
ЗАПИСНИК 

СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

      Одржане 2. октобра 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 3. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

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

Владан Милић, Радован Јовановић, Споменка Шипетић, Милорад Јевђовић, прим. др Славица 

Драгутиновић, Немања Трнавац, Драгомир Шипетић, др Биљана Кочовић, Владимир Ристовић, др 

Милан Лукић, Драган Филиповић и др Милош Папић. 

 

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

може да ради и пуноважно одлучује; 

 

 да седници Градског већа  присуствују: 

 

- Милан Бојовић, помоћник Градоначелника 

- Мирослав Петковић, секретар Скупштине града  

- Рада Ћојбашић, в.д. начелник Градске управе за стручне послове Скупштине, 

Градоначелника и Градског већа 

- Вера Јаковљевић, в.д. начелник Градске управе за урбанизам  

- Милка Станковић, начелник Градске управе за друштвене делатности  

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије 

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

- Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој 

- Катарина Новковић, Градски правобранилац 

- Душан Шљиванчанин, представник обрађивача - Друштво за пројектовање, урбанизам и 

екологију „Andzor engineering“ доо Нови Сад 

- Мирко Пешић, в.д. директор ДОО „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак 

- 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 2. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 2. седнице Градског 

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

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  2.  седнице Градског већа града Чачка број 06-130/2020-III од 17. 

септембра 2020. године, без примедби. 
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*** 

 

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

дневни ред који је достављен уз материјал за седницу. 

 

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

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

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

 

1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДАЛЕКОВОДА 110 kV БР. 115/1 ТС „КРАЉЕВО 1“ – ТС 

„ЧАЧАК 3“ ( ДЕОНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА) 

 

2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОО  „НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК 

ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА ДОО „НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК 

ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ  

 

4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О НАГРАЂИВАЊУ ПРОТИВГРАДНИХ 

СТРЕЛАЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА У 2020. ГОДИНИ  

 

5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ НАРОДНИ МУЗЕЈ ЧАЧАК 

 

6. УТВЂРИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ ДОМ КУЛТУРЕ ЧАЧАК 

 

7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ 

ЧАЧАК 

 

8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „ВЛАДИСЛАВ 

ПЕТКОВИЋ ДИС“ 

 

9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЧАЧАК“ ЧАЧАК  

 

10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ВЕЋЕГ БРОЈА ДЕЦЕ У 

ВАСПИТНИМ ГРУПАМА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК У РАДНОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 
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11. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ 

ДРУШТВУ СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ 

ПАРК ЧАЧАК  

 

12. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ 

ОДНОСНО АДМИНИСТРАТИВНОГ ПРЕНОСА КП.БР.1016/2 КО ЧАЧАК 

 

13. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА АДМИНИСТРАТИВНОГ 

ПРЕНОСА КП.БР.1005/2, КП.БР.1005/3 И КП.БР.1006/2 СВЕ КО ЧАЧАК 

 

14. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА АДМИНИСТРАТИВНОГ 

ПРЕНОСА КП.БР. 1936/2 КО ЧАЧАК 

 

15. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ КП. 

БР. 1972/4 И КП. БР. 1972/5 ОБЕ КО ЧАЧАК 

 

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

6544/6 КО ЧАЧАК 

 

17. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ КП. 

БР. 6546/14 КО ЧАЧАК 

 

18. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 

И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА УНИПЛАСТ ДОО ЧАЧАК 

 

19. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ И ПРЕНОСУ 

АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ 

 

20. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ ( апропријација 224- ОШ „Владислав Петковић Дис“  Заблаће)  

 

21. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ ( апропријација 224 – ОШ „Свети Сава“ Чачак)  

 

22. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

23. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ 

БЕОГРАД, ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ БАЈИНА БАШТА“ РЈ 

„ЕЛЕКТРОМОРАВА“ ЧАЧАК, НА РЕШЕЊЕ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА, БРОЈ 355-775/20-

IV-6-05 ОД 18. АВГУСТА 2020. ГОДИНЕ 
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РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДАЛЕКОВОДА 110 kV БР. 115/1 ТС „КРАЉЕВО 

1“ – ТС „ЧАЧАК 3“ (ДЕОНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА) 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Вера Јаковљевић. Правни 

основ за доношење Плана детаљне регулације за реконструкцију далековода 110 kV бр.115/1 ТС 

„Краљево 1“ – ТС „Чачак 3“ (деоница на територији града Чачка) садржан је у Закону о планирању и 

изградњи којим је прописано да урбанистички план доноси скупштина јединице локалне 

самоуправе. Плански основ за израду овог Плана детаљне регулације је Просторни план града 

Чачка. На седници Скупштине града Чачка одржаној у септембру 2019. године донета је Одлука о 

изради Плана детаљне регулације за реконструкцију далековода 110 kV бр.115/1 ТС „Краљево 1“ – 

ТС „Чачак 3“ ( деоница на територији града Чачка). Градска управа за урбанизам  града Чачка донела 

је Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне 

регулације за реконструкцију далековода на основу Мишљења Групе за заштиту животне средине 

Градске управе за урбанизам и других заинтересованих органа и организација, у поступку 

одлучивања о изради стратешке процене утицаја на животну средину. На основу Одлуке о изради 

Плана детаљне регулације за реконструкцију далековода 110 kV бр.115/1 ТС „Краљево 1“ – ТС 

„Чачак 3“ - деоница на територији града Чачка обрађивач плана „Andzor engineering“ Д.О.О. 

припремио је елаборат за рани јавни увид. Градска управа за урбанизам града Чачка, као носилац 

израде овог планског документа организовала је рани јавни увид у циљу упознавања јавности са 

општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине и 

ефектима планирања, а током којег није било примедби и сугестија правних и физичких лица. 

