
ЗАПИСНИК 

СА ДЕВЕДЕСЕТШЕСТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 26. децембра 2019. године, у сали Градског већа града Чачка, са почетком у 9,00 

часова. 

 

 У смислу члана 15. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић, председник 

Градског већа отворио је 96. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

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

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

Неговановић, Мирослав Вукосављевић, Драгомир Шипетић, Немања Трнавац, Велимир Дробњак, 

Славко Веселиновић и Михаило Јовић, а одсутан је др Милан Лукић. 

 

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

може да ради и пуноважно одлучује; 

 

 да седници Градског већа  присуствују: 

 

- Владан Милић, помоћник Градоначелника и председник Стручне комисије за избор   

годишњих, односно посебних програма у области спорта 

- Игор Трифуновић, председник Скупштине града 

- Милорад Јевђовић, заменик председника Скупштине града 

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

и Градског већа 

-  Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије 

- Мр Момир Миловановић, директор ЈКП „Дубоко“ Ужице 

- Миодраг Јаћимовић, директор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци 

- Бранкица Јелић, директор Градске стамбене агенције Чачак 

 

 

   да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока 

седнице из за то одређене просторије, а након седнице биће им дата изјава о раду и одлучивању на 

седници. 

*** 

 

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

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

 

- ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(апропријација 97)  

 

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

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

Градско веће је једногласно утврдило следећи: 
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ДНЕВНИ РЕД: 

 

 

1.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЧАЧКА 

 

2.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УГОВОРА О 

ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ „ДУБОКО“ УЖИЦЕ  

 

3.    УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТ НА СТАТУТ 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ 

ОТПАДОМ „ДУБОКО“ УЖИЦЕ 

 

4.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ 

МЕСТА МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

5.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

САКУПЉАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

6.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ПОВРШИНА У ЈАВНОМ 

КОРИШЋЕЊУ НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

 

7.   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ДЕЛА КП. БР. 595/2 КО 

ЧАЧАК, ИГОРУ ГРБИЋУ И ДР., СВИ ИЗ ЧАЧКА, РАДИ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКТА 

 

8.   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ КП.БР. 1210/2 И 1210/3 

ОБЕ КО ГОРЊА ТРЕПЧА, МЛАДЕНУ ЂУРОВИЋУ ИЗ АТЕНИЦЕ, РАДИ ГРАДЊЕ 

ОБЈЕКТА У НИЗУ 

 

9.   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ КП.БР. 202/1 И 206/9, 

ОБЕ КО ЧАЧАК, TIFFANY PRODUCTION ДОО ЧАЧАК, РАДИ ИЗГРАДЊЕ 

ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ИЛИ ДОГРАДЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ 

 

10. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ КП. БР. 5111/7 КО 

ЧАЧАК, АУТОСЕРВИС АД ЧАЧАК, РАДИ ИЗГРАДЊЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА  

 

11. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ГОДИШЊИХ, 

ОДНОСНО ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА 

ПОДНОСИЛАЦА ПРОГРАМА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ, 

ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЧАЧКА У 2018. ГОДИНИ 
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12. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА И ДОДЕЛИ 

СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА  ГРАЂАНА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2019. ГОДИНИ 

 

13. ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА О ЗАКЉУЧИВАЊУ АНЕКСА УГОВОРА О ВРШЕЊУ 

УСЛУГА ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

14. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ  ИЛИЋ ДРАГОГ ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ 

КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА 

БРОЈ 355-1386/19-IV-6-05 ОД 7. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ 

 

15. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 5)  

 

16. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 57) 

 

17. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 109) 

 

18. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 134) 

 

19. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 320) 

 

20. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 97) 

 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

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

за доношење нове Одлуке о месној самоуправи на територији Града Чачка садржан је у одредбама 

Закона о локалној самоуправи. Измена и допунама овог закона прописано је да се актом о оснивању 

месне заједнице, у складу са статутом општине, односно града, утврђују послови које врши месна 

заједница, органи и организација рада органа, начин одлучивања као и поступак избора савета и 

других органа месне самоуправе, заштита права у току избора и друга питања од значаја за рад 

месне заједнице, односно другог облика месне самоуправе. Изменама и допунама Закона о локалној 

самоуправи такође је прописано да су јединице локалне самоуправе обавезне да  ускладе своје 

статуте и друге опште акте са овим законом. Обзиром да су извршене одређене измене у погледу 

образовања, промене подручја, одлучивања и избора органа, као и одговорности за рад месних 

заједница, то је захтевало доношење нове Одлуке о месној самоуправи на територији града Чачка. 

