
ЗАПИСНИК 

СА СЕДМЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 23. новембра 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 7. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

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

Владан Милић, Радован Јовановић, Споменка Шипетић, Драгомир Шипетић, Владимир Ристовић, 

Драган Филиповић, др Милош Папић, прим. др Славица Драгутиновић, др Милан Лукић, Немања 

Трнавац и Милорад Јевђовић, а одсутна је др Биљана Кочовић. 

 

 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: 

 

- Мирјана Ђоковић, помоћник Градоначелника  

- Милан Бојовић, помоћник Градоначеника  

- Игор Трифуновић, председник Скупштине града 

- Александар Максимовић, заменик председника Скупштине града 

- Мирослав Петковић, секретар Скупштине града 

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

Градоначелника и Градског већа 

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије 

- Вера Јаковљевић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Сања Обрадовић, представник Градске управе за локалну пореску администарацију 

- Зорица Сретеновић, представник обрађивача „Урбанпројект“ ад Чачак 

- Наташа Стругаревић, представник обрађивача ЈП „Градац“ Чачак 

- Зоран Пантовић,  директор ЈКП „Водовод“ Чачак 

- Зорица Обућина, представник ЈП „Градац“ Чачак 

- Бранкица Јелић, директор Градске стамбене агенције Чачак 

- Бранко Ћаловић, директор Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак 

- Делфина Рајић, директор Народног музеја Чачак 

- др Богдан Трифуновић, директор Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ 

- Братислав Јанковић, директор „Градског позоришта Чачак“ Чачак 

- Радисав Луковић, директор Дома културе Чачак 

- Александар Петронијевић, председник Савета за безбедност саобраћаја  

 

- 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 6. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 6. седнице Градског 

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

ЗАКЉУЧАК 
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УСВАЈА СЕ записник са  6.  седнице Градског већа града Чачка број 06-162/2020-III од 2. 

новембра 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.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „ЉУБИЋ- КОЊЕВИЋИ“ У ЧАЧКУ 

 

2.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „АТЕНИЦА  КУЛИНОВЦИ“ У ЧАЧКУ ЗА УРБАНИСТИЧКЕ 

ЦЕЛИНЕ 5.2 ( СТАНОВАЊЕ СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ НАСЕЉЕНОСТИ 50-150 СТ/ХА), 

5.3 ( КОМУНАЛНА ПРИВРЕДА) И 5.4  (РЕКА ЗАПАДНА МОРАВА) 

 

3.    УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЦИЈЕ 

„ПРЕЛИЋИ“ 

 

4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК БРОЈ 4/24 ОД 30. ОКТОБРА 2020. 

ГОДИНЕ 

 

5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ПЛАНА РАДА „ГРАДСКЕ 

СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА 

ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК 
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10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ 

ПЕТКОВИЋ ДИС“  

 

11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА „ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА ЧАЧАК“  

ЧАЧАК 

 

12. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК 

 

13. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА 

 

14. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

ГРАДА ЧАЧКA 

 

15. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ РУШЕЊЕМ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 1401/1 И 

1402/2 ОБЕ У КО ЗАБЛАЋЕ 

 

16. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ РАЗМЕНИ К.П.БР. 3813/17 ЗА К.П. БР. 

3812/22 ОБЕ У КО ЧАЧАК 

 

17. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ 

КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

18. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА КВАДРАТНОГ МЕТРА 

НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ УТВРЂЕНА 

ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ 

НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ 

 

19. ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

20. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА У 

ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

 

21. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

 

22. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 

 

23. А) ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА 
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Б) ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА 

 

24. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА У 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА  

 

25. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 

 

26. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ТИМА ЗА УЧЕШЋЕ 

У ПРЕГОВАРАЊУ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ КОЛЕКТИВНИХ УГОВОРА ЗА ЈАВНА 

ПРЕДУЗЕЋА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 

 

27. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ЧАЧКА 

 

28. РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И 

ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 2020. ГОДИНИ 

 

29. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЉУБИЋ- КОЊЕВИЋИ“ У ЧАЧКУ 

 

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

основ за доношење Измена и допуна Плана генералне регулације „Љубић - Коњевићи“ у Чачку 

садржан је у Закону о планирању и изградњи. Плански основ за израду Измена и допуна Плана 

генералне регулације је Генерални урбанистички план града Чачка 2015. године. На седници 

Скупштине града Чачка одржаној у јуну 2018. године донета је Одлука о изради Измена и допуна 

Плана генералне регулације „Љубић - Коњевићи“ у Чачку. Градска управа за урбанизам, је на основу 

Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину и Закона о планирању и изградњи, донела 

Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна Плана 

генералне регулације „Љубић - Коњевићи“ у Чачку. Обрађивач плана „Урбанпројект“ а.д, предузеће 

за консалтинг, урбанизам, пројектовање и инжењеринг из Чачка припремио je материјал за рани 

јавни увид. Комисија за планове града Чачка је на седници у децембру 2019. године разматрала 

материјал за рани јавни увид Измена и допуна Плана генералне регулације „Љубић - Коњевићи“ у 

Чачку и дала позитивно мишљење, уз услов да се пре излагања предметног плана поступи по 

изнетим примедбама, након чега је Градска управа за урбанизам  као носилац израде овог планског 

документа огласила рани јавни увид који је трајао 15 дана и у току кога је одржана јавна 

презентација елабората за рани јавни увид. Комисија за планове града Чачка разматрала је материјал 
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и ток раног јавног увида и констатовала да je било петнаест примедби, након чега је донела 

закључак да се план може упутити у даљу процедуру доношења, односно у израду нацрта плана, 

при чему је неопходно поступити по изнетим закључцима Комисије за планове. Након стручне 

контроле нацрта Измена и допуна Плана генералне регулације „Љубић - Коњевићи“ у Чачку 

обављен је јавни увид. Комисија за планове разматрала je примедбе на нацртa Измена и допуна 

Плана генералне регулације „Љубић - Коњевићи“ у Чачку и како је утврђено да ће поступањем по 

Извештају о обављеном јавном увиду плански документ значајније бити промењен донела је одлуку 

о понављању јавног увида у трајању од 15 дана и то за делове где се врше промене по примедбама. 

Након обављеног поновљеног јавног увида и одржане јавне седнице, на затвореној седници 

Комисије за планове одржаној истог дана, констатовано је да је нацрт Измена и допуна Плана 

генералне регулације „Љубић - Коњевићи“ у Чачку 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 и једногласно донеt закључак да се план може упутити у даљу 

процедуру доношења. 

Зорица Сретеновић, одговорни урбаниста, представник обрађивача „Урбанпројект“ ад 

Чачак, путем  видео презентацијe, упознала је чланове Градског већа са овим  планским 

документом, детаљно образлажући садржај истог. 

 

      По упознавању са нацртом Измена и допуна  Плана Градско веће је једногласно утврдило 

Предлог измена и допуна Плана генералне регулације „Љубић- Коњевићи“ у Чачку, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „АТЕНИЦА  КУЛИНОВЦИ“ У ЧАЧКУ 

ЗА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 5.2 ( СТАНОВАЊЕ СРЕДЊЕ 

ГУСТИНЕ НАСЕЉЕНОСТИ 50-150 СТ/ХА), 5.3 ( КОМУНАЛНА 

ПРИВРЕДА) И 5.4   (РЕКА ЗАПАДНА МОРАВА) 

 

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

основ за доношење Измена и допуна дела Плана генералне регулације „Атеница - Кулиновци“ у 

Чачку за урбанистичке целине 5.2 (становање средње густине насељености 50-150ст/ха), 5.3 

(комунална привреда) и 5.4 (река Западна Морава) је члан 35. став 7. Закона о планирању и 

изградњи којим је прописано да урбанистички план доноси скупштина јединице локалне 

самоуправе. Плански основ за израду Измена и допуна дела Плана генералне регулације „Атеница - 

Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2 (становање средње густине насељености 50-

150ст/ха), 5.3 (комунална привреда) и 5.4 (река Западна Морава) је Генерални урбанистички план 

града Чачка. На седници Скупштине града Чачка одржаној у децембру 2018. године донета је 