Обрађивач плана „Andzor engineering“ доо Нови Сад припремио је потом нацрт Плана у складу са 

Законом о планирању и изградњи. Након стручне контроле нацрта Плана обављен је јавни увид у 

трајању од 30 дана. Након обављеног јавног увида и одржане електронске седнице Комисија за 

планове је констатовала да је нацрт Плана детаљне регулације за реконструкцију далековода 110 kV 

бр.115/1 ТС „Краљево 1“ – ТС „Чачак 3“, деоница на територији града Чачка, у свему усклађен са 

Законом о планирању и изградњи као и да су при изради плана примењена сва важећа правила, 

стандарди и нормативи из области урбанистичке струке. 

Душан Шљиванчанин, одговорни урбаниста, представник обрађивача „Andzor ingeneeging“ 

доо Нови Сад, путем  видео презентацијe, упознаo је чланове Градског већа са овим  планским 

документом, детаљно образлажући садржај истог. 

 

По упознавању са нацртом Плана Градско веће је једногласно утврдило Предлог плана 

детаљне регулације за реконструкцију далековода 110 kv бр. 115/1 ТС „Краљево 1“ – ТС „Чачак 3“ 

(деоница на територији града Чачка) и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ДРУГА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОО  „НАУЧНО 

ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

Мирко Пешић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознао је чланове Градског 

већа са Извештајем о раду ДОО „Научно технолошки парк Чачак“ за 2019. годину детаљно 

образлажући рад овог друштва у извештајном периоду и указујући на значајније активности као и 

резултате које је НТП постигао у претходном периоду. Своју делатност НТП Чачак је током 

претходне године обављао у канцеларијском простору у улици Николе Тесле 42, где је површина 

канцеларијског простора са заједничким просторијама 180 м2 и на још две локације, између осталог 
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на локацији Трг устанка 2 где су смештена два привредна субјекта. У извештајном периоду, статус 

радно ангажованих заснивао се на основу уговора о раду на неодређено време за директора, уговора 

о раду на одређено време за менаџера и радног ангажовања по основу уговора о привременим и 

повременим пословима и уговора о делу за радно ангажоване по пројекту Регионални ионовациони 

Стартап центар НТП Чачак. За потребе пословања НТП Чачак ангажоване су агенције за пружање 

правних и књиговодствених послова. 

 

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

 Радован Јовановић поставио је питање постоји ли могућност да се једна седница Градског 

већа одржи у новом простору Научно технолошког парка. Такође је обавестио председника 

Градског већа да ће се по овој тачки изузети од гласања обзиром да је током прошле године био 

председник Скупштине НТП Чачак. 

 Прим. др Славица Драгутиновић истакла је да је извештај за прошлу годину богатији него 

иначе и да је то показатељ да се труд уложен у развој ове Установе исплатио. НТП Чачак повезује 

привреду, јавни и научни сектор. Поставила је питање едукације младих у НТП-у, односно да ли 

има простора за тако нешто а нарочито у вези радионица за ђаке где би се школска деца упознала са 

делатностима НТП-а.  

 Мирко Пешић је истакао да НТП Чачак, сада на новој локацији, има могућности да угости 

чланове Градског већа у својој конференцијској сали која поседује све техничке услове одржавање 

свих врста састанака и запосленима у Установи било би изузетно задовољство да до те посете и 

дође. Што се тиче едукација, оне су биле задатак, нарочито Стартап центра, претходне године а и 

надаље ће тако бити. У 2019. години било је 40 активности од којих је већина била усмерена на 

младе. Такође, потписан је меморандум о сарадњи са образовним установама у граду и ученици и 

студенти често долазе у НТП Чачак. Бољом организацијом запослених, активности се стално 

проширују и млади се све више прикључују тиму НТП-а. 

 

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

Јовановић се изузео од гласања) усвојило Извештај о раду ДОО „Научно технолошког парка Чачак“ 

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

 

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА ДОО 

„НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ  

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднели су Мирко Пешић и Владимир 

Гојгић. Друштво са ограниченом одговорношћу ''Научно технолошки парк'' Чачак  основано је као 

привредно друштво од стране шест оснивача град Чачак је један од оснивача са једнаким процентом 

удела у основном капиталу и правом гласа члана друштва, које, у оквиру дефинисаног простора, 

треба да пружа инфраструктурне и стручне услуге високошколским установама, 

научноистраживачким и иновационим организацијама, као и високотехнолошким и 

средњетехнолошким привредним друштвима у одређеној научној, истраживачко-развојној или 

производној групацији с циљем њиховог повезивања и што брже примене нових технологија, 

стварања и пласмана нових производа и услуга на тржишту. Разлог због кога се од оснивача тражи 

сагласност за измене и допуне Плана и програма рада доо НТП Чачак за 2020. годину је усељење на 

нову локацију, у простор у улици Драгише Мишовића 169 укупне површине 5.733 м2 халско-

производног и канцеларијског простора, где је праниран процес усељења и рада технолошки 

развојних компанија, приступање директном процесу развоја и подршке кроз програме Научно 

технолошког парка Чачак, због чега је потребно изменити Финансијски план НТП Чачак за 2020. 

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

измене и допуне Плана и програма рада д.о.о. ''Научно технолошки парк'' Чачак за 2020. годину 

урађене су у складу са Одлуком о буџету града Чачка за 2020. годину. 