Предлогом Одлуке наведена питања уређују се за већ основане месне заједнице, као и за месне 
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заједнице које се образују посебном одлуком, чиме се остварује континуитет већ основаних и 

евентуално новообразованих месних заједница. Новина у Закону о локалној самоуправи садржана у 

нацрту Одлуке о месној самоуправи на територији града Чачка, је да предлог за образовање, 

односно укидање месне заједнице, могу поднети најмање 10% бирача са пребивалиштем на 

подручју на које се предлог односи, најмање једна трећина одборника  и Градско веће, а 

иницијативу за подношење предлога могу покренути збор грађана и савет месне заједнице са 

подручја на које се иницијатива односи и градоначелник. Објаснио је и друге новине предвиђене 

нацртом Одлуке о месној самоуправи на територији града Чачка, а ради усклађивања са изменама и 

допунама Закона о локалној самоуправи. 

 

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

 Милорад Јевђовић поставио је питање могућности да бар у већим месним заједницама, 

буде плаћена накнада за рад у МЗ , обзиром на огроман посао који се ту обавља, да нико није 

стимулисан за овај рад који је волонтерски и да ће се сигурно јавити проблеми приликом избора 

Савета. 

 Небојша Бежанић истакао је да је тај проблем одавно препознат, али да је рад у саветима 

месних заједница по правилу волонтерски. У Закону о локалној самоуправи стоји да 

административне услове за рад месних заједница омогућава локална самоуправа, да се на неки 

начин може одредити накнада за рад у месним заједницама, али да у буџету Града таква средства 

нису предвиђена а и друге локалне самоуправе на територији Србије предвиђају да је рад у месним 

заједницама волонтерски те да постоји могућност за накнаду само материјалних трошкова који 

настану у обављању овог рада. 

 

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

утврдило Предлог одлуке о месној самоуправи на територији града Чачка, и доставило Скупштини 

на разматрање и доношење. 

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

УГОВОРА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ „ДУБОКО“ 

УЖИЦЕ  

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Момир Милосављевић 

упознавши чланове Градског већа са изменама оснивачког акта ЈКП „Дубоко“ Ужице. У циљу 

успостављања одрживог система управљања отпадом, оснивачи су уговором, у складу са законом, 

утврдили Регион за управљање отпадом ”Дубоко” који обухвата територије оснивача Предузећа. 

Предмет овог уговора је дефинисање међусобних права и обавеза између оснивача, као и између 

оснивача и Предузећа у циљу обезбеђивања потребних и прописаних финансијских, материјалних, 

техничко-технолошких, организационих, институционалних и других услова потребних за 

успостављање одрживог оперативног регионалног система управљања отпадом кроз две развојне 

фазе и то: прва фаза – оснивање и изградња и друга фаза – изградња и проширење тела депоније. 

Потом  је објаснио у чему се састоје изменаме и допуне Уговора о оснивању ЈКП Регионални центар 

за управљање отоадим „Дубоко“ Ужице. 

 

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

изменама и допунама Уговора о оснивању ЈКП Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ 

Ужице, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 
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ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТ НА 

СТАТУТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА РЕГИОНАЛНИ 

ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ „ДУБОКО“ УЖИЦЕ 

  

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Момир Милосављевић, 

упознавши чланове Градског већа са одредбама Статута ЈКП Регионални центар за управљање 

отпадом „Дубоко“ Ужице који је донео Надзорни одбор предузећа на седници одржаној 9. децембра 

2019. године. Статутом су, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана права и обавезе 

оснивача ЈКП „Дубоко“ Ужице у обављању делатности од општег интереса, а а нарочито назив и 

седиште оснивача; пословно име и седиште; претежна делатност; права, обавезе и одговорности 

оснивача према предузећу и предузећа према оснивачима; услови и начин утврђивања и 

распоређивања добити, односно начину покрића губитака и сношењу ризика; услови и начин 

задуживања предузећа; заступање; износ основног капитала; органи предузећа; податак о уделима 

оснивача у основном капиталу; имовина која се не може отуђити; располагање стварима у јавној 

својини која су пренета у својину предузећа у складу са законом; заштита животне средине и друга 

питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива ЈКП „Дубоко“ Ужице. 

