послужном добру, када је према прописима којима се уређује
изградња, односно другим прописима, уговор о установљавању права службености предвиђен као
услов за издавање грађевинске дозволе за изградњу објекта, односно решења о одобрењу за
извођење радова, као и у другим случајевима када је то, с обзиром на околности, неопходно.
Градско веће града Чачка на седници одржаној дана 13. августа 2020. године, а у складу са
чланом 67. Одлуке о грађевинском земљишту, одлучило је као у диспозитиву решења.
ЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЉИЉАНИ
ЈОВАШЕВИЋ, МИРЈАНИ РОБАЈАЦ И ОЛГИ СУБОТИЋ СВИ ИЗ
ТРНАВЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА КП.БР. 288/3
КО ТРНАВА
У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Вере Јаковљевић, Градско веће
је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Љиљани (Миленко) Јовашевић, Мирјани (Миленко) Робајац и
Олги (Јовиша) Суботић свих из Трнаве, да могу извршити ОЗАКОЊЕЊЕ, стамбеног објекта
означеног бројем 1 у елаборату геодетских радова, спратности По+П, изграђеног на кп. бр. 288/3
КО Трнава.
Образложење
Љиљана Јовашевић, Мирјана Робајац и Олга Суботић сви из Трнаве, поднеле су захтев овом
органу, којим су тражиле сагласност за озакоњење објекта саграђеног на кп. бр. 288/3 КО Трнава.
Уз захтев је достављен лист непокретности за к.п. бр. 288/3 КО Трнава.
У току поступка по поднетом захтеву је по службеној дужности прибављено Уверење о
могућности озакоњења стамбених објеката издато од стране Градске управе за урбанизам града
Чачка под бројем 351-11/2020 –IV-2 од 28.05.2020. године.
Увидом у лист непокретности утврђено је да је град Чачак сувласник у делу од 4/184 на
к.п. бр. 288/3 КО Трнава са Љиљаном Јовашевић, Мирјаном Робајац и Олгом Суботић свих из
Трнаве.
Увидом у Уверење Градске управе за урбанизам број 351-11/2020 –IV-2 од 28.05.2020.
године утврђено је да је могуће озакоњење стамбеног објекта означеног бројем 1 у елаборату
геодетских радова и извештају о затеченом стању, спратности По+П укупне бруто површине
приземља 131,00 м2.
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Комисија за грађевинско земљиште је разматрала поднети захтев и приложене доказе и
донела закључак дана 06.08.2020. године да је оправдано дати тражену сагласност, имајући у виду
да је град Чачак сувласник на парцели са подносиоцима захтева.
Чланом 77. Одлуке о грађевинском земљишту ("Службени лист града Чачка" бр. 5/2016)
предвиђено је да заинтересовано лице подноси захтев надлежном органу управе за давање
сагласности прописаних чланом 78. и 79. исте Одлуке који се потом прослеђује Комисији за
грађевинско земљиште.
Чланом 78. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту прописано је да Градско веће града
Чачка даје сагласност за озакоњење објекта када је таква сагласност услов прибављања решења о
озакоњењу објекта, а ставом 4. истог члана, поред осталог је прописано и да се процена
целисходности од стране Комисије за грађевинско земљиште односи и на упис права својине на
бесправном објекту. Ставом 5. истог члана прописано је да Комисија за грађевинско земљиште
предлаже доношење решења из става 1. истог члана, а које је на изложени начин образложено.
Градско веће града Чачка на седници одржаној дана 13. августа 2020. године, а у складу са
чланом 78. Став 1. Одлуке о грађевинском земљишту, одлучило је као у диспозитиву решења.
ПЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ МИЛАНУ
МИЛОШЕВИЋУ ИЗ ГОРЊЕ ГОРЕВНИЦЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ
СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА И ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА ИЗГРАЂЕНИХ НА
КП.БР. 1841 КО ГОРЊА ГОРЕВНИЦА