 

По упознавању са изменама и допунама Плана и програма рада, Градско веће је једногласно 

утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Плана и програма рада ДОО 

„Научно технолошки парк“ Чачак  2020. годину, и упутило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О НАГРАЂИВАЊУ 

ПРОТИВГРАДНИХ СТРЕЛАЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА У 

2020. ГОДИНИ  

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

о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2020. години предвиђено је да 

противградни стрелци са територије града Чачка који имају закључене уговоре са Републичким 

хидрометеоролошким заводом Србије добију новчану награду у висини од 67,8 хиљада динара 

нето увећану за припадајући порез. Посебно је напоменуо да су противградни стрелци са 

територије града Чачка у 2020. години поред изузетно малих накнада којe су имали за свој рад 

показали изузетно велику одговорност и посвећеност у свом раду, као и уредност приликом 

дејствовања на терену што се између осталог може видети из парцијалних извештаја које Граду 

Чачку сваке године доставља Републички хидрометеоролошки завод Србије. Одлуком о 

награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2020. години утврђено је да 

одлуку о додели новчане награде за противградне стрелце доноси Градоначелник на предлог 

Градске управе за локални економски развој. 

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

 Др Милан Лукић је истакао да је ова активност једна од мера спровођења пољопривредне 

политике у граду Чачку. На жалост, у последњим годинама честа је појава града и велике су штете, 

и да није активности противградних стрелаца и набавке протиградних ракета штете би биле знатно 

веће. Град Чачак обезбедио је одређен број ракета, а противградни стрелци су свој посао обавили 

савесно. Иначе новчана награда стрелцима није висока, одређену накнаду примају и од Републике, а 

обављају посао који је у општем интересу. На крају је истакао да се нада да ће Комисија за доделу 

подстицаја пољопривредним произвођачима заседати у најскорије време, да је рад Комисије био 

отежан ове године због ситуације са пандемијом и изласка на терен, а да је потребно доделити 

средства у износу од 45 милиона динара. 

 Милорад Јевђовић сматра да је један од већих проблема са радом противградних стрелаца 

стање приступних путева ракетним станицама. 

 Милан Бојовић истакао је да Град сваке године планира реконструкцију приступних путева 

за ракетне станице као приоритет, али и да град Чачак предњачи у набавци ракета и награђивању 

стрелаца.  

 

По упознавању са нацртом Одлуке и завршеном претресу Градско веће је једногласно 

утврдило Предлог одлуке о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2020. 

години, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.  

 

*** 

Даљем току седнице не присуствује прим. др Славица Драгутиновић. 
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ПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ НАРОДНИ МУЗЕЈ ЧАЧАК 

 

 Обједињено уводно излагање у оквиру ове и шесте, седме, осме  и девете тачке дневног реда 

поднела је Милка Станковић. Правни основ за доношење измена и допуна одлука о организовању 

установа културе садржан је у Закону о култури. Конкретним изменама и допунама врши се 

усклађивање са одредбама  Закона о изменама и допунама Закона о култури, који је на снази од 1. 

фебруара 2020. године. Прецизно је навела које се измене и допуне оснивачких аката односе на 

сваку од установа културе чија измена оснивачких аката на дневном реду данашње седнице, попут 

делатности Установе, јавног конкурса за директора установе, услова за избор директора и др.и 

указала да су измене истоветне за све установе осим за Градску библиотеку где је код услова за 

директора прописано 3 године искуства у култури. 

 

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

изменама и допунама Одлуке о организовању Установе Народни музеј Чачак, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ШЕСТА ТАЧКА: УТВЂРИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ ДОМ КУЛТУРЕ ЧАЧАК 

 

По упознавању са нацртом Одлуке у оквиру пете тачке дневног реда Градско веће је 

једногласно утврдило Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе 

Дом културе Чачак, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

СЕДМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА 

„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

По упознавању са нацртом Одлуке у оквиру пете тачке дневног реда Градско веће је 

једногласно утврдило Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе 

Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак, и доставило Скупштини на разматрање и 

доношење. 

 

ОСМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА 

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ 

      

По упознавању са нацртом Одлуке у оквиру пете тачке дневног реда Градско веће је 

једногласно утврдило Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе 

Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, и доставило Скупштини на разматрање и 

доношење. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ГРАДСКО 

ПОЗОРИШТЕ ЧАЧАК“ ЧАЧАК  

 

По упознавању са нацртом Одлуке у оквиру пете тачке дневног реда Градско веће је 

једногласно утврдило Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе културе 

„Градско позориште Чачак“ Чачак, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 
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ДЕСЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ВЕЋЕГ 

БРОЈА ДЕЦЕ У ВАСПИТНИМ ГРУПАМА У ПРЕДШКОЛСКИМ 

УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК У РАДНОЈ 

2020/2021. ГОДИНИ 

 

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

основ за доношење овог решења садржан је у одредбама Закона о предшколском васпитању и 

образовању којима је прописано да оснивач може утврдити мањи односно највише 20% већи број 

деце од броја који се уписује у васпитну групу у складу са критеријумима које прописује министар. 

Правилником о критеријумима за утврђивање мањег односно већег броја деце од броја који се 

уписује у васпитну групу министар је прописао критеријуме на основу којих оснивач може 

утврдити мањи односно највише 20% већи број деце од броја који се уписује у васпитну групу. 

Законом о предшколском васпитању и образовању  прописано је да се васпитно-образовни рад са 

децом организује у васпитним групама. Васпитне групе могу бити јаслене, за узраст од шест месеци 

до три године и групе вртића, за узрасни период од три године до поласка у школу. Предшколска 

установа „Радост“Чачак и Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак предложиле су 

доношење решења којим се ствара могућност да се упише већи број деце од прописаног норматива.  

  

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

о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у предшколским установама чији је оснивач 

град Чачак у радној 2020/2021. години, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ДРУШТВУ СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ЧАЧАК  

  

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Вера Јаковљевић.  Правни 

основ за доношење решења о давању на коришћење покретних ствари ближе описаних изреком 

решења садржан је у одредбама Закона о јавној својини, Статута града Чачка и Одлуке о 

прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка. Повод за доношење 

решења о давању на коришћење покретних ствари НТП Чачак је иницијатива Градоначелника града 

Чачка од 11. септембра 2020.године са навођењем врсте и количине покретних ствари које су 

предмет давања. Разлог за доношење решења о давању на коришћење покретних ствари Научно 

технолошком парку Чачак је стварање техничких услова за развој нових идеја, унапређење 

привредне, научне и истраживачке делатности кроз реализацију уговора из 2018. године, 

закљученог у складу са Програмом подршке отварању регионалних иновационих Стартап центара.  