Оснивачи предузећа су градови Ужице и Чачак и општине Бајина Башта, Пожега, Ариље, Чајетина, 

Косјерић Лучани и Ивањица. 

 

 По упознавању са текстом Статута Градско веће је једногласно утврдило Предлог Одлуке о 

давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање 

отпадом „Дубоко“ Ужице, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА 

ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Миодраг Јаћимовић који је 

упознао чланове Градског већа са Програмом одржавања јавних зелених површина на територији 

насељеног места Мрчајевци за 2020. годину, који се састоји од: програма чишћења јавних 

површина; програма сакупљања папира са јавних површина; програма одржавања зелених јавних 

површина; програма зимског одржавања путева; програма одржавања општинских и 

некатегорисаних путева; цене услуга одржавања општинских и некатегорисаних путева и цене 

услуга чишћења снега. Овај програм  донео је Надзорни одбор предузећа на седници одржаној 17. 

децембра 2019. године. 

 

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

давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина на територији насељеног 

места Мрчајевци за 2020. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ САКУПЉАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА НА 

ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Миодраг Јаћимовић који је 

упознао чланове Градског већа са Програмом сакупљања комуналног отпада на територији 

несељеног места Мрчајевци за 2020. годину, Овај програм донео је Надзорни одбор предузећа на 

седници одржаној 17. децембра 2019. године. 
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По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о 

давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада на територији насељеног места 

Мрчајевци за 2020. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ШЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

И ПОВРШИНА У ЈАВНОМ КОРИШЋЕЊУ НА ПОДРУЧЈУ 

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Миодраг Јаћимовић који је 

упознао чланове Градског већа са Програмом  чишћења и прања површина јавне намене и 

површина у јавном коришћењу на подручју насељеног места Мрчајевци за 2020. годину који је 

донео Надзорни одбор предузећа на седници одржаној 17. децембра 2019. године. 

 

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

давању сагласности на Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном 

коришћењу на подручју насељеног места Мрчајевци за 2020. годину, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

СЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ДЕЛА 

КП. БР. 595/2 КО ЧАЧАК, ИГОРУ ГРБИЋУ И ДР., СВИ ИЗ ЧАЧКА, 

РАДИ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКТА 

 

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

једногласно донело следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

1. ОТУЂУЈЕ СЕ  из јавне својине града Чачка грађевинско земљиште ближе описано као део 

кп. бр. 595/2 КО Чачак, површине 60 м2 КО Чачак,  непосредном погодбом, ради озакоњења за 

износ накнаде од 532.150,00 (петстотридесетдвехиљадестопедесет) динара Игору Грбић, Немањи 

Грбић, Владимиру Грбић, Светлани Крстовић, Марини Мијатовић, Саши Мијатовић, Милки 

Радуловић и Мирославу Цветић сви из Чачка, исправком граница суседних катастарских парцела 

као и да плате све обавезе проистекле из уговора, односно порез на пренос апсолутних права и 

трошкове овере. 

2. Стицаоци  су  дужни  да у року од 30 дана од дана пријема решења закључе са ЈП 

"Градац" Чачак уговор о отуђењу градског грађевинског земљишта, којим ће ближе регулисати 

међусобна права и обавезе, а уколико исти не закључе  у остављеном року или не плате цену у року 

утврђеном овим решењем и уговором, решење ће бити поништено.  

3. На основу овог решења и уговора о отуђењу, а после исплате целокупног износа цене и 

потврде ЈП "Градац" Чачак о исплати, стицаоци се  могу уписати  у јавној књизи о евиденцији 

непокретности и правима на њима уписати право својине.  

                                                      

O б р а з л о ж е њ е 

 

 Владимир Грбић из Чачка, поднео је иницијативу за отуђење грађевинског земљишта из 

јавне својине и прибављање истог у приватну својину, ради озакоњења бесправног породичног 

објекта саграђеног на к.п. бр. 621 КО Чачак. Иницијативи су се придружили Игор Грбић, Немања 



 

 

 

  7 

 

 

 

Грбић, Светлана Крстовић, Марина Мијатовић, Саша Мијатовић, Милка Радуловић и Мирослав 

Цветић сви  из Чачка. 