Одлука о изради Измена и допуна дела Плана генералне регулације „Атеница – Кулиновци“ у Чачку 

за урбанистичке целине 5.2 (становање средње густине насељености 50-150ст/ха), 5.3 (комунална 

привреда) и 5.4 (река Западна Морава). Изменe и допунe дела Плана генералне регулације се односе 

на мање измене и допуне, па је примењен скраћени поступак у складу са Законом о планирању и 

изградњи. Градска управа за урбанизам, је на основу Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину  и Закона о планирању и изградњи, донела Решење о приступању стратешкој 

процени утицаја на животну средину Измена и допуна дела Плана генералне регулације „Атеница - 

Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2 (становање средње густине насељености 50-

150ст/ха), 5.3 (комунална привреда) и 5.4 (река Западна Морава). На основу Решења о приступању 

стратешкој процени утицаја на животну средину урађен је Извештај о стратешкој процени утицаја 

на животну средину Измена и допуна дела Плана. Градска управа за урбанизам, Група за заштиту 
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животне средине дала је Сагласност на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину 

Измена и допуна дела Плана генералне регулације. Обрађивач плана је ЈП за урбанистичко и 

просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве “Градац” из Чачка. Након стручне контроле 

нацрта Измена и допуна дела Плана генералне регулације „Атеница - Кулиновци“ у Чачку за 

урбанистичке целине 5.2 (становање средње густине насељености 50-150ст/ха), 5.3 (комунална 

привреда) и 5.4 (река Западна Морава) обављен је јавни увид у трајању од 15 дана. Након обављеног 

јавног увида и одржане јавне седнице Комисија за планове је констатовала да је нацрт Измена и 

допуна дела Плана генералне регулације „Атеница - Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2 

(становање средње густине насељености 50-150ст/ха), 5.3 (комунална привреда) и 5.4 (река Западна 

Морава) 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 и 

једногласно донела закључак да се план може упутити у даљу процедуру доношења. 

Наташа Стругаревић, одговорни урбаниста, представник обрађивача ЈП „Градац“ Чачак, 

путем  видео презентацијe, упознала је чланове Градског већа са овим  планским документом, 

детаљно образлажући садржај истог. 

 

По упознавању са нацртом Измена и допуна дела Плана Градско веће је једногласно 

утврдило Предлог измена и допуна дела Плана генералне регулације „Атеница  Кулиновци“ у Чачку 

за урбанистичке целине 5.2 (становање средње густине насељености 50-150 ст/ха), 5.3 ( комунална 

привреда) и 5.4   (река Западна Морава) и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЛОКАЦИЈЕ „ПРЕЛИЋИ“ 

 

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

основ за доношење Плана детаљне регулације локације „Прелићи“ садржан је у Закону о планирању 

и изградњи којим је прописано да урбанистички план доноси скупштина јединице локалне 

самоуправе. Плански основ за израду Плана детаљне регулације локације „Прелићи“ су Изменe и 

допунe плана генералне регулације „Индустријска зона, комплекси болнице и касарне“ у Чачку. 

На седници Скупштине града Чачка  у децембру 2014. године донета је Одлука о изради Плана 

детаљне регулације локације „Прелићи“. Градска управа за урбанизам је, на основу Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину и Закона о планирању и изградњи, донела Решење 

о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације локације 

„Прелићи. На основу Решења о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину, 

урађен је Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације 

локације „Прелићи“ чији је обрађивач „Ecologica Urbo”, из Крагујевца. Градска управа за 

урбанизам, Група за заштиту животне средине, у поступку оцене Извештаја о стратешкој процени 

утицаја на животну средину Плана детаљне регулације локације „Прелићи“ дала је Сагласност на 

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације локације 

„Прелићи“. Након стручне контроле концепта и нацрта Плана детаљне регулације локације 

„Прелићи“ обављен је јавни увид у трајању од 30 дана. Након обављеног јавног увида и одржане 

јавне седнице на затвореној седници Комисије за планове, констатовано је да је нацрт Плана 

детаљне регулације локације „Прелићи“ 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 и једногласно донет закључак да се план може упутити у даљу процедуру 

доношења. Како је Градско веће града Чачка повукло Предлог плана детаљне регулације локације 

„Прелићи” са дневног реда седнице Скупштине града Чачка, сазване за  јул 2018. године, ради 

преиспитивања у делу који се односи на услове ЈВП „Србијаводе”, Комисија за планове града Чачка 



 

 

 

  7 

 

 

 

донела је закључак да је План детаљне регулације локације „Прелићи” потребно вратити обрађивачу 

ЈП „Градац” Чачак на дораду и усаглашавање са новим условима ЈВП „Србијаводе”. Након тога, 

обрађивач плана ЈП „Градац”Чачак припремио је нацрт Плана детаљне регулације локације 

„Прелићи“. Након стручне контроле концепта и нацрта Плана детаљне регулације локације 

„Прелићи“ обављен је други јавни увид у трајању од 30 дана. Након обављеног другог јавног увида 

и одржане јавне седнице, Комисија за планове констатовала је да је нацрт Плана детаљне регулације 

локације „Прелићи“ 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 и 

једногласно донет закључак да се план може упутити у даљу процедуру доношења. 

Наташа Стругаревић, одговорни урбаниста, представник обрађивача ЈП „Градац“ Чачак, 

путем  видео презентацијe, упознала је чланове Градског већа са овим  планским документом, 

детаљно образлажући садржај истог. 

 

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

Игор Трифуновић истакао је да доношење овог плана детаљне регулације представља 

очигледни бенефит за цео Град и посебно за житеље Кулиновачког поља и Атенице,  али је исто 

тако важна чињеница коју треба истаћи да ће се изградњом приступних саобраћајница на 

територији МЗ Свети Сава створити услови за измештање теретног саобраћаја и самим тим 

сачуваће се путеви које користе мештани а што је дугогодишњи проблем.  

Мирјана Ђоковић захвалила се обрађивачу Плана који је упркос епидемиолошким 

условима предано радио на овим плановима и истакла да су у претходном периоду константно 

одржавани састанци Имплементационе јединице са партнерима пројекта који су веома задовољни 

динамиком решавања задатака. Као што се на презентацији планова могло видети, њиховом 

применом решиће се  вишедеценијски проблем града, а оно што Чачак очекује у наредној години је 

започињање радова на фабрици. У вези са санитарном депонијом Прелићи истиче да колеге из 

других градова долазе по савет за решавање ових проблема нарочито у вези решавања питања у 

санитарној зони 1 што је окончано, док у току сутрашњег дана долазе представници Пријепоља, 

Нове Вароши и Прибоја које интересују информације у вези са трансфер станицом и изгледом 

санитарне зоне 1 јер их тај пројекат тек очекује па желе да преузму концепт града Чачка у вези са 

овим, а такође их интересује и тема рециклажних острва на сеоском подручју. Истиче да је Чачак 

први кренуо са пројектом санације и рекултивације депоније за шта је било доста слуха међу 

градским руководством као и члановима Градског већа, да су значајна средства стигла од Републике 

за прву зону што је завршено и другу зону која је у току и најавила аплицирање и у следећој години 

за средства у Републици чиме би се заокружио започети посао и затворила депонија. 

 

 По упознавању са нацртом Плана и завршеном претресу Градско веће је једногласно утврдило 

Предлог плана детаљне регулације локације „Прелићи“ и доставило Скупштини на разматрање и 

доношење. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК БРОЈ 

4/24 ОД 30. ОКТОБРА 2020. ГОДИНЕ 

        

         Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Зоран Пантовић упознавши 

чланове Градског већа са захтевом Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак  за давање сагласности 

на Одлуку о начину решавања рекламација потрошача за пукле цеви и начину решавања захтева 

потрошача за отпис дела дуга. 
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 По упознавању са нацртом Одлуке, Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке 

Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак број 4/24 од 30. октобра 2020. године, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ГРАДАЦ“ 

ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове и следеће тачке дневног реда поднели су Зорица Обућина и 

Владимир Гојгић. Потреба за изменама и допунама Програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за 

2020. годину настала је нарочито због изненадних непланираних расхода, који се нису могли 

предвидети у моменту израде и доношења Програма пословања за 2020. годину. По предлогу 

Градске управе за финансије, Градско веће града Чачка на седници одржаној 2. новембра 2020. 