  

 По упознавању са предлогом Решења Градско веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању на коришћење покретних ствари 

 DRUŠTVU SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  

NAUČNO TEHNOLOŠKI PARK ČAČAK 

 

 

 I ДАЈУ СЕ на коришћење DRUŠTVU SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NAUČNO 

TEHNOLOŠKI PARK ČAČAK (у даљем тексту НТП Чачак), без накнаде, следеће покретне ствари:  

 

1. Роботска рука ABB IRB 120 (1 комад), 
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2. Прогр. логички контролер (1 комад), 

3. VR наочаре SAMSUNG GEAR (2 комада), 

4. Lego Mindstorms (4 комада), 

5. Мембр. компресор са 2 цилиндра (1 комад), 

6. Летелица за даљинско управљање DJI MAVIC 2 PRO (2 комада), 

7. Оперативни системи – WINDOWS (5 комада), 

8. Клима уређај 3,5 kw/4.1 kw (2 комада), 

9. Касетна инвентар клима 7,1 kw/8,0 kw (1 комад), 

10. 3D штампач CREALITY CR-10S PRO PRINTER (1 комад) 

11. 3D штампач FELIX PRO 2 (1 комад) 

12. 3D скенер MATTER AND FORM V2 (1 комад), 

13. Десктоп рачунар ALTOS (INTER CORE) (4 комада), 

14. IMac рачунар (DUAL CORE) (12 комада), 

15. Macbook рачунар (DUAL CORE) (2 комада), 

16. Монитори  22F, ДИЈАГ 21.50 INCH (5 комада), 

17. Мултифункцијски уређај XEROX VERSALINK 504 (1 комад), 

18. Штампач у боји HP COLOR LASERJET PRO M254NW (1 комад), 

19. Десктоп рачунар (INTER CORE, I7-7700) (1 комад), 

20. PLC хардверски симулатор (1 комад), 

21. Ласерски 3D пројектор SALANGE 3D ЛАСЕР SLG (1 комад), 

22. Комплет за радионице електронике (1 комад), 

23. Фотографска камера SONY 4K HDR-CX405B (1 комад), 

24. Стабилизатор за фотоапарат и камеру (1 комад), 

25. Смарт телевизор LG SMART 55'' (1 комад), 

26. Интерактивни пројектор EPSON EB-680WI (1 комад), 

27. Платно за пројектор EPSON EB (1 комад), 

28. ТВ SAMSUNG SMART 50'' (2 комада), 

29. Појачивач миксете (2 комада), 

30. TUNER YAMAHA ТS 500 (2 комада), 

31. Плејер DVD/CD/MP3/USB (2 комада), 

32. Позивни микрофон са стаклом (2 комада), 

33. Опрема за озвучење (1 комад), 

34. Конференцијска столица са полицом (40 комада), 

35. Екслузивна столица (2 комада), 

36. Радна оперативна столица (20 комада), 

37. Конференцијски сто 346х100cm (2 комада), 

38. Радни сто 160х80cm (7 комада), 

39. Радне оперативне столице (дрвене столице) (7 комада), 

40. Радне столице за конференцијски сто (16 комада), 

41. Радни оперативни пулт 60х40х110 (2 комада), 

42. Ормари од универа (2 комада), 

43. Врећа за седење од платна (3 комада), 

44. Трапезни радни сто (22 комада), 

45. Чајна кухиња (1 комад), 

46. Скајп кабина (1 комад), 

47. Роло завесе (10 комада) 

 

 II Град Чачак је покретне ствари ближе описане тачком I овог решења прибавио у јавну 

својину на основу Уговора бр. 401-01-53/18-01/7 од 20.09.2018.год. закљученог између Републике 
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Србије - Кабинета министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој, Града 

Чачка и НТП Чачак, у складу са Програмом подршке отварању регионалних иновационих Стартап 

центара, а укупна набавна вредност ових покретних ствари са додатном опремом и услугама је 

19.626.542,09 динара, за шта су средства обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 

2018.годину.  

III НТП Чачак има право да покретне ствари ближе описане тачком I овог решења држи, 

користи и одржава у просторијама НТП Чачак.  

 IV На основу овог решења Градоначелник града Чачка ће закључити уговор о давању на 

коришћење покретних ствари ближе описаних тачком I са директором  НТП Чачак.   

V Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ОДНОСНО АДМИНИСТРАТИВНОГ 

ПРЕНОСА КП.БР.1016/2 КО ЧАЧАК 

  

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

веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о покретању поступка експропријације, односно административног преноса  

к.п.бр. 1016/2 КО Чачак 

 

             Покреће се поступак експропријације, односно административног преноса к.п.бр. 1016/2 КО 

Чачак у  површини од  362 м2, уписане у лист непокретности бр. 8272 КО Чачак, чији је власник ½ 

Предузеће „Индустријске некретнине“ АД Београд, док је ½ у државној својини Републике Србије 

са правом коришћења Предузећа „Индустријске некретнине“ АД Београд. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

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

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

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

експропријације доноси Градско веће града Чачка на предлог Градског правобранилаштва града 

Чачка“. 

 

  Увидом у лист непокретности бр. 8272 КО Чачак утврђено је да се предметнa парцелa води 

као приватна својина Предузећа „Индустријске некретнине“ АД Београд у делу од ½, а друга 

пословина је уписана као државна својина Републике Србије са правом коришћења Предузећа 

„Индустријске некретнине“ АД Београд. 