Поднета иницијатива је испитана, па након што је утврђено да је иста уредна, потпуна, 

целисходна и поднета од стране овлашћеног лица, Градско веће града Чачка донело је решење о 

приступању отуђењу број 06-198/2019-III од 20.12.2019. године.  

У наставку поступка Комисија за грађевинско земљиште прибавила је обрачун накнаде за 

отуђење предметне непокретности са којим су се сагласили подносиоци иницијативе и  разматрала 

поднети захтев и приложене доказе и донела закључак дана 25.12.2019. године да је оправдано 

предложити Градском већу града Чачка да отуђи из јавне својине предметну непокретност. 

Предметна парцеле се налазе у другој зони и цена по метру квадратном је 8.869,25 динара, што за 

целу површину износи 532.150 динара.Увидом у предлог исправке граница суседних катастарских 

парцела утврђено је да је површина дела парцеле који је неопходан за озакоњење објекта 60 м2.  

Увидом у информацију о локацији утврђено је да део к.п. бр. 595/2 КО Чачак улази највећим 

делом у састав урбанистичке целине 8.2 (здравство) – површина јавне намене, а мањим у састав 

урбанистичке ЗОНЕ 9 – (зона становања са централним садржајима 150-250 ст./ха) и састав јавне 

површине јавне намене ( ул. Светог Саве) са планираном окретницом, јавним паркинг простором и 

пешачком комуникацијом, чији планирани профил у том делу износи 20.5м. 

Увидом у лист непокретности 7294 за КО Чачак утврђено је да  се на к.п. бр. 595/2 КО 

Чачак, налази део објект бр. 7 са к.п. бр. 621 KO Чачак. Објекат бр. 7 са к.п . 621 КО Чачак, укупне 

површине од 89 м2, делом у површини од 70 м2 се налази на к.п. бр. 621 КО Чачак, а делом у 

површини од 19м2 налази се на к.п. 595/2 КО Чачак. 

На основу свега изнетог оправдано је и целисходно отуђити део  к.п. бр. 595/2  КО Чачак, 

подносиоцима  иницијативе, ради озакоњења објекта.  

Члан  11. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту предвиђа да Градско веће града Чачка 

доноси решење о приступању прибављању и располагању грађевинског земљишта у јавној својини 

у случајевима прописаним законом којим је уређена област планирања и изградње објеката ( 

отуђење грађевинског земљишта ради изградње, озакоњења, исправке граница, формирање 

грађевинских парцела и др.) установљавању права стварне службености, деоби грађевинског 

земљишта, давању сагласности за изградњу или озакоњење објеката на заједничкој парцели, 

коришћењу права прече куповине грађевинског земљишта и давању у закуп грађевинског земљишта 

у јавној својини града Чачка. Члан 11. став 5. Одлуке о грађевинском земљишту прописује да 

Градско веће решењем о приступању располагању и прибављању грађевинског земљишта одређује 

да ће поступак спровести Комисија за грађевинско земљиште, а у сложенијим случајевима може 

именовати комисију за спровођење поступка коју чине, поред чланова Комисије за грађевинско 

земљиште и стучњаци из одговарајућих области.      

 Са напред наведених разлога донето је решење као у диспозитиву.  

  

 

ОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ КП.БР. 

1210/2 И 1210/3 ОБЕ КО ГОРЊА ТРЕПЧА, МЛАДЕНУ ЂУРОВИЋУ ИЗ 

АТЕНИЦЕ, РАДИ ГРАДЊЕ ОБЈЕКТА У НИЗУ 

 

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

једногласно донело следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

1. ОТУЂУЈЕ СЕ  из јавне својине града Чачка грађевинско земљиште ближе описано као кп. 

бр. 1210/2 у површ. од 16 м2 и 1210/3 у површ. од 22 м2 обе КО Горња Трепча у укупној површини 
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од 38 м2,  непосредном погодбом, ради градње објекта у низу за износ накнаде од 112.963,94 

(стодванаестхиљададеветстотинашездесеттрихиљаде и 94/100) динара Младену Ђуровић из 

Атенице који да плати у року  од 15 дана од дана закључења уговора, као и да плати све обавезе 

проистекле из уговора, односно порез на пренос апсолутних права и трошкове овере. 

2.Стицаоци  су  дужни  да у року од 30 дана од дана пријема решења закључе са ЈП "Градац" 

Чачак уговор о отуђењу градског грађевинског земљишта, којим ће ближе регулисати међусобна 

права и обавезе, а уколико исти не закључе  у остављеном року или не плате цену у року утврђеном 

овим решењем и уговором, решење ће бити поништено.  