године, донело је Решење којим се одобравају средства из текуће буџетске резерве ЈП „Градац“ 

Чачак у износу од 3.920.000,00 дин. на име обезбеђења додатних средстава за текуће субвенције за 

измирење обавеза из претходних година, по пресудама и слично.Измене и допуне Програма 

коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину односе се на повећање текуће 

субвенције из Буџета града Чачка за 3.920.000,00 динара за измирење обавеза из претходних година, 

по пресудама и слично, а додатна средства намењена су за судске пресуде и таксе из ранијих година 

за накнаду материјалне и нематеријалне штете. 

 

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљења са закључком да су: 

- Измене и допуне Програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину урађене су у 

складу Законом о јавним предузећима и Одлуком о буџету града Чачка за 2020. годину, по 

методологији Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, 

односно трогодишњег програма пословања за период 2020–2022. године јавних предузећа и других 

облика организовања који обављају делатност од општег интереса; 

-  Измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину 

урађене су у складу са Законом о јавним  предузећима и Одлуком о буџету града Чачка за 2020. 

годину.  

 

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

Прим. др Славица Драгутиновић поставила је питање на шта се накнаде за изгубљене 

судске трошкове конкретно односе. 

Зорица Обућина одговорила је да се конкретне измене и допуне Програма односе на судске 

трошкове за изгубљене спорове у вези са накнадом за земљиште за саобраћајнице.  

Милун Тодоровић предложио је да се убудуће, како би се избегли овакви судски трошкови, 

увек размотри могућност споразума са грађанима јер се у већини случајева ради о већ изграђеним 

саобраћајницама.  

 

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

утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈП 

„Градац“ Чачак за 2020. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ 

ПОМОЋИ ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ 
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      По упознавању са нацртом Одлуке у оквиру пете тачке дневног реда, Градско веће је 

једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма 

коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

СЕДМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И 

ПЛАНА РАДА „ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ“ ЧАЧАК ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

 

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

чланове Градског већа са изменама и допунама Програма пословања и плана рада Градске стамбене 

агенције Чачак за 2020. годину, које је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној 3. 

новембра 2020. године. 

 

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

утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне Годишњег програма пословања 

и плана рада „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2020. годину, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

 

ОСМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА УМЕТНИЧКЕ 

ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

У оквиру ове тачке дневног реда уводно излагање поднео је Бранко Ћаловић и истакаода је 

овом одлуком о изменама и допунама Статута Галерије врши  усклађивање Статута  са Законом о 

изменама и допунама Закона о култури који је на снази од 1. фебруара 2020. године. 

 

По упознавању са изменама и допунама Статута, Градско веће је једногласно утврдило 

Предлог одлуке о давање сагласнсости на Одлуку о изменама и допунама Статута Уметничке 

галерије „Надежда Петровић“ Чачак, и доставила Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА НАРОДНОГ 

МУЗЕЈА ЧАЧАК 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда уводно излагање поднела је Делфина Рајић и истакла да је 

овом одлуком о изменама и допунама Статута Музеја  извршено усклађивање Статута  са Законом о 

изменама и допунама Закона о култури који је на снази од 1. фебруара 2020. године. 

 

По упознавању са изменама и допунама Статута, Градско веће је једногласно утврдило 

Предлог одлуке о давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Народног музеја 

Чачак и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 
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ДЕСЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДСКЕ 

БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  

 

 У оквиру ове тачке дневног реда уводно излагање поднео је др Богдан Трифуновић и 

истакао да је овом Одлуком о изменама и допунама Статута Библиотеке извршено усклађивање 

Статута  са Законом о изменама и допунама Закона о култури који је на снази од 1. фебруара 2020. 

године.  

 

По упознавању са изменама и допунама Статута, Градско веће је једногласно утврдило 

Предлог одлуке о давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Градске 

библиотеке „Владислав Петковић Дис“ и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

СТАТУТА „ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА ЧАЧАК“  ЧАЧАК 

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Братислав Јанковић и истакао 

да је овом Одлуком о изменама и допунама Статута Позоришта је извршено усклађивање Статута  

са Законом о изменама и допунама Закона о култури), који је на снази од 1. фебруара 2020. године. 

 

По упознавању са изменама и допунама Статута, Градско веће је једногласно утврдило 

Предлог одлуке о давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута „Градског 

позоришта Чачак“ Чачак и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА СТАТУТА ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Радисав Луковић и истакао да 

је овом Одлуком о изменaма и допунама Статута Дома културе Чачак је извршено усклађивање 

Статута  са Законом о изменама и допунама Закона о култури који је на снази од 1. фебруара 2020. 

године. 

 

По упознавању са изменама и допунама Статута, Градско веће је једногласно утврдило 

Предлог одлуке о давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Дома културе 

Чачак и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ ГРАДСКОМ 

И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА 

 

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

основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском градском и 

приградском превозу путника садржан је у одредбама Закона о комуналним делатностима којимa је 

прописано да скупштина јединице локалне самоуправе уређује у складу са законом начин и услове 

обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет 

комуналних услуга, начин вршења контроле коришћења и наплате комуналне услуге, начин вршења 

надзора над обављањем комуналних делатности и друго. Истим законом прописано је да је градски 
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и приградски превоз  путника комунална делатност које послове обухвата градски и приградски 

превоз путника. Законом о превозу путника у друмском саобраћају прописано је да јединица 

локалне самоуправе уређује и обезбеђује организацију и начин обављања јавног превоза путника 

који се обавља на територији јединице локалне самоуправе, односно да јединица локалне 

самоуправе уређује начин регистрације и овере реда вожње за градски и приградски превоз. Град 

Чачак је уговором из маја 2016. године поверио обављање јавног линијског превоза путника у 

градском и приградском саобраћају доо „Аутопревоз“ Чачак на рок од 5 година. Законом о 

комуналним делатностима прописано је да се на поступак поверавања обављања комуналне 

делатности чије се финансирање обезбеђује из буџета јединице локалне самоуправе, односно чије се 

финансирање обезбеђује у целости или делимично наплатом накнаде од корисника комуналних 

услуга, примењују одредбе закона којима се уређује јавно-приватно партнерство и концесије. 

Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама прописан је поступак поверавања обављања 

комуналних делатности приватном партнеру који, због своје сложености, траје око годину дана или 

више. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском градском и приградском превозу 

путника прописује се да се поверавање обављање јавног линијског превоза путника у градском и 

приградском саобраћају на територији града Чачка реализује кроз пројекат јавно - приватног 

партнерства, у складу са одредбама закона којима се уређује јавно - приватно партнерство и 

концесије, на начин и у поступку прописаним овим законом. Одлуком су одређене надлежности 

органа града Чачка у овом поступку.  

 

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

 Прим. др Славица Драгутиновић истакла је да је Град у претходном периоду увек водио 

рачуна о обезбеђивању јавног превоза као и да се из буџета Града финансирало потпуно 

субвенционисање или смањење трошкова за превоз за поједине категорије становништва, 

пензионере, ђаке итд, и добро је да новом одлуком тај услов остаје. Апелује на скраћењу времена за 

усаглашавање потребних аката. Истиче да је град Чачак увек налазио начин да обезбеди несметано 

одвијање превоза док су поједини градови имали проблем, а предузећу „Аутопревоз“ се захваљује 

што је на почетку пандемије корона вируса успешно решио проблем превоза здравствених радника.  

 Милун Тодоровић истакао је да је овим актом  избегнуто то да Град остане без превоза јер 

у случају да се правна процедура не обави у року постоји могућност да се продужи важећи уговор 

док се поменута процедура не заврши. 