 Из Информације о локацији издате од стране Градске управе за урбанизам града Чачка бр. 

958-377/2020-IV-2-01 од 18.05.2020. године, утврђено је да су предметне парцеле обухваћене 

Планом генералне регулације „ЦЕНТАР“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 15/2014 и 27/2018) и 

да се према наведеном планском акту налази у саставу површина јавне намене – Улица бр. 10. 

 Решењем Владе 05 бр: 465-6234/2020-1 од 13.08.2020 године, утврђен је јавни интерес за 

експропријацију, односно административни пренос непокретности у циљу изградње Улице бр. 10. 

 Како је наведена парцела планским актом предвиђена као површина јавне намене, то је ради 

привођења намени потребно извршити експропријацију, односно административни пренос 

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

диспозитиву. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

АДМИНИСТРАТИВНОГ ПРЕНОСА КП.БР.1005/2, КП.БР.1005/3 

И КП.БР.1006/2 СВЕ КО ЧАЧАК 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о покретању поступка административног преноса  

к.п.бр. 1005/2, к.п.бр. 1005/3 и к.п.бр. 1006/2, све КО Чачак 

 

 

             Покреће се поступак административног преноса к.п.бр. 1005/2 у површини од 45 м2, к.п.бр. 

1005/3 у површини од 63 м2 и к.п.бр. 1006/2 у површини од 122 м2, све КО Чачак, уписане у лист 

непокретности бр. 8941 КО Чачак, које су у државној својини Републике Србије са правом 

коришћења Предузећа „HELION EXPORT IMPORT“ ДОО Чачак. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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

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

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

експропријације доноси Градско веће града Чачка на предлог Градског правобранилаштва града 

Чачка“. 

 

  Увидом у лист непокретности бр. 8941 КО Чачак утврђено је да се предметне парцеле воде 

као државна својина Републике Србије са правом коришћења Предузећа „HELION EXPORT 

IMPORT“ ДОО Чачак. 

 Из Информације о локацији издате од стране Градске управе за урбанизам града Чачка бр. 

958-372/2020-IV-2-01 од 15.05.2020. године, утврђено је да су предметне парцеле обухваћене 

Планом генералне регулације „ЦЕНТАР“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 15/2014 и 27/2018) и 

да се према наведеном планском акту налази у Урбанистичкој зони 12 – у оквиру површина јавне 

намене – Улица Колубарска и Улица бр. 10. 

 Решењем Владе 05 бр: 465-6234/2020-1 од 13.08.2020 године, утврђен је јавни интерес за 

експропријацију, односно административни пренос непокретности у циљу изградње Улице 

Бирчанинове и Улице бр. 10. 

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

привођења намени потребно извршити административни пренос предметних парцела. 

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

диспозитиву. 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

АДМИНИСТРАТИВНОГ ПРЕНОСА КП.БР. 1936/2 КО ЧАЧАК 

 

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

веће је једногласно донело: 
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Р Е Ш Е Њ Е 

о покретању поступка административног преноса  

к.п.бр. 1936/2 КО Чачак 

 

             Покреће се поступак административног преноса к.п.бр. 1936/2 КО Чачак у  површини од 136 

м2, уписане у лист непокретности бр. 135 КО Чачак као државна својина Републике Србије, са 

правом коришћења Дамљановић Драге и Дамљановић Станимирке, обе из Београда, Пантелић 

Наташе из Сремчице, Дамљановић Јулијане, Дамљановић Милене, Дамљановић Милине и Николић 

Бранка, свих из САД, са обимом удела заједнички. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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

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

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

експропријације доноси Градско веће града Чачка на предлог Градског правобранилаштва града 

Чачка“. 

 

  Увидом у лист непокретности бр. 135 КО Чачак утврђено је да се предметна парцела води 

као државна својина Републике Србије са правом коришћења Дамљановић Драге и Дамљановић 

Станимирке, обе из Београда, Пантелић Наташе из Сремчице, Дамљановић Јулијане, Дамљановић 

Милене, Дамљановић Милине и Николић Бранка, свих из САД, са обимом удела заједнички. 

 Из Информације о локацији издате од стране Градске управе за урбанизам града Чачка бр. 

958-375/2020-IV-2-01 од 18.05.2020. године, утврђено је да су предметне парцеле обухваћене 

Планом генералне регулације „ЦЕНТАР“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 15/2014 и 27/2018) и 

да се према наведеном планском акту налази у Урбанистичкој зони 12 – у оквиру површина јавне 

намене – Улица Бирчанинова. 

 Решењем Владе 05 бр: 465-6229/2020-1 од 13.08.2020 године, утврђен је јавни интерес за 

експропријацију, односно административни пренос непокретности у циљу изградње Улице 

Бирчанинове. 

 Како је наведена парцела планским актом предвиђена као површина јавне намене, то је ради 

привођења намени потребно извршити експропријацију, односно административни пренос 

предметне парцеле. 

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

диспозитиву. 

 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ КП. БР. 1972/4 И КП. БР. 1972/5 ОБЕ КО 

ЧАЧАК 

 

 

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

веће је једногласно донело: 
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Р Е Ш Е Њ Е 

о покретању поступка експропријације  

к.п.бр. 1972/4 и к.п.бр. 1972/5 обе КО Чачак 

 

 

             Покреће се поступак експропријације к.п.бр. 1972/4 КО Чачак у  површини од 44 м2 и 

к.п.бр. 1972/5 КО Чачак у површини од 29 м2, уписаних у лист непокретности бр. 5709 КО Чачак од 

власника Бојовић Драгана из Чачка. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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

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

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

експропријације доноси Градско веће града Чачка на предлог Градског правобранилаштва града 

Чачка“. 