 3.На основу овог решења и уговора о отуђењу, а после исплате целокупног износа цене и 

потврде ЈП "Градац" Чачак о исплати, стицаоци се  могу уписати  у јавној књизи о евиденцији 

непокретности и правима на њима уписати право својине.  

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

 Младен Ђуровић из Атенице, поднео је иницијативу за отуђење  грађевинског земљишта из 

јавне својине и прибављање истог у приватну својину, објекта у низу, обзиром да је исти власник 

к.п. бр. 1212/6 КО Горња Трепча. 

 Поднета иницијатива је испитана, па након што је утврђено да је иста уредна, потпуна, 

целисходна и поднета од стране овлашћеног лица, Градско веће града Чачка донело је решење о 

приступању отуђењу број 06-198/2019-III од 20.12.2019. године.  

У наставку поступка Комисија за грађевинско земљиште прибавила је обрачун накнаде за 

отуђење предметне непокретности са којим се сагласио подносилац иницијативе и  разматрала 

поднети захтев и приложене доказе и донела закључак дана 25.12.2019. године да је оправдано 

предложити Градском већу града Чачка да отуђи из јавне својине предметну непокретност. 

Предметне парцеле се налазе у четвртој зони и цена по метру квадратном је 2.965,63 динара, што за 

целу површину износи 112.963,94 динара. 

Увидом у лист непокретности 1565 за КО Горња Трепча утврђено је да је  к.п. 1212/6 КО 

Горња Трепча површине 127 м2  и да је иста у приватној својини подносиоца захтева.  

 Увидом у лист непокретности 1512 за КО Горња Трепча утврђено је да су к.п. бр. 1210/2 

површине 16 м2 и к.п. бр. 1210/3 површине 22 м2 обе КО Горња Трепча у јавној својини града 

Чачка.  

Увидом у Информацију о локацији издатој од стране Градске управе за урбанизам града Чачка 

број 958-827/2019-IV-2-01 од 28.08.2019. године утврђено је да је најмања површина парцеле за 

градњу објеката у низу 150м2. 

На основу свега изнетог оправдано је и целисходно отуђити к.п. бр. 1210/2 и 1210/3 обе КО 

Горња Трепча, подносиоцу иницијативе, ради градње објекта.  

Члан 11. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту предвиђа да Градско веће града Чачка 

доноси решење о приступању прибављању и располагању грађевинског земљишта у јавној својини 

у случајевима прописаним законом којим је уређена област планирања и изградње објеката ( 

отуђење грађевинског земљишта ради изградње, озакоњења, исправке граница, формирање 

грађевинских парцела и др.) установљавању права стварне службености, деоби грађевинског 

земљишта, давању сагласности за изградњу или озакоњење објеката на заједничкој парцели, 

коришћењу права прече куповине грађевинског земљишта и давању у закуп грађевинског земљишта 

у јавној својини града Чачка. Чл. 11. ст. 5. Одлуке о грађевинском земљишту прописује да Градско 

веће решењем о приступању располагању и прибављању грађевинског земљишта одређује да ће 

поступак спровести Комисија за грађевинско земљиште, а у сложенијим случајевима може 

именовати комисију за спровођење поступка коју чине, поред чланова Комисије за грађевинско 

земљиште и стручњаци из одговарајућих области.      

 Са напред наведених разлога донето је решење као у диспозитиву.  



 

 

 

  9 

 

 

 

  

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ КП.БР. 

202/1 И 206/9, ОБЕ КО ЧАЧАК, TIFFANY PRODUCTION ДОО ЧАЧАК, 

РАДИ ИЗГРАДЊЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ИЛИ ДОГРАДЊЕ 

ПОСТОЈЕЋЕГ 

 

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

једногласно донело следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

1. ОТУЂУЈЕ СЕ  из јавне својине града Чачка кп. бр. 201/1 у повр. од 497 m2 и к.п. бр. 206/9 

у површини од 35 м2 обе КО Чачак,  подносиоцу иницијативе „Tiffany Production doo  Чачак  у 

циљу изградње пословног објекта или доградње постојећег пословног објекта за износ накнаде од 

4.718.441,00 (четиримилионаседамстотинаосамнаестчетиристочетрдесетједан) динар,  које да плати 

у року  од 15 дана од дана закључења уговора, као и да плати све обавезе проистекле из уговора, 

односно порез на пренос апсолутних права и трошкове овере. 