 Милан Бојовић је истакао да је у вези са овом темом било доста састанака јер је област 

веома важна,  да је у претходном периоду измењен Закон о комуналим делатностима и неки други 

прописи, те да грађани констатно траже да се отворе или задрже одређене линије. Пошто је јавни 

превоз комунална делатност ствара се правни основ за јавно приватно партнерство у овој области те 

да ће бити потребна израда концесионог акта и неколико студија које ће показати које линије су 

потребне и у ком обиму што ће изазвати одређене трошкове у буџету али да је то неминовност која 

ће донети бенефит.  

 

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

утврдило Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском градском и 

приградском превозу путника, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДА ЧАЧКA 
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Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Вера Јаковљевић. Правни 

основ за доношење решења о образовању Комисије за планове града Чачка садржан је у одредбама 

Закона о планирању и изградњи којим је прописано да ради обављања стручних послова у поступку 

израде и спровођења планских документа, стручне провере усклађености урбанистичког пројекта са 

планским документом и Законом о планирању и изградњи и давања стручних мишљења по захтеву 

надлежних органа управе, скупштина јединице локалне самоуправе образује комисију за планове. 

За председника, заменика председника, секретара и чланове Комисије именују се лица која 

испуњавају следеће услове: да су признати стручњаци из области планирања и изградње, да имају 

високу стручну спрему, одговарајућу личну лиценцу и најмање пет година радног искуства у 

струци. Једна трећина чланова именује се на предлог министра надлежног за послове просторног 

планирања и урбанизма. Начин рада, састав и друга питања од значаја за рад комисије одређени су 

Правилником о начину и поступку избора чланова комисије за стручну контролу планских 

докумената, комисије за контролу усклађености планских докумената, комисије за планове 

јединице локалне самоуправе и комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта, праву и 

висини накнаде члановима комисије, као и условима и начину рада комисија. Комисија за планове 

града Чачка обављаће стручне послове у поступку израде и спровођења планских документа, 

стручне провере усклађености урбанистичког пројекта са планским документом и Законом о 

планирању и изградњи и давања стручних мишљења по захтеву надлежних органа управе.  

 

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

образовању Комисије за планове и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

    

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ 

РУШЕЊЕМ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА КАТ. 

ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 1401/1 И 1402/2 ОБЕ У КО ЗАБЛАЋЕ 

 

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

поднео је дана 10. новембра 2020. године иницијативу за отуђење рушењем објекта ознаке 1 на к.п. 

бр. 1401/1 КО Заблаће, спратности П+1+Пк, бруто површине у габариту 128m2 и објекта ознаке 1, 

приземне спратности, на к.п. бр. 1402/2 КО Заблаће, бруто површине у габариту 51m2, који су у 

јавној својини града Чачка, уз образложење да Град Чачак има намеру да на предметној локацији 

изгради нови објекат дечијег вртића. Законом о јавној својини прописано је да о прибављању ствари 

и располагању стварима у својини јединице локалне самоуправе под условима прописаним законом, 

одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у складу са законом и статутом јединице 

локалне самоуправе. Скупштина града Чачка донела је у мају 2020. године решење о  прибављању у 

јавну својину изградњом објекта - дечјег вртића, приземне спратности, будуће бруто изграђене 

површине 1.197,50m2, на кат. парцелама бр. 1401/1, 1402/1 и деловима кат.парцела 1400/3, 1402/2 

све у КО Заблаће. Након доношења Решења Градска управа за урбанизам града Чачка издала је 

потврду на пројекат препарцелације на основу кога су настале кат. парцеле 1401/1 и 1402/2 обе у КО 

Заблаће, на којима се налазе објекти који су предмет отуђења рушењем. Радови на изградњи новог 

објекта дечијег вртића изводиће се на к.п. бр. 1401/1 КО Заблаће, па се сходно томе из јавне својине 

отуђује рушењем објекат ознаке 1 на к.п. бр. 1401/1 КО Заблаће, док је к.п. бр. 1402/2 КО Заблаће у 

функцији приступне саобраћајнице на некатегорисани пут који се налази на к.п.бр. 1484 КО 

Заблаће, а објекат који се налази на к.п.бр. 1402/2 КО Заблаће се не користи за потребе Града, 

напуштен је и девастиран, па се сходно томе из јавне својине отуђује рушењем објекат ознаке 1 на 

к.п. бр. 1402/2 КО Заблаће. 

 



 

 

 

  13 

 

 

 

По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узела прим. др 

Славица Драгутиновић истакавши да је динамика овог посла била брза и одговорна и да ће нови 

вртић бити модеран и представљати бенефит за сеоско подручје а истовремено смањиће и притисак 

на градске вртиће.  

  

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

отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцелама број 1401/1 и 1402/2 обе у КО 

Заблаће и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ РАЗМЕНИ К.П.БР. 

3813/17 ЗА К.П. БР. 3812/22 ОБЕ У КО ЧАЧАК 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Вера Јаковљевић.V & P 

BUILDERS доо Чачак, Булевар ослобођења 17, поднело је у своје име и у име Милунке Ђоковић из 

Чачка и Добриле Терзић из Чачка иницијативу у јулу 2020. године, за размену к.п. бр. 3813/17 КО 

Чачак у површини од 465 m2, која је у јавној својини града Чачка за к.п. бр. 3812/22 КО Чачак у 

површини од 17 m2 која је у приватној сусвојини подносилаца иницијативе, уз образложење да има 

намеру да формира јединствену грађевинску парцелу која ће се састојати од постојећих к.п. бр. 

3812/6, 3812/9 и 3813/16 све у КО Чачак, у циљу изградње вишепородичног стамбеног објекта. 

Уз иницијативу подносилац је приложио копију плана издату од РГЗ Службе за катастар 

непокретности Чачак. Правни основ за доношење решења садржан је у одредбама Закона о 

планирању и изградњи и Одлуци о грађевинском земљишту. Градска управа за урбанизам града 

Чачка, Служба за имовинске послове прибавила је по службеној дужности Информације о локацији 

којима је утврђено да су к.п.бр. 3812/22 и 3813/17 обе у КО Чачак обухваћене Планом генералне 

регулације „Центар“ у Чачку и да се к.п. бр. 3812/22 КО Чачак налази у оквиру јавне саобраћајне 

површине, док се к.п.бр. 3813/17 КО Чачак налази у урбанистичкој подцелини становање високих 

густина као и да је минимална површина грађевинске парцеле у на предметној локацији 8 ари. 

Градска управа за урбанизам града Чачка, Служба за имовинске послове, прибавила је по службеној 

дужности обрачун накнаде за отуђење грађевинског земљишта од ЈП „Градац“ Чачак. V & P 

BUILDERS доо Чачак, као овлашћени пуномоћник подносилаца иницијативе, се писаним путем 

сагласио са обрачунатом ценом грађевинског земљишта на име разлике у површини грађевинског 

земљишта, обзиром да к.п. бр. 3813/17 КО Чачак има већу површину, сходно томе и већу тржишну 

вредност од к.п.бр. 3812/22 у КО Чачак. Градска управа за урбанизам града Чачка утврдила је да је 

иницијатива за размену к.п. бр. 3813/17 за к.п. бр. 3812/22 обе у КО Чачак уредна, потпуна и 

поднета од стране овлашћеног лица, као и да су испуњени прописани услови за приступање 

располагању, односно размени грађевинског земљишта и сходно томе доставила предлог решења о 

приступању размени наведених парцела Градском већу.  

 

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

Филиповић који је прокоментарисао детаље овог правног посла и Милун Тодоровић који је 

истакао да је овде претходно требало размотрити могућност лицитације имајући у виду интерес 

Града и површину парцела које се размењују и предложио да се предлог скине са дневног реда 

седнице и врати обрађивачу на дораду. 

  

 По упознавању са предлогом Решења и завршеном претресу, Градско веће је једногласно 

донео следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 
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 Да се тачка дневног реда „Доношење решења о приступању размени к.п. бр. 3813/17 за к.п. 

бр. 3812/22 обе у КО Чачак“, скине са дневног реда и врати Градској управи за урбанизам града 

Чачка на допуну потребних чињеница, података и дораду.  