 

  Увидом у лист непокретности бр. 5709 КО Чачак утврђено је да се предметне парцеле воде 

као приватна својина Бојовић Драгана из Чачка,ул. Љубићки кеј сол Ц. 

 Из Информације о локацији издате од стране Градске управе за урбанизам града Чачка бр. 

958-376/2020-IV-2-01 од 18.05.2020. године, утврђено је да су предметне парцеле обухваћене 

Планом генералне регулације „ЦЕНТАР“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 15/2014 и 27/2018) и 

да се према наведеном планском акту налазе у Урбанистичкој зони 12 – у оквиру површина јавне 

намене и то к.п.бр 1972/4 КО Чачак-Улица Бирчанинова, а к.п.бр.1972/5 КО Чачак - Улица 

Трнавска. 

 Решењем Владе 05 бр: 465-6229/2020-1 од 13.08.2020 године, утврђен је јавни интерес за 

експропријацију непокретности у циљу изградње улица Бирчанинове и Трнавске. 

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

привођења намени потребно извршити експропријацију предметних парцела. 

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

диспозитиву. 

 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ КП.БР. 6544/6 КО ЧАЧАК 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о покретању поступка експропријације к.п.бр. 6544/6 КО Чачак 

 

 

             Покреће се поступак експропријације к.п.бр 6544/6 КО Чачак у површини од 239 м2, чији су 

сувласници Радојевић Милан из Чачка са делом поседа од 265/345 реалних делова, а Обрадовић 

Радомир и Обрадовић Радомирка, обоје из Чачка са делом поседа од по 40/345, све уписано у листу 

непокретности бр. 10167 КО Чачак. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

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

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

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

експропријације доноси Градско веће града Чачка на предлог Градског правобранилаштва града 

Чачка“. 

  Предметна парцела је уписана у листу непокретности бр. 10167 КО Чачак на сувласнике 

Радојевић Милана из Чачка, са делом поседа од 265/345 и Обрадовић Радомира и Обрадовић 

Радомирку, обоје из Чачка са делом поседа од по 40/345. 

 

 Из Информације о локацији издате од стране Градске управе за урбанизам града Чачка бр. 

958-279/2020-IV-2-01 од 16.03.2020. године, утврђено је да је к.п.бр. 6546/14 КО Чачак обухваћена 

Планом генералне регулације „Парменац-Јездина-Лозница“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 

16/2015) и да се према наведеном планском акту налази у Урбанистичкој зони 5- у оквиру јавних 

саобраћајних површина – Ул. Славујски пут и Ул. Спомен парк 7. 

 Решењем Владе 05 број: 465-5460/2020 од 10.07.2020. године утврђен је јавни интерес за 

експропријацију непокретности у циљу изградње улица Славујски пут и Спомен парк 7.  

 Како је к.п.бр. 6544/6 КО Чачак планским актом предвиђена као површина јавне намене, то 

је, ради њеног привођења намени потребно извршини експропријацију наведене парцеле. 

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

диспозитиву. 

 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ КП. БР. 6546/14 КО ЧАЧАК 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о покретању поступка експропријације к.п.бр. 6546/14 КО Чачак 

 

             Покреће се поступак експропријације к.п.бр 6546/14 КО Чачак у површини од 689 м2, чији 

су сувласници на по ½ Обрадовић Радомир и Обрадовић Радомирка, обоје из Чачка, уписани у 

листу непокретности бр. 8834 КО Чачак. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

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

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

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

експропријације доноси Градско веће града Чачка на предлог Градског правобранилаштва града 

Чачка“. 

  Предметна парцела је уписана у листу непокретности бр. 8834 КО Чачак на сувласнике на 

по ½ на Обрадовић Радомира и Обрадовић Радомирку, обоје из Чачка. 

 Из Информације о локацији издате од стране Градске управе за урбанизам града Чачка бр. 

958-279/2020-IV-2-01 од 16.03.2020. године, утврђено је да је к.п.бр. 6546/14 КО Чачак обухваћена 

Планом генералне регулације „Парменац-Јездина-Лозница“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 
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16/2015) и да се према наведеном планском акту налази у Урбанистичкој зони 5- у оквиру јавних 

саобраћајних површина – Ул. Славујски пут и Ул. Спомен парк 7. 

  Решењем Владе 05 број: 465-5460/2020 од 10.07.2020. године утврђен је јавни интерес за 

експропријацију непокретности у циљу изградње улица Славујски пут и Спомен парк 7.  

 Како је к.п.бр.6546/14 КО Чачак планским актом предвиђена као површина јавне намене, то 

је, ради њеног привођења намени потребно извршини експропријацију наведене парцеле. 

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

диспозитиву. 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ 

РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ 

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА УНИПЛАСТ 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 „Унипласт“ доо Чачак и истакла да су одлуком Градског 

већа из 2019. године овом предузетнику одобрена средства у износу од 319.871,93 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 „Унипласт“ доо Чачак у свему испунио обавезе по уговору о додели подстицајних 

средстава те да су се стекли услови да град Чачак изврши повраћај средстава обезбеђења. 

 

 По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно (Радован Јовановић се изузео од 

гласања)  донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског 

развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава 

УНИПЛАСТ ДОО Чачак.  