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Вере Јаковљевић, Градско веће
је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Милану Милошевићу из Горње Горевнице, да може извршити
ОЗАКОЊЕЊЕ, стамбеног објекта означеног бројем 1 и помоћног објекта означеног бројем 2, у
елаборату геодетских радова, изграђених на кп. бр. 1841 КО Горња Горевница.
Образложење
Милан Милошевић из Горње Горевнице, поднео је захтев овом органу, којим је тражио
сагласност за озакоњење објеката саграђених на кп. бр. 1841 КО Горња Горевница и то стамбеног
објекта означеног бројем 1 и помоћног објекта означеног бројем 2, у елаборату геодетских радова,
изграђених на кп. бр. 1841 КО Горња Горевница Уз захтев је достављен лист непокретности број
1429 за кп. бр. 1841 КО Горња Горевница.
У току поступка по поднетом захтеву је по службеној дужности прибављено уверење о
могућности озакоњења стамбених објеката издато од стране Градске управе за урбанизам града
Чачка под бројем 351-253/2020 –IV-2 од 28.05.2020. године.
Комисија за грађевинско земљиште је разматрала поднети захтев и приложене доказе и
донела закључак дана 06.08.2020.године да је оправдано дати тражену сагласност, имајући у виду да
је град Чачак сувласник на парцели са подносиоцем захтева.
Увидом у лист непокретности утврђено је да је град Чачак сувласник у делу од 85/1436 на
к.п. бр. 1841 КО Горња Горевница са Миланом Милошевић из Горње Горевнице.
Увидом у Уверење Градске управе за урбанизам број 351-253/2020 –IV-2 од 28.05.2020.
године утврђено је да је могуће озакоњење стамбеног објекта означеног бројем 1 и помоћног
објекта означено бројем 2 у елаборату геодетских радова и извештају о затеченом стању.
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Чланом 77. Одлуке о грађевинском земљишту ("Службени лист града Чачка" бр. 5/2016 и
8/2019) предвиђено је да заинтересовано лице подноси захтев надлежном органу управе за давање
сагласности прописаних чланом 78. и 79. исте Одлуке који се потом прослеђује Комисији за
грађевинско земљиште.
Чланом 78. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту прописано је да Градско веће града
Чачка даје сагласност за озакоњење објекта када је таква сагласност услов прибављања решења о
озакоњењу објекта, а ставом 4. истог члана, поред осталог је прописано и да се процена
целисходности од стране Комисије за грађевинско земљиште односи и на упис права својине на
бесправном објекту. Ставом 5. истог члана прописано је да Комисија за грађевинско земљиште
предлаже доношење решења из става 1. истог члана, а које је на изложени начин образложено.
Градско веће града Чачка на седници одржаној дана 13. августа 2020. године, а у складу са
чланом 78. Став 1. Одлуке о грађевинском земљишту, одлучило је као у диспозитиву решења.
ШЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ СРЕТЕНУ
ТОПАЛОВИЋУ ИЗ МИОКОВАЦА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКТА
ИЗГРАЂЕНОГ НА КП.БР. 2335/1 И ДЕЛОМ НА КП. БР. 2338/1 ОБЕ КО
МИОКОВЦИ

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Вере Јаковљевић и дискусије
Вељка Неговановића који је прокоментарисао да није довољно јасно колика је површина чији је
град Чачак сувласник и Игора Трифуновића који је такође прокоментарисао површину земљишта
чији је сувласник Град у смислу могућности отуђења, Градско веће је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Сретену Топаловићу из Миоковаца, да може извршити
ОЗАКОЊЕЊЕ, складишта пољопривредних производа, спратности П, означен као зграда број 2
изграђена на кп. бр. 2335/1 и делом на к.п.бр. 2338/1обе КО Миоковци.
Образложење
Сретен Топаловић из Миоковаца, поднео је захтев овом органу, којим је тражио сагласност
за озакоњење објекта – складишта пољопривредних производа, спратности П, означен бројем 2
изграђеног на кп. бр. 2335/1 и делом на к.п.бр. 2338/1обе КО Миоковци Уз захтев је достављен
Урбанистички извештај о могућностима за озакоњење објекта на к.п. бр. 2335/1 и 2338/1 обе КО
Миоковци, број 351-576/2019-IV-2 од 09.01.2019.
Комисија за грађевинско земљиште је
разматрала поднети захтев и приложене доказе и донела закључак дана 6.08.2020. године да је
оправдано дати тражену сагласност, имајући у виду да је град Чачак сувласник на парцелама са
подносиоцем захтева.
Увидом у лист непокретности утврђено је да је град Чачак сувласник у делу од 4/78 на к.п.
бр. 2335/1 , као и 2/58 на к.п.бр. 2338/1 обе КО Миоковци са Сретеном Топаловић из Миоковаца и
др.
Увидом у Урбанистички извештај о могућностима за озакоњење објекта бр. 2 на к.п. бр.
2335/1 и делом на к.п.бр. 2338/1 обе КО Миоковци од 09.01.2019. године и од 05.08.2020. године.
утврђено је да се предметни објекат не налази у заштитним зонама у складу са одредбама посебних
закона и не налази на списку културних добра или добара која уживају предходну заштиту по
одредбама Закона о културним добрима те исти испуњава услове за озакоњење по одредбама закона
о озакоњењу.
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Чланом 77. Одлуке о грађевинском земљишту ("Службени лист града Чачка" бр. 5/2016 и
8/2019) прописано је да заинтересовано лице подноси захтев надлежном органу управе за давање
сагласности прописаних чланом 78. и 79. исте Одлуке који се потом прослеђује Комисији за
грађевинско земљиште.
Чланом 78. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту прописано је да Градско веће града
Чачка даје сагласност за озакоњење објекта када је таква сагласност услов прибављања решења о
озакоњењу објекта, а ставом 4. истог члана, поред осталог је прописано и да се процена
целисходности од стране Комисије за грађевинско земљиште односи и на упис права својине на
бесправном објекту. Ставом 5. истог члана прописано је да Комисија за грађевинско земљиште
предлаже доношење решења из става 1. истог члана, а које је на изложени начин образложено.
Градско веће града Чачка на седници одржаној дана 13. августа 2020. године, а у складу са
чланом 78.став 1. Одлуке о грађевинском земљишту, одлучило је као у диспозитиву решења.
СЕДМА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ
ИЗВЕШТАЈА
КОМИСИЈЕ
ЗА
НАДЗОР
У
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ
СРЕДСТАВА
ОД
СТРАНЕ
КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА
„АЛУПРОДУКТ“ ДОО ЧАЧАК