 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА 

ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Сања Обрадовић. Правни 

основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама Закона о порезима на имовину који 

одређује да просечну цену одговарајућих непокретности  по зонама утврђује свака јединица локалне 

самоуправе на основу цена остварених у промету одговарајућих непокретности - станови, куће за 

становање, пословне зграде и други грађевински објекти који служе за обављање делатности, 

гараже и гаражна места, грађевинско, пољопривредно , шумско и друго земљиште, по зонама у 

периоду од 1. јануара до 30. септембра  године која предходи години за коју се утврђује порез на 

имовину. Основ за утврђивање просечних цена су цене остварене у промету одговарајућих 

непокретности по зонама. Потребно је да је било најмање три промета за сваку непокретност у 

свакој зони. Ако није било промета одговарајућих непокретности у зони, ова цена  се утврђује  у 

односу на промете  у граничним зонама, при  чему се под граничним зонама сматрају  зоне чије 

територије припадају  истој јединици локалне самоуправе. Ако није утврђена просечна цена другог 

земљишта у зони, зато што у зони и граничним зонама није било најмање три промета уз накнаду 

другог земљишта, а утврђена је просечна цена пољопривредног земљишта у тој зони, вредност 

другог земљишта (осим експлоатационих поља) која чини основицу пореза на имовину за пореску 

годину утврђује се применом просечне цене пољопривредног земљишта у тој зони умањене за 

40%.Утврђивањем просечне цене пољопривредног земљишта у зони сматра се да је утврђена 

просечна цена другог земљишта. Ако ни у граничним зонама није било промета, за утврђивање  

пореза на имовину  за обвезнике који не воде пословне књиге - физичка лица, као основица се узима 

основица  из 2020.године.Ако се вредност другог земљишта не може утврдити у складу са ст.8 

члана 6.овод Закона, основица пореза на имовину за те непокретности у зони у којој није било 

промета једнака је основици пореза на имовину те, односно одговарајуће непокретности у тој зони 

обвезника који не води пословне књиге за текућу годину.  За обвезнике који воде пословне књиге-

правна лица основица се утврђује на основу просечне  цене одговарајућих непокретности на основу 

којих је  за текућу годину утрврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који 

не воде пословне књиге и то у зони која је према Одлуци надлежног органа утврђена као 

најопремљенија зона помножених са коефицијентима из Одлуке о коефицијентима за утврђивање 

пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у складу са чл.7а став3 

Закона о порезима на имовину. За потребе утврђивања пореза на имовину  јединице  локалне 

самоуправе  треба да имају донете  и објављене следеће акте: Одлуку којом су одредиле зоне  на 

својој територији са назнаком  зоне која се сматра најопремљенијом, Одлуку  о о одређивању 

висине стопе  пореза на имовину, Одлука о стопи амортизације, Одлуку  о коефицјентима  за 

непокретности  у зонама  и Решење о утврђивању просечне цене  за непокретности  по зонама  за 

пореску годину. Предложене цене за 2021. годину  су утврђене  на основу  података добијених из 

уговора  оверених код јавних бележника  у Чачку, а за период од 01. јануар - 30.септембар 

2020.године. На основу уговора  примљених од нотара  за наведени период формиране су  просечне 

цене за непокретности по зонама према табели  у Решењу. Одредбама  Закона о порезима на 
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имовину, прописано је да је јединица локалне самоуправе  дужна да објави акт  којим се утврђују 

просечне цене  одговарајућих непокретности  у зонама  до 30. новембра сваке текуће године, на 

начин на који се објављују њени општи  акти, односно у „Службеном листу града Чачка“ као и на 

интернет страници града. 

 

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

 Радован Јовановић похвалио је рад Управе за локалну пореску администрацију на изради 

ових аката и истакао да је ова Управа професионално обрадила велики број података, али да постоје 

нелогичности које произилазе из примене Закона а једна од тих нелогичности настаје када у 

одређеној зони нема промета чиме се увећавају трошкови за пореску основицу па иако разуме 

ситуацију да закон мора да се поштује неће гласати за доношење овог решења. Указује да су други 

градови применом одређених методологија избегли такву ситуацију и сматра да Чачак никако не 

треба да стимулише исељавање становништва са села. На крају је истакао да буџет Града треба да се 

пуни, али да наплата пореза треба да буде праведнија.  

 

По упознавању са предлогом Решења и завршеном претресу Градско веће је већином 

гласова „за“ уз 1 „уздржан“ глас (Радован Јовановић) донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

1. УТВРЂУЈЕ СЕ износ просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по 

зонама на територији града Чачка за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину, и то: 

 

Група непокретности 

Назив зоне 

ПРВА 

зона 

ДРУГА 

зона 

ТРЕЋА 

зона 

ЧЕТВРТА 

зона 

ПЕТА 

зона 

1. Грађевинско земљиште - - 1.221,20 1.221,20 546,65 

2. Пољопривредно 

земљиште 

- - 152,17 152,17 87,69 

3. Шумско земљиште - - - 87,87 87,87 

4. Друго земљиште - - - 154,13 154,13 

5. Станови 82.390.86 81.947,39 86.719,89 77.990,46 26.386,37 

6. Куће за становање - 40.998,29 40.998,29 36.764,58 19.008,51 

7. Пословне зграде и други  

(надземни и подземни) 

грађевински објект који 

служе за обављање 

делатности 

114.426,52 68.584,42 72.822,80 50.268,46 50.268,46 
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8. Гараже и гаражна места 47.167,85 47.167,85 49.330,11 17.155,43 17.155,43 

 

2. Овим Решењем прописује се да се неизграђено грађевинско земљиште на територији 

града Чачка, које се користи искључиво за гајење биљака, односно садног материјала, односно 

шума, за сврху утврђивања основице пореза на имовину разврстава у пољопривредно, односно у 

шумско земљиште. 

Гајењем биљака, односно садног материјала, односно шума, сматра се гајење            

(једногодишњих, двогодишњих, односно вишегодишњих) биљака, односно гајење садног 

материјала, односно гајење шума, које је класификовано у области пољопривреде, шумарства и 

рибарства, а у складу са прописима којима се уређује класификација делатности.  

За неизграђено грађевинско земљиште на територији града Чачка, које се користи 

искључиво за гајење биљака, односно садног материјала, односно шума, примењиваће се просечне 

цене квадратног метра одговарајуће непокретности по зонама ( грађевинско, пољопривредно и 

шумско земљиште). 

 

3. Решење објавити у „Службеном листу града Чачка“ и на интернет страни града Чачка – 

Градска управа за локалну пореску администрацију. (www.cacak.org.rs). 

 

4. Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Чачка“, а за 

потребе утврђивања пореза на имовину примењиваће се од 1. јануара 2021. године.  

 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА 

КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ 

КОЈИХ ЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА 

НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ 

ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ 

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Сања Обрадовић која је 

истакла да је  основ за доношење  решења о просечним цена метра квадратног на основу којих је 

утврђена основица пореза на имовину за 2020. годину на права на непокретности код пореског 

обвезника који не води пословне књиге у најопремљенијој зони по врстама непокретности садржан 

у одредбама Закона о порезима на имовину којим је одређено да су јединице локалне самоуправе 

дужне да објаве акт којим се утврђују просечне цене одговарајућих непокретности по зонама у 

скаду са чланом 6. став 5 и6. Закона о порезима на имовину до 30. новембра сваке текуће године, на 

начин на који се објављују њени акти. Истим законом је прописано да су јединице локалне 

самоуправе дужне да до истека неаведеног рока објаве просечне цене метра квадратног 

одговарајућих непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на 

имовину код пореског обвезника који не води пословне књиге у најопремљенијој зони , а која је 

према одлуци надлежног органа јединице локалне самоуправе утврђена као најопремљенија зона. 