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ И 

ПРЕНОСУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ 

РЕЗЕРВУ 

   

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

веће је једногласно донело следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Врши се промена апропријација 449 и 451 Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину         

( „Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2020), тако што се средства у износу од 5.900.000,00 динара, 

планирана на овим апропријацима преносе у текућу буџетску резерву за намене за које је 

текућа буџетска резерва опредељена и то на: 
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- апропријацији 449, економска класификација 426 – Материјал, расход по наменама 4268 

– Материјал за одржавање хигијене и угоститељство, функционална класификација 911, 

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

буџетских средстава – Градска управа за друштвене делатности, Индиректни корисник 

буџетских средстава – Предшколска установа „Радост“ Чачак, Програм 2001, 

Предшколско образовање и васпитање, Пројекат 2001-01 Суфинансирање летовања 

школске и предшколске деце у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу, у износу од 

5.400.000,00 динара; 

 

- апропријацији 451, економска класификација 512 – Машине и опрема, расход по 

наменама 5122 – Административна опрема, функционална класификација 911, извор 

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

средстава – Градска управа за друштвене делатности, Индиректни корисник буџетских 

средстава – Предшколска установа „Радост“ Чачак, Програм 2001, Предшколско 

образовање и васпитање, Пројекат 2001-01 Суфинансирање летовања школске и 

предшколске деце у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу, у износу од 500.000,00 динара; 

 

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“. 

 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 224- ОШ „Владислав 

Петковић Дис“ Заблаће)  

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излања Зорана Тодосијевића, 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 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 992.000,00 динара,  на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 224, за потребе ОШ „Владислав Петковић Дис“ Заблаће, на име набавке угља 

за огрев.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 224, економска класификација 

463 – Трансфери осталим нивоима власти, Расход по наменама 4212 – Енергетске услуге, 

Функционална класификација 912,  Извор финансирања 01 (издаци из средстава буџета 
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Града – Градска управа за друштвене делатности, Индиректни корисник –ОШ „Владислав 

Петковић Дис“ Заблаће, Програм 2002 Основно образовање и васпитање, ПА 0001 

Функционисање основних школа.   

 

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

 

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

 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 224 – ОШ „Свети Сава“ 

Чачак)  

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излања Зорана Тодосијевића, 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 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 650.000,00 динара,  на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 224, за потребе ОШ „Свети Сава“ Чачак, име измирења обавеза накнаде 

нематеријалне штете по судском поравнању 11 П.бр.2647/19 од 9. септембра 2020. године.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 224, економска класификација 

463 – Трансфери осталим нивоима власти, Расход по наменама 4831– Новчане казне и 

пенали по решењу судова, Функционална класификација 912,  Извор финансирања 01 

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

управа за друштвене делатности, Индиректни корисник – ОШ „Свети Сава“ Чачак, Програм 

2002 Основно образовање и васпитање, ПА 0001 Функционисање основних школа.   

 

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

 

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

 

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излања 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, 
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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 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“. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЈП 

„ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД, ОГРАНАК 

„ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ БАЈИНА БАШТА“ РЈ 

„ЕЛЕКТРОМОРАВА“ ЧАЧАК, НА РЕШЕЊЕ 

КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА, БРОЈ 355-

775/20-IV-6-05 ОД 18. АВГУСТА 2020. ГОДИНЕ 

  

  У оквиру ове тачке дневног реда  Рада Ћојбашић  упознала је чланове Градског 

већа са жалбом ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак „Дринско-Лимске ХЕ Бајина 

Башта“ РЈ „Електроморава“ Чачак, на решење комуналног инспектора Градске управе за 

инспекцијски надзор града Чачка, број 355-775/20-IV-6-05 од 18. августа 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 ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак „Дринско-Лимске ХЕ 

Бајина Башта“ РЈ „Електроморава“ Чачак, изјављена на Решење комуналног инспектора Градске 

управе за инспекцијски надзор града Чачка, број 355-775/20-IV-6-05 од 18. августа 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 у ставу 1. НАЛАЖЕ да ЈП ЕПС Београд, Огранак Динско-Лимске ХЕ Бајина Башта“ РЈ 

„Електроморава“ Чачак, у року од 30 дана од дана пријема решења изврши уређење дела  кп. бр. 

2320/3 КО Врнчани, у самом центру Овчар Бање, односно у одводној вади реке Западне Мораве, где 
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ће у самом каналу и пешачкој стази извршити кошење траве и корова; а у ставу 2. наводи да 

неизвршење решења повлачи последице из члана 59. Одлуке о одржавању чистоће и комуналном 

реду. 

 

На донето решење жалбу је благовремено изјавило Јавно предузеће „Електропривреда 

Србије“ Београд, Огранак „Дринско-Лимске ХЕ Бајина Башта“ РЈ „Електроморава“ Чачак, којом 

предлаже да другостепени орган донесе одлуку о поништавању решења из разлога што његово 

извршење није могуће. У жалби се наводи да се ожалбеним решењем повређују право и правни и 

материјални интереси жалиоца. У жалби се даље наводи да је нетачна и паушална оцена да се 

објекат жалиоца налази у запуштеном стању и да се не одржава, јер би да је то тачно наступиле 

теже последице које би онемогућавале проток воде и производњу струје, као и улазак запослених 

који раде на интервенцијама у објекту. Даље се наводи да је одводна вада пословни односно 

производни објекат хидроелектране кроз који протиче део Западне Мораве након проласка кроз 

турбине и као објекат у функцији производње хидроелектричне енергије има планско одржавање и 

уређење  предвиђено годишњим планом пословања и планом јавних набавки за послове одржавања. 