Надежда Симовић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознала је чланове
Градског већа са Извештајем Комисија за надзор о реализацији пројекта и трошењу подстицајних
средстава од стране корисника средстава „Алупродукт“ доо Чачак и истакла да су одлуком Градског
већа из децембра 2019. године овом привредном друштву одобрена средства у износу од 618.280,28
динара, као учешће Града за реализацију пројекта којим се подстиче конкурентност кроз добијање
међународних сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана
тржишта.Комисија је на основу детаљног увида у пословну документацију утврдила да је корисник
средстава у свему испунио обавезе по уговору о додели подстицајних средстава „Алупродукт“ доо
Чачак те да су се стекли услови да град Чачак изврши повраћај средстава обезбеђења Чачак.
По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског
развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава
„АЛУПРОДУКТ“ д.о.о. Чачак.
ОСМА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПРАВУ
НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА У
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО
ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

Милка Станковић поднела је обједињено уводно излагање у оквиру ове и наредне тачке
дневног реда. Правни основ за измену Правилника садржан је у одредбама Закона о финансијској
подршци породици са децом и Одлуке о додатној финансијској подршци породици са децом.
Одлука о додатној финансијској подршци породици са децом прописује ближе услове, начин
остваривања финансијске помоћи породици са децом. Висину помоћи утврђује Градско веће у
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складу са планираним средствима и бројем деце која због недостатка капацитета нису уписана у
Предшколску установу чији је оснивач град Чачак. Одлуком о утврђивању економске цене програма
васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град Чачак утврђена је
економска цена у износу од 27.151,00 динара месечно по детету. Учешће града у економској цени је
78% што износи 21.177,78 динара. Месечни износ накнаде дела трошкова боравка детета у
приватној предшколској установи износи највише до 78% економске цене која је утврђена актом о
утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је
оснивач град Чачак, месечно по детету, под условом да цена боравка детета у приватној
предшколској установи не буде виша од економске цене која је утврђена актом о утврђивању
економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град
Чачак и да учешће родитеља у цени боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго
правно или физичко лице у наредној години буде једнако или ниже од цене учешћа родитеља у
претходној години, док се не стекну услови да учешће родитеља у економској цени по детету
износи највише 22% по детету. Месечни износ накнаде дела трошкова боравка у приватним
предшколским установама за треће и свако наредно дете по реду рођења признаје се у висини од
78% од економске цене боравка детета у предшколским установама чији је оснивач град Чачак,
утврђене Одлуком о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања. Висина
субвенције из буџета града Чачка и број деце чији ће се боравак у предшколским установама чији је
оснивач друго правно или физичко лице (приватни вртићи) субвенционисати укалкулисани су у
зависности од нивоа обезбеђених средстава у буџету града Чачка. Правилником о праву на накнаду
дела трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко
лице прописано да Градско веће града Чачка утврђује месечни износ накнаде трошкова боравка
детета у приватној предшколској установи у складу са могућностима буџета Града Чачка. На крају
је истакла да у предлогу Решења постоји техничка грешка која ће бити одмах исправљена.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узеле прим. др
Славица Драгутиновић која је истакла да је похвално што Град субвенционише боравак деце у
приватним вртићима, а нарочито је похвално што се сада учешће града у цени боравка повећава на
78% од економске цене што је подстицај породицама нарочито онима са троје и више деце. Такође,
прокоментарисала ситуацију оправданог одсуства деце из вртића и правнu регулативu у вези са тим
и Милка Станковић која је одговорила da у Решењу стоји шта се дешава у случају оправданог
одсуства детета из вртића, да у вези са тим не постоји правна регулатива на локалном нивоу
односно да постоји републички правилник који се примењује.