Када ни у одговарајућим зонама а ни у граничним зонама није било промета, за обвезнике који воде 

пословне књиге – правна лица, основица се утврђује на основу просечних цена метра квадратног на 

основу којих је утврђена основица пореза на имовину за 2020. годину на права непокретности код 

пореског обвезника који не води пословне књигњ у нахјопремљенијој зони, а према табеларном 

приказу наведеном у тачки 1. Решења и помножена са коефицијентима из Одлуке о коефицијентима 

за утврђивање пореза на имивину за непокретности обвезника који  воде пословне књиге, а све у 

складу са Законом о порезима на имовину. За 2021. годину у вези коефицијената примењиваће се 

Одлуке о коефицијентима за утврђивање пореза на имивину за непокретности обвезника који  воде 

http://www.cacak.org.rs/
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пословне књиге  јер наведена Одлука не мора се доносити сваке године уколико нема измена, већ је 

битно да важи на дан 15. децембра 2020.године. За потребе утврђивања пореза на имовину за 

обврзнике који воде пословне књиге – правна лица, јединица локалне самоуправе треба да имају 

донете и објављене следеће акте: Одлуку којом  су одредиле зоне  на својој територији са назнаком  

зоне која се сматра најопремљенијом, Одлуку  о одређивању висине стопе  пореза на имовину, 

Одлуку  о коефицјентима  за непокретности  у зонама  и Решење о утврђивању просечне цене  за 

непокретности  по зонама  за пореску годину. Одредбама Закона , прописано је да је јединица 

локалне самоуправе  дужна да објави акт  којим се утврђују просечне цене  одговарајућих 

непокретности  у зонама  до 30. новембра сваке текуће године, на начин на који се објављују њени 

општи  акти, односно у „Службеном листу града Чачка“ као и на интернет страници града. 

  

 По упознавању са предлогом Решења Градско веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ 

КОЈИХ ЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У 

НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ 

 

1. Просечна цена метра квадратног на основу којих је утврђена основица пореза на имовину 

за 2020. годину на права на непокретности код пореског обвезника који не води пословне књиге у 

најопремљенијој зони по врстама непокретности је: 

 

Непокретност Износ 

1. Грађевинско земљиште 1623,00 дин 

2. Пољопривредно земљиште 307,00 дин 

3. Шумско земљиште 70,00 дин 

4. Друго земљиште 307,00 дин 

5. Станови / 

6. Куће за становање 66.674,53 дин 

7. Пословне зграде и други (надземни и подземни) 

грађевински објект који служе за обављање 

делатности 

/ 

8. Гараже и гаражна места  / 

 

2. Констатује се да је на територији града Чачка, одређено пет зона за утврђивање пореза на 

имовину, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној 

повезаности са централним деловима града, односно радним зонама и другим садржајима у насељу 

и то: ПРВА зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА зона, ЧЕТВРТА зона и ПЕТА зона.  

Констатује се да је Прва зона утврђена за најопремљенију зону.  
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3. Решење објавити у „Службеном листу града Чачка“ и на интернет страни града Чачка – 

Градска управа за локалну пореску администрацију. (www.cacak.org.rs). 

 

4. Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Чачка“, а за 

потребе утврђивања пореза на имовину примењиваће се од 1. јануара 2021. године.  

 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

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

основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима тело за координацију послова безбедности 

саобраћаја на путевима - Савет за безбедност саобраћаја града Чачка, израдило је Предлог плана 

трошења срадстава намењених финасирању активности које би требале допринети повећању 

безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка у 2020. години. Према пројекцији 

прилива у буџет од наплаћених казни, наменски приходи и примања дефинисани су као јавни 

приходи, односно примања чије је коришћење и намена утврђена уговором о донацији, кредиту, 

односно зајму, као и средства самодоприноса чија се намена утврђује одлуком јединице локалне 

самоуправе, тако да приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности 

саобраћаја на путевима представљју општи приход буџета. Расподела ових средстава извршена је на 

поправљање саобраћајне инфраструктуре у износу до 6.350.000,00 динара и средства за остале 

намене у износу од 6.350.000,00 динара.  Средства за остале намене опредељена су за низ 

активности које би требале допринети подизању нивоа безбедности саобраћаја  - накнаду за рад 

Савета за безбедност саобраћаја и стручно усавршавање, набавку седишта за прворођену децу, 

набавку потрошног материјала за уређаје за откривање саобраћајних прекршаја и светлодбојних 

прслука за ђаке прваке и других дидактичких средстава. Такође је из средстава за остале намене 

планирана набавка опреме, односно  опреме за проширење и одржавање постојећег видео надзора и 

опремање саобраћајне полиције, а у складу са законским препорукама.  

 

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

 Прим. др Славица Драгутиновић поставила је питање у вези расподеле средстава и 

похвалила рад Савета за безбедност саобраћаја на изради програма и посебно истакла наставак 

тренда набавке ауто седишта за децу.  

 Александар Петронијевић истакао је према Закону, половина ових средстава  опредељена 

за инфраструктуру и улагање у њу, а друга половина за опремање јединице Саобраћајне полиције и 

програме и кампање са циљем унапређења стања на безбедности саобраћаја и у програму је 

приложена спецификација. 

Милан Бојовић истакао је да је изградња семафора за пешаке код Поште финансирана из 

ових средстава, за шта сматра да је постигнут позитивни ефекат, па предлаже да се такав семафор 

постави на Алваџиници у улици Булевар ослобођења, као и да то буде тренд за убудуће. 

Александар Петронијевић је одговорио да се предложена градња семафора може 

финансирати из дела програма који се односи на ЈП „Градац“ Чачак. 

 

  По упознавању са предлогом Програма Градско веће је једногласно донело: 

 

ПРОГРАМ  

http://www.cacak.org.rs/
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КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

I. Овим програмом утврђује се коришћење средстава за финансирање унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2020. годину. 

 

II. За реализацију овог програма планирана су средства Одлуком о буџету града Чачка за 2020. 

годину у износу од 12.700.000,00 динара, у оквиру Пројекта 0701-01- "Унапређење безбедности 

саобраћаја на путевима". 

 

III. Структура средстава из тачке 2. овог програма је следећа: 

 

 

Приходи 

 

1. Планирани приходи за финансирање Програма износе 12.700.000,00 динара. 

 

УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ИЗНОСЕ 12.700.000,00 ДИНАРА 

 

 

Расходи и издаци 

 

1. Средства за Услуге по уговору 100.000,00 динара и то: 

 

                 1.1. Стручне услуге- накнаде за рад Савета за безбедност саобраћаја и стручно 

усавршавање 100.000,00 динара.                  

 

Средства су планирана Одлуком о буџету града Чачка за 2020. годину на позицији 517, 

економска класификација 423 – Услуге по уговору. 

 

2. Средства за поправљање саобраћајне инфраструктуре јединице локалне самоуправе 

6.350.000,00 динара и то: 

 

               2.1. Текуће поправке и одржавање зграда и објеката- поправљање саобраћајне 

инфраструктуре 6.350.000,00 динара. 

 

Средства су планирана Одлуком о буџету града Чачка за 2020. годину на позицији 518, 

економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање. 

 

3. Средства за Материјал 500.000,00 динара и то: 

     

                 3.1. Материјали за посебне намене- потрошни материјал за уређаје за откривање 

саобраћајних прекршаја 500.000,00 динара. 

 

Средства су планирана Одлуком о буџету града Чачка за 2020. годину на позицији 519, 

економска класификација 426 – Материјал. 

       

4. Средства за Накнаду за социјалну заштиту из буџета 2.250.000,00 динара и то: 
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                 4.1. Накнаде из буџета за децу и породицу-Набавка седишта за прворођену децу 

1.750.000,00 динара и 

                 4.2. Материјали за посебне намене- набавка светлоодбојних прслука за ђаке прваке и 

дидактичких средстава 500.000,00 динара. 

 

Средства су планирана Одлуком о буџету града Чачка за 2020. годину на позицији 520, 

економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета. 

 

5. Средства за Машине и опрему 3.500.000,00 динара и то: 

                  

                 5.1. Опрема за јавну безбедност- техничко опремање јединица саобраћајне полиције 

500.000,00 динара и 

                 5.2. Опрема за јавну безбедност- набавка опреме за проширење и одржавање постојећег 

видео надзора 3.000.000,00 динара. 

 

Средства су планирана Одлуком о буџету града Чачка за 2020. годину на позицији 522, 

економска класификација 512- Машине и опрема. 