2.Стицалац  је  дужан  да у року од 30 дана од дана пријема решења закључи са ЈП "Градац" 

Чачак уговор о отуђењу градског грађевинског земљишта, којим ће ближе регулисати међусобна 

права и обавезе, а уколико исти не закључи  у остављеном року или не плати цену у року утврђеном 

овим решењем и уговором, решење ће бити поништено.  

 3.На основу овог решења и уговора о отуђењу, а после исплате целокупног износа цене и 

потврде ЈП "Градац" Чачак о исплати, стицалац може у јавној књизи о евиденцији непокретности и 

правима на њима уписати право својине. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

 Tifany Production doo Чачак, поднео је иницијативу за отуђење грађевинског земљишта из 

јавне својине града Чачка и прибављање истог у приватну својину, обзиром да је TFY Production doo  

Чачак власник суседних  к.п. бр. 378/1, к.п. бр. 377/4, 377/3, 202/16 и 202/14 све КО Чачак, а које се 

граниче са парцелама  202/1 и 206/9 обе КО Чачак укупне површине 532м2. Спајање наведених 

парцела Tiffani Production doo  Чачак, би спровео у циљу изградње пословног објекта или доградње 

постојећег. 

 Поднета иницијатива је испитана, па након што је утврђено да је иста уредна, потпуна, 

целисходна и поднета од стране овлашћеног лица, Градско веће града Чачка донело је решење о 

приступању отуђењу број 06-198/2019-III од 20.12.2019. године. 

  У наставку поступка Комисија за грађевинско земљиште је прибавила обрачун накнаде за 

отуђење од ЈП "Градац" Чачак, са којим се сагласио подносилац иницијативе и извршила увид у 

прикупљене доказе. Парцеле које су предмет овог решења налазе се у другој зони и износ за 

отуђење по метру квадратном је 8.869,25 динара што за укупну површину износи 4.718.441,00 

динара.  

Према обрачуну који је сачинио и доставио ЈП „Градац“ Чачак подносилац иницијативе 

треба да, за предметну парцелу, плати на име накнаде за отуђење из јавне својине износ од 

1.423.502,40 динара.Увидом у лист непокретности 9156 за КО Чачак утврђено је да су  к.п. 202/1 

површ. 497 м2 и 206/9 површ. 35м2 обе КО Чачак  укупне  површине 532 м2  и да су у јавној својини 

града Чачка. 

Увидом у лист непокретности 8514 за КО Чачак утврђено је да су к.п. бр. 378/1, к.п. б.р 

377/4 и к.п. бр. 377/3 све КО Чачак у приватној својини TFY Production doo  Чачак. 
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Увидом у информацију о локацији утврђено је да су  к.п. бр. 202/1 и 206/9 обе КО Чачак 

обухваћена Планом генералне регулације „Центар“ у Чачку (Сл. лист града Чачка“ бр. 15/2014 и 

27/2018), према наведеном планском акту налазе се у Урбанистичкој зони 5 и не испуњавају услове 

за грађевинску парцелу у погледу минималне површине ( минимална површина износи 8 а за 

парцеле у појасу уз Улицу 10 и улицу Љубићску), као и у погледу геометрије.  

На основу свега изнетог оправдано је и целисходно отуђити к.п. бр. 202/1 и 206/9 обе   КО 

Чачак, подносиоцу  иницијативе. 

Члан 11. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту предвиђа да Градско веће града Чачка 

доноси решење о приступању прибављању и располагању грађевинског земљишта у јавној својини 

у случајевима прописаним законом којим је уређена област планирања и изградње објеката 

(yотуђење грађевинског земљишта ради изградње, озакоњења, исправке граница, формирање 

грађевинских парцела и др.) установљавању права стварне службености, деоби грађевинског 

земљишта, давању сагласности за изградњу или озакоњење објеката на заједничкој парцели, 

коришћењу права прече куповине грађевинског земљишта и давању у закуп грађевинског земљишта 

у јавној својини града Чачка. Члан 11. став 5. Одлуке о грађевинском земљишту прописује да 

Градско веће решењем о приступању располагању и прибављању грађевинског земљишта одређује 

да ће поступак спровести Комисија за грађевинско земљиште, а у сложенијим случајевима може 

именовати комисију за спровођење поступка коју чине, поред чланова Комисије за грађевинско 

земљиште и стручњаци из одговарајућих области.      