П упознавању са предлогом и завршеном претресу, Градско веће је једногласно
донело:
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПРАВУ НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА
ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Члан 1.
У Правилнику о праву на накнаду дела трошкова боравка детета у предшколској установи
чији је оснивач друго правно или физичко лице („Сл. лист града Чачка бр.7/2015, 17/2016, 5/2018,
17/2018 и 7/2019) у члану 7. ставу 1. и 3. проценат „76%“ замењује се процентом „ 78 %“, а у ставу
1. проценат „24%“ замењује се процентом „22%“.
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Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Чачка“.
ДЕВЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ВИСИНИ МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА НАКНАДЕ
ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ
УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО
ЛИЦЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ

По упознавању са предлогом решења у оквиру осме тачке дневног реда и завршеном
претресу, Градско веће је једногласно донело:
РЕШЕЊЕ
О ВИСИНИ МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА НАКНАДЕ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА У
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЗ
БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ
1. Месечни износ накнаде дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је
оснивач друго правно или физичко лице који се плаћа из буџета града Чачка износи 15.000,00
динара за целодневни облик рада у трајању од 11 часова, за радну 2020/2021 годину.
2.Месечни износ накнаде трошкова боравка за треће и свако наредно дете по реду рођења
признаје се у висини 21.177,78 (78% од економске цене боравка детета у предшколским установама
чији је оснивач град Чачак)
3. Дневни износ боравка детета утврђује се дељењем месечног износа који се признаје као
основ за обрачун дела трошкова боравка деце.
4. За дане оправданог одсуства детета (болест, годишњи одмор родитеља и др.), уплаћује се
50% од дневног износа.
5. За дане неоправданог одсуства детета не плаћа се накнада.
Трошкови боравка детета у приватној предшколској установи не надокнађују се за дане
викенда, државних и верских празника који се празнују у Републици Србији и обележавају
нерадно,за време ванредног стања,ванредне ситуације и у свим ситуацијама када по одлуци
надлежног органа, предшколске установе морају да обуставе рад.
6. Право на финансијску помоћ из тачке 1. овог решења, може да оствари родитељ,
старатељ, усвојитељ или хранитељ у радној 2020/21 години, под условима да дете није уписано у
једну од предшколских установа чији је оснивач град Чачак због недостатка капацитета, да је
родитељ закључио уговор о боравку детета у приватној предшколској установи, да дете похађа
приватну предшколску установу и другим условима прописаним Одлуком о финансијској подршци
породици са децом ("Сл. лист града Чачка", бр. 1/2015, 6/2018, 17/2019 и 20/2019) и Правилником о
праву на накнаду дела трошкова боравка у предшколској установи чији је оснивач друго правно или
физичко лице ("Сл. лист града Чачка", бр. 7/2015, 17/2016, 5/2018, 17/2018 и 7/2019)
7. Право из тачке 1. ове одлуке оствариће највише 960 деце („Мимиланд“ 670 деце а
„Гимназион“ 290 деце) према броју и датуму подношења захтева преко писарнице Градске управе
за друштвене делатности града Чачка или поште.
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8. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града
Чачка", а примењиваће се од 01. септембра 2020. године до 31. августа 2021. године.
ДЕСЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ
ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА
И
ДОДЕЛИ
СРЕДСТАВА
ЗА
ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ
СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2020. ГОДИНИ БРОЈ 06-83/2020-III ОД 19.
ЈУНА 2020. ГОДИНЕ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Владан Милић који је упознао
чланове Градског већа са предлогом Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних
програма у области спорта која је размотрила захтев Чачанског спортског савеза Чачак за измену
одобреног годишњег програма и утврдила да тај захтев испуњава критеријуме утврђене у складу са
Правилником о о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у
области спорта и предложила Градском већу да донесе Решење о измени Решења о одобравању
годишњег програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у
2020. години број 06-83/2020-III од 19. јуна 2020. године. Предмет измене Решења јесте другачија
намена средстава и у том циљу додавање подтачке1.3. „ награде и признања за постигнуте спортске
резултате и допринос развоју спорта“.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Прим. др Славица Драгутиновић истакла је колико је битно бављење спортом, те да је
предходни период пандемије утицао на нездрав стил живота већине. Поставила је питање
подстицања здравог стила живота.
Владан Милић истакао је да у Соколани већ четири године постоји пројекат који се одвија
бесплатног бављења спортом за децу узраста одседам до четрнаест година, и где рекреатор професор физичке културе спроводи и надзире програм корективне гимнастике за децу.
Вељко Неговановић поставио је питање резултата спортиста и спортских клубова.
Владан Милић је одговорио да је фудбалски клуб из Српске лиге ушао у Прву лигу, да је
кошаркашки клуб ушао у Аба 1 лигу, да карате клуб има у својим редовима репрезентативца Србије
који је кандидат за наступ на олимпијским играма итд, а то су критеријуми које прати Спортски
савез Чачка.
Прим. др Славица Драгутиновић истакла је да је бављење корективном гимнастиком
веома похвално.
По упознавању са предлогом решења и завршеном претресу Градско веће је једногласно
донело:
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање
потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2020. години
1. У Решењу Градског већа града Чачка број 06-83/2020-III од 19. јуна 2020. године којим је
одобрен програм и додељена средства Чачанском спортском савезу, у тачки 1. подтачка 1.2.
износ од „9.550.000,00 динара“ замењује се износом од „1.550.000,00 динара“.
-после подтачке 1.2. додаје се подтачка 1.3. која гласи:
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„1.3. награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта, са
апропријације 220 „Дотације невладиним организацијама – Средства за финансирање реализације
програма територијалног спортског савеза, у износу од 8.000.000,00 динара.“.
2. На основу овог решења закључиће се анекс уговора са Чачанским спортским савезом.
3. За реализацију овог решења задужује се Градска управа за друштвене делатности.
4. Ово решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ И
ПРЕНОСУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ
РЕЗЕРВУ