Даље се наводи да би извршење ожалбеног решења подразумевало застој односно прекид рада 

турбина и производње електричне енергије, чиме би се нанела већа материјална штета и што не би 

било у складу са важећим прописима и техничким условима и из којих разлога се врши планирање 

ремонта и радова у целој хидроелектрани, на безбедан начин, у 2021. години, што је предвиђено 

планским актима и сагласно техничким условима за одржавање одводне ваде. Даље се наводи да 

део одводне ваде којим се крећу радници који раде на одржавању у електрани није јавна пешачка 

стаза и да трећа лица ту не смеју да улазе, стога нису тачни наводи ожалбеног решења да је жалилац 

дужан да одржава пешачку стазу. Даље се наводи да се евентуално извршење налога ожалбеног 

решења може обавити само плански у периоду када се врши ремонт хидромеханичких и машинских 

постројења када је проток воде минималан и безбедан за извођење радова у вади, те да је на план 

одржавањa у 2020. години утицала и ванредна ситуација проузрокована пандемијом ковида-19 због 

смањеног броја извршилаца и обољевања запослених, па би извршењe налога ожалбеног решења 

било нешто што није планирано и што би утицало на непрекидни процес производње и нанело 

штету. Из свега изнетог може се закључити да је решење засновано на апсолутно погрешно и 

непотпуно утврђеном чињеничном стању, да је првостепени орган прекорачио овлашћења при 

одлучивању по слободној процени, као и да је извршење решења немогуће и са последицама на 

несразмерну штету по ЕПС. 

 

   У одговору на жалбу првостепени орган  истиче да је комунални инспектор Градске управе за 

инспекцијски надзор града Чачка поступао по писменој иницијативи директора Туристичке 

организације Чачка у којој се наводи да се на парцели 2320/3 КО Врнчани у власништву Јавног 

предузећа ЕПС Београд, Огранак „Дринско-Лимске ХЕ Бајина Башта“ РЈ „Електроморава“ Чачак у 

делу који се налази у самом центру Овчар Бање одводна вада реке Западна Морава не одржава, из 

ње избија трава и младице дрвећа и да је посебно запуштена пешачка стаза у вади што нарушава 

изглед Овчар Бање која се интензивно сређује у складу са инвестицијама, чисти и уређује и да ова 

вада одудара од сређене амбијенталне целине Овчар Бање о чему је комунални инспектор изласком 

на лице места утврдио чињенично стање и то документовао фотографијама. 

 

 Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да се на кп.бр. 2320/3 КО Врнчани, у самом центру Овчар Бање, одводна вада реке Западне 

Мораве, односно канал и пешачка стаза које одржава „Електроморава“ Чачак налазе у 

запуштеном стању и не одржавају се;  
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- да је дана 7. јула 2020. године извршен инспекцијски надзор и састављен записник о 

инспекцијском прегледу; 

- да је технички директор ХЕ „Електроморава“ Чачак у изјави датој на Записник од 31. јула 

2020. године, навео да је упознат са изгледом и стањем тог дела парцеле која је у 

власништву предузећа, али да тренутно због ванредне ситуације и смањења броја радника не 

поседује људство за одржавање предметне парцеле. 

      Чланом  40. став 1. Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду („Сл. лист града Чачка“ 

број 24/2018) прописано је да су „власници односно корисници дворишта, баште, воћњака, 

неизграђеног грађевинског земљишта и друге сличне површине дужни да наведене површине 

одржавају у уредном стању и то тако да на овим површинама буде орезано зеленило, покошена 

трава, коров и шибље, покупљен отпад и слично“: 

По разматрању жалбе и осталих списа предмета, као и оцене свих доказа Градско веће града 

Чачка налази да је жалба  неоснована.   

 

Првостепени орган је, вршећи надзор спровођења одредаба Одлуке о одржавању чистоће и 

комуналном реду, правилно поступио када је донео ожалбено решење којим је наложио жалиоцу да 

изврши уређење дела кп. бр. 2320/3 КО Врнчани у центру Овчар Бање, у одводној вади реке Западне 

Мораве, односно да изврши кошење траве и корова, јер је неспорно да жалилац не поступа у складу 

са одредбама Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду. 

Наводи жалбе којима се указује на нетачну и паушалну оцену првостепеног органа да се 

објекат налази у запуштеном стању и да не постоји обавеза одржавања тзв. пешачке стазе су 

неосновани јер је инспекцијским прегледом на лицу места утврђено и фотографијама 

документовано, да се у одводној вади реке Западне Мораве у самом каналу и пешачкој стази налази 

трава и коров, те да је ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак  „Дримско-Лимске ХЕ“ 

Бајина Башта, РЈ „Електроморава“ Чачак као власник односно корисник кп. бр. 2320/3 КО Врнчани, 

дужно да изврши уређење те парцеле и то дела у самом  центру Овчар Бање, у одводној вади реке 

Западне Мораве, која је обрасла травом и младицама дрвећа. Чињеницу постојања обавезе уређења 

и одржавања одводне ваде као дела парцеле чије уређење је ожалбеним решењем наложено, 

жалилац управо потврђује у једном од својих навода говорећи о планском одржавању и уређењу 

одводне ваде као пословног односно производног објекта хидроелектране кроз који протиче део 

Западне Мораве, а што се уређује годишњим планом пословања. Самим тим су неосновани и наводи 

да би извршење решења подразумевало застој односно прекид рада турбине, обзиром да се уређење 

и одржавање врши плански. Без утицаја на другачије решење ове управне ствари је навод жалбе да 

је на план одржавања у 2020. години утицала и ванредна ситуација и смањен број извршилаца, која 

чињеница је неспорна, али да обавеза одржавања те површине постоји и да ће према изјави 

техничког директора ХЕ „Електроморава“ Чачак, који је у изјави на записник од 31.7.2020. године 

потврдио да је упознат са изгледом и стањем наведеног дела парцеле, то бити и уређено када се 

ситуација буде стабилизовала. 

 

На основу изнетог, а како остали наводи немају утицаја на другачије решење ове управне 

ствари, Градско веће града Чачка одлучило је као у диспозитиву. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово решење је коначно и против њега није допуштена  жалба 

али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду- Одељење у Крагујевцу у 

року од 30 дана од дана пријема Решења. 

 



***

Mn;ryn Togoponrnh odasecrrEo je uranone fpa4cxor reha ga je oruryreno no oBI{M TauKzIMa
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