 

 

УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 12.700.000,00 ДИНАРА 

 

IV Подела седишта за прворођену децу вршиће се лицима која остварују права у складу са 

Правилником о једнократној новчаној помоћи за новорођену децу („Сл. лист града Чачка“ 5/2018 и 

1/2020).“ 

 

V О реализацији овог програма стараће се Градска управа за финансије и Градска управа за опште и 

заједничке послове, а у складу са предлогом Савета за безбедност саобраћаја. 

 

 

VI Овај програм објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

ДВАДЕСЕТАТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Раде Ћојбашић, Градско веће је 

једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања 

  

I 

 

У Комисију за оцену пројеката у области јавног информисања, именују се:  

 

1. Љубица Здравковић Џонов, на предлог Професионалног удружења новинара Србије         

( ПРОУНС) 
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2. Слађана Остојић, на предлог Друштва новинара Ниша 

3. Алем Ровчанин, на предлог Удружења медија и медијских радника 

 

II 
 

Задатак Комисије је да донесе оцену пројеката поднетих по Јавном позиву као и предлог о 

додели средстава са образложењем за ове пројекте, у складу са Правилником о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ 

бр.16/2016 и 8/2017) и Јавним позивом за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2020. 

години, број 06-143/2020-III од 13. октобра 2020. године и исти достави Градском већу града Чачка 

на даље поступање.  

 

III 
 

Ово решење објавити на web сајту града Чачка.  

 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Милуна Тодоровића, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама 

 

I 

 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама у саставу: 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

 Милан Бојовић, дипломирани економиста, помоћник градоначелника града Чачка за област 

месне самоуправе и инфраструктуру 

 

ЧЛАНОВИ 

 

1.Никола Наумовић, дипломирани менаџер, одборник Скупштине града 

2.Дејан Рашић, дипломирани инжењер архитектуре, запослен у Градској управи за 

урбанизам 

3.Милош Бијелић, дипломирани инжењег грађевине, запослен у Градској управи за 

инспекцијски надзор, 

4. Ивана Васојевић, дипломирани инжењер архитектуре, запослена у Градској управи за 

урбанизам 

 

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

 

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Милуна Тодоровића, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за пословни простор 

  

I 

 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за пословни простор у саставу: 

  

ПРЕДСЕДНИК 

 

 Мирослав Петковић, дипломирани правник, секретар Скупштине града, 

 

ЧЛАНОВИ 

 

 Анђелка Новаковић, дипломирани економиста,  одборник Скупштине града, 

 Весна Дмитрић, дипломирани правник, запослена у Градској управи за урбанизам  

 

II 

 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: А) ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Милуна Тодоровића, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о  разрешењу председника и чланова Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за 

доделу средстава удружењима 

  

I 

 

1. Разрешава се Радојица Гавриловић, дипломирани инжењер пејзажне архитектуре, 

дужности председника Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава 

удружењима, 

 



 

 

 

  23 

 

 

 

2. Разрешавају се дужности чланa Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за 

доделу средстава удружењима: 

- Александар Максимовић, дипломирани инжењер агрономије 

- Љубинка Миленковић, дипломирани економиста  

- Милош Обреновић, студент Правног факултета за привреду и правосуђе у Новом Саду 

- Данијела Божиловић, професор разредне наставе 

 

II 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“ 

 

 

Б) ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Милуна Тодоровића, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о  именовању Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за 

 доделу средстава удружењима 

  

 

I 

 

У Комисију  за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима, 

именују се: 

 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА 

 

- Радојица Гавриловић, дипломирани инжењер пејзажне архитектуре,  

 

ЗА ЧЛАНОВЕ  

 

 1. Александар Максимовић, диплoмирани инжењер агрономије, 

 2. Данијела Радојевић, дипломирани економиста, 

 3. Биљана Рајичић, дипломирани професор српског језика и књижевности, 

 4. Љубинка Миленковић, дипломирани економиста 

 

 

II 

 

 Комисија се именује на време од 4 ( четири) године.  

 

III 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“ 
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ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА У РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА  

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Милуна Тодоровића, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за доделу средстава у реализацији  

програма локалног економског развоја 

 

I 

 

Образује се Комисија за доделу средстава у реализацији програма локалног економског 

развоја, у саставу: 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

- Милун Тодоровић, градоначелник града Чачка 

 

ЧЛАНОВИ 

 

1. Радован Јовановић, члан Градског већа задужен за област привреде, запошљавања и 

информатичког друштва, 

2. Горана Танасковић, дипломирани економиста, 

3. Мирослав Петковић, дипломирани правник, 

4. Анђелка Новаковић, дипломирани економиста. 

 

II 

 

Задатак Комисије је да предлаже Градском већу града Чачка одлуке о додели средстава које 

треба да садрже податке о сваком пројекту и свим битним елементима за поступак уговарања 

доделе средстава инвеститору односно кориснику средстава, висини додељених средстава, 

средствима обезбеђења за додељена средства и њихов рок важења, односно разлоге због којих 

средства нису додељена. Комисија може да предлаже Градском већу града Чачка измену рокова, 

смањење износа додељених средстава сразмерно смањењу уговорних обавеза, признавање 

делимичног испуњења уговорних обавеза, по образложеном предлогу корисника средстава, 

укључујући и предлоге за измене и допуне или раскид уговора о додели средстава и друго у складу 

са Одлуком о условима и начину реализације програма локалног економског развоја. 

 

III 

 

 Комисија се образује на време од 3 (три) године. 

 

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

 

 

ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ 

ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 

 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Милуна Тодоровића, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за надзор у реализацији  

програма локалног економског развоја 

 

I 

 

Образује се Комисија за надзор у реализацији програма локалног економског развоја, у 

саставу: 

 

Председник 

 

-  Надежда Симовић, дипломирани економиста, 

 

Чланови 

 

1. Мирко Муњић, дипломирани правник, 

2. Жижа Вучинић, дипломирани економиста, 

3. Милена Мајсторовић, дипломирани економиста, 

4. Драгана Јовановић, дипломирани правник. 

 

II 

 

Задатак Комисије је да врши контролу свих извештаја добијених од корисника средстава и 

периодично прати реализацију одобрених пројеката и испуњење обавезе од стране корисника 

средстава, а на основу извештаја добијених од корисника средстава и других информација и 

података до којих дође у поступку контроле извршења уговорних обавеза и праћења и друго у 

складу са Одлуком о условима и начину реализације програма локалног економског развоја. 

 

III 

 

 Комисија се образује на време од 3 (три) године. 

 

IV 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 
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ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

ПРЕГОВАРАЧКОГ ТИМА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПРЕГОВАРАЊУ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ КОЛЕКТИВНИХ 

УГОВОРА ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Милуна Тодоровића, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Преговарачког тима за учешће у преговарању за закључивање колективних 

уговора за јавна предузећа и јавне службе 

  

I 

 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Преговарачки тим за учешће у преговарању за закључивање колективних 

уговора за јавна предузећа и јавне службе у саставу: 

 

РУКОВОДИЛАЦ ПРЕГОВАРАЧКОГ ТИМА: 

 

 Небојша Бежанић, дипломирани правник, начелник Градске управе за опште и заједничке 

послове 

 

ЧЛАНОВИ 

 

 Владан Милић, доктор ветеринарске медицине, заменик Градоначелника 

 Драгомир Шипетић, дипломирани економиста, члан Градског већа задужен за  област 

социјалне заштите и имовине. 

 

II 

 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

ДВАДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ 

НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА СТРУЧНЕ 

ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Милуна Тодоровића који је 

истакао да у потпуности подржава предлог овог кадровског решења и дискусије прим. др Славице 

Драгутиновић и Драгомира Шипетића који су истакли одличну досадашњу сарадњу, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

о постављењу начелника  Градске управе за стручне послове Скупштине 

Градоначелника и Градског већа града Чачка 
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Рада Ћојбашић, дипломирани правник из Чачка, поставља се за начелника Градске управе 

за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка, на период од 5 

година. 