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића и дискусије
прим. др Славице Драгутиновић која је истакла да Град на овај начин унапред делује како би се
обезбедила средства потребна у вези са епидемијом, Градско веће је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
1. Врши се промена апропријације 41 Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 19/2019) тако што се средства планирана на апропријацији 41, економска
класификација 423-Услуге по уговору, расход по наменама 4239-Остале опште услуге,
функционална класификација 110, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета
града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за опште и заједничке
послове, Програм 2101, политички систем локалне самоуправе, Пројекат 2101-01 Средства
за спровођење избора за избор одборника Скупштине града и чланова савета месних
заједница, у износу од 4.800.000,00, динара, преносе у текућу буџетску резерву, за намене за
које је текућа буџетска резерва опредељена.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 16, економска класификација
499 – Средства резерве-Текућа буџетска резерва,, Функционална класификација 130, 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.
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 ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 17)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића, Градско
веће је једногласно донело следеће:
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РЕШЕЊЕ
1. Врши се промена апропријације 41 Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 19/2019) тако што се средства планирана на апропријацији 41, економска
класификација 423-Услуге по уговору, расход по наменама 4239-Остале опште услуге,
функционална класификација 110, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета
града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за опште и заједничке
послове, Програм 2101, политички систем локалне самоуправе, Пројекат 2101-01 Средства
за спровођење избора за избор одборника Скупштине града и чланова савета месних
заједница, у износу од 4.800.000,00, динара, преносе у текућу буџетску резерву, за намене за
које је текућа буџетска резерва опредељена.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 16, економска класификација
499 – Средства резерве-Текућа буџетска резерва,, Функционална класификација 130, 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.
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

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Небојше Бежанића, Градско веће
је једногласно донело следеће:
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 1.000.000,00 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.
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3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА:

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

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Небојше Бежанића, Градско
веће је једногласно донело следеће:
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 121.263,00 динара, на име обезбеђeња средстава за измирење обавеза
по испостављеним фактурама Завода за јавно здравље Чачак за извршене услуге узимања
узорака и анализе 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 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“.
***
Милун Тодоровић обавестио је чланове Градског већа да је одлучено по свим тачкама
дневног реда, па је 109. седницу Градског већа закључио у 10 часова и 15 минута.
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-114/2020-III
13. август 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић
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Записник са ове седнице није усвојен, јер се ради о последњој седници у овом сазиву
Градског већа града Чачка.
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