Начелник Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа 

града Чачка, ступа на положај даном доношења решења о постављењу на положај. 

 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.  

  

Образложење 

 

Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(„Сл.гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др. закон, 95/2018-др.закон и 86/2019-др. 

закон), у члану 49. став 2. утврђено је да градско, односно општинско веће поставља и разрешава 

начелника управе и заменика начелника управе.  

Статутом града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019), у члану 84. став 1. тачка 14. и 

члану 98. став 3. утврђено је да начелника управе поставља Градско веће, на основу јавног огласа, 

на пет година. 

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 13. октобра 2020. године, образовало је 

Конкурсну комисију за спровођење изборног поступка за постављење начелника Градске управе за 

стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка и огласило Јавни конкурс 

за попуњавање положаја начелника Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника 

и Градског већа града Чачка. Конкурс је оглашен на интернет презентацији града Чачка, а 

обавештење о Јавном конкурсу је објављено у дневним новинама „Ало“, дана 18. октобра 2020. 

године. Рок за подношење пријава на Јавни конкурс почео је да тече наредног дана од дана 

објављивања овог обавештење и трајао је 15 дана.  

По истеку рока за подношење пријава на Јавни конкурс, Конкурсна комисија је прегледала 

све приспеле пријаве и поднете доказе и саставила списак кандидата међу којима је спровела 

изборни поступак и то за: 

 

1. Раду Ћојбашић, дипломираног правника из Чачка 

2. Велибора Вујашевића, дипломираног правника из Чачка 

 

Конкурсна комисија је на основу постигнутих резултата које су кандидати показали на 

провери стручних оспособљености, вештина и знања, у складу са чланом 96. став 3. Закона, 

саставила листу од два кандидата за избор начелника Градске управе за стручне послове 

Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка и то по следећем редоследу: 

 

1. Рада Ћојбашић, дипломирани правник из Чачка, са просечном оценом 3, 

2. Велибор Вујашевић, дипломирани правник из Чачка, са просечном оценом 2,5. 

 

и доставила Градском већу града Чачка, листу са записником о раду Комисије ради доношења 

одлуке о избору кандидата. 

 

Градско веће града Чачка, је по разматрању листе кандидата за избор начелника, одлучило 

да се за начелника Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа 

града Чачка, постави Рада Ћојбашић, дипломирани правник из Чачка, први кандидат са Листе 

кандидата за избор начелника Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и 

Градског већа града Чачка, који је са најбољим резултатом испунио мерила прописана за избор.  
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Поука о правном средству: Против овог решења није допуштена жалба али се може 

покренути управни спор.  

 

 

ДВАДЕСЕТОСМА ТАЧКА: РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 2020. ГОДИНИ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Милана Бојовића, Градско веће 

је једногласно донело: 

 

ЈАВНИ КОНКУРС  

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ  

ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 2020. ГОДИНИ 

 

 1. Предмет овог конкурса је додела средстава црквама и верским заједницама за 

реализовање програма у циљу унапређивања верских слобода и остваривања општег добра и 

заједничког интереса. 

 

 2. Право на доделу средства имају цркве и верске заједнице за реализацију програма из 

области градитељства, образовања, културе и науке.  

 

 3. Основни услови за доделу средстава су: 

- да подносилац програма има статус правног лица, 

- да је седиште подносиоца програма на територији града Чачка, 

- да је подносилац програма основан у складу са прописима којим је уређено његово 

оснивање, 

- да се програм реализује на територији града Чачка. 

 

4. Критеријуми  за доделу средстава су:  

- карактер и значај програма, 

- капацитет за реализацију програма,  

- досадашња искуства у реализацији програма, 

- број корисника према којима је усмерен програм. 

 

5. Право на доделу средстава немају цркве и верске заједнице којима су средства за 

реализовање Програма у 2020. години већ додељена. 

6. Конкурсну документацију цркве и верске заједнице могу преузети на писарници Градске 

управе града Чачка на шалтеру број 12 или на сајту www.cacak.org.rs (пријава, смернице и 

Правилник). 

 6.  Конкурс је отворен 8 (осам) дана од дана објављивања на званичној интернет страници 

града Чачка (www.cacak.org.rs.). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

 7. Пријаве на конкурс, у затвореној коверти, доставити на адресу: Градско веће Града Чачка 

- Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама, ул. Жупана Страцимира број 2, са 

назнаком «НЕ ОТВАРАЈ – ПРИЈАВА НА КОНКУРС». 

 

 

ДВАДЕСЕТДЕВЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

http://www.cacak.org.rs/
http://www.cacak.org.rs/


V oxnupy oBe raqKe AHeBHor peAU a HaKoH yBoAHor r43Jrararba 3opana Togocujenuha, fpagcro
rehe je je4norJracHo AoHeJro:

PEIIIEIbE

Lrz cpercraBa lT apfeHnx oglyrcon o 6yuery rpaga 9avrca za 2020. rorr4Hy (,,c:r. ,rucr rpala
rlaqrca" 6poi 19DAl9 w 2412020) pa:aeo 2, fpa.qcxo sehe, tpynnqlroHzrrrHa nnacu$uraqnja 130,
auponpHjaqnja 17, eKoHoMcKa macra$uxaquja 499 ,,Cpe.qcrsa pe3epBe - Cra-qua 6yuercrca
pe3epna", H3Bop tlnnaHcupama 01 (tr4:aaut4 H3 cpe.qcraBa 6yuera fpa4a), llrperruu Kopl.tcHHK
6yuercnux cpercraBa - I-pa4uco eehe rpa4a Haqxa. flporpau 0602. Onure ycnyre lrroKuL'rHe

cal,loyrpaBe. rporpaMcKa aKrHBHocr 0602-00 l0 - Cra,'rHa 6yuercxa pe3epBa. oAo6parajy ce
cpelcrBa y H3Hocy o,c 1.000.000100 grzuapa. 3a fi3N{Hpe}be o6asega no r.rcflocraBJbeHHN,r $anrypanra
Ha HMe naSaerce uareptlja,ra fi ycn)'ra, ) qu,ny [peAy3nMarba 3auraTHt4x Mepa 3a cfipeqaBa]Le
ruflperba Kopoua Br4pyca.

Cpe4crna H3 raqKe 1. Peurema pacnopelyjy ce Ha arponpnjauujy 65, erouoll,rcxa rcracu$uKauHja
484 - Harua,qa urere 3a [oBpere HrH lrlTery Hacrany ycJreA eneMeHTapHHx Herrorora !iJr].I ilpyrnx
rpHpoAHHx y3poKa, (Dyulqnoua,rua x,lacu(tuxaruzj6 130, llporpau 0602 Onurre ycnyre roxarHe
caMoynpaBe, llporpaucKa aKrHBHocr 0014 Ynpan:lane y BaHpeAHHM curlaqnjalra, H3Bop

Sl*raucaparsa 01 (ra:Aaqu a: 6yuera I'paaa) flapexrnr.r KopHCHnK 6-vuercxux cpe.qcraBa fpagcra
ynpaBa 3a orrrure u :ajegHlruxe rocroBe.

O u:epruemy oBor peuerba crapahe ce fpagcra ynpaBa:a rfrauaHcuje.

Oeo peureme oSjaerarn y,,C,ry;x6elroM nucry rpa4a t{auxa".

Mn,ryu TogopoeNh o6asecrro je u,raHoee fpagcxor seha ra je og,,ryueHo lo cBur,l rar{KaMa
AHeBHor pela ocIzM raqrce 16. rcojaje cKHH),Ta ca AHeBHor pe.qa ceIHHue. naje 7. cegHuqy fpagcxor eeha
3ax,,byquo y I 1 uacoea u 30 uuu1.ra.

IPAACKO BEhE
Epoj: 06-17412020-IIJ

23. noeerraSap 2020. rctune

3anucnux olpagwta:
Becua Bynonuh

3anucnax ca 7. ce4Hnqe fpagcxor eetra
18212020-il1 ot 8.12.2020. ro4aue.

ycsojeH je ua 8. ceAHHrIr4 lpa4cxor eeha 6poj 06-

1.

2.

J.

4.

29