 Са напред наведених разлога донето је решење као у диспозитиву.  

  

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ КП. БР. 

5111/7 КО ЧАЧАК, АУТОСЕРВИС АД ЧАЧАК, РАДИ ИЗГРАДЊЕ 

ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА  

 

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

једногласно донело следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

1. ОТУЂУЈЕ СЕ  из јавне својине града Чачка кп. бр. 5111/7  у повр. од 480 m2 КО Чачак,  

подносиоцу иницијативе „Аутосервис“ АД Чачак,  у циљу изградње пословног објекта за износ 

накнаде од 1.423.502,40 (милиончетиристотинедвадесеттрихиљадепетстодва и 40/100) динара,  које 

да плати у року  од 15 дана од дана закључења уговора, као и да плати све обавезе проистекле из 

уговора, односно порез на пренос апсолутних права и трошкове овере. 

2.Стицалац  је  дужан  да у року од 30 дана од дана пријема решења закључи са ЈП "Градац" 

Чачак уговор о отуђењу градског грађевинског земљишта, којим ће ближе регулисати међусобна 

права и обавезе, а уколико исти не закључи  у остављеном року или не плати цену у року утврђеном 

овим решењем и уговором, решење ће бити поништено.  

 3.На основу овог решења и уговора о отуђењу, а после исплате целокупног износа цене и 

потврде ЈП "Градац" Чачак о исплати, стицалац може у јавној књизи о евиденцији непокретности и 

правима на њима уписати право својине. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

 „Аутосервис“ АД Чачак, поднео је иницијативу за отуђење грађевинског земљишта из јавне 

својине града Чачка и прибављање истог у приватну својину, обзиром да је „Аутосервис“ АД Чачак 

власник суседне к.п. бр. 5105/6 КО Чачак површине 875 м2, а која се граничи са парцелом 5111/7 



 

 

 

  11 

 

 

 

КО Чачак површине 480м2. Спајање наведених парцела „Аутосервис“ АД Чачак, би спровео у циљу 

изградње пословног објекта.  

Поднета иницијатива је испитана, па након што је утврђено да је иста уредна, потпуна, 

целисходна и поднета од стране овлашћеног лица, Градско веће града Чачка донело је решење о 

приступању отуђењу број 06-198/2019-III од 20.12.2019. године. 

 У наставку поступка Комисија за грађевинско земљиште је прибавила обрачун накнаде за 

отуђење од ЈП "Градац" Чачак, са којим се сагласио подносилац иницијативе и извршила увид у 

прикупљене доказе. 

Према обрачуну који је сачинио и доставио ЈП „Градац“ Чачак подносилац иницијативе 

треба да, за предметну парцелу, плати на име накнаде за отуђење из јавне својине износ од 

1.423.502,40 динара, што за предметну парцелу, обзиром да се иста налази у четвртој зони  износи 

2.965,63 динара по метру квадратном. 

Увидом у лист непокретности 10604 за КО Чачак утврђено је да је  к.п. 5105/6 КО Чачак  

површине 875 м2  и да је иста у приватној својини подносиоца захтева.  

Увидом у лист непокретности 3874 за КО Чачак утврђено је да је к.п. бр. 5111/7 површине 

480 м2 КО Чачак у јавној својини града Чачка. 

Увидом у информацију о локацији утврђено је да је к.п. бр. 5111/7 КО Чачак  обухваћена 

Планом генералне регулације „Индустријска зона, комплекси болнице и касарне“ у Чачку (Сл. лист 

града Чачка“ бр. 14/2014 и 25/2017) и према наведеном планском акту налази се у оквиру зоне 6- у 

саставу урбанистичке целине 6.1 – индустрија и пословање.  

На основу свега изнетог оправдано је и целисходно отуђити к.п. бр. 5111/7  КО Чачак, 

подносиоцу  иницијативе, јер је у складу са чл. 67 ст.7. Закона о планирању и изградњи, који 

прописује да се приликом исправке граница суседних катастарских парцела мора поштовати 

правило да катастарска парцела у јавној својини која се припаја суседној парцели не испуњава 

услове за грађевинску парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се припаја. К.п. бр. 

5111/7 КО Чачак, површ. 480 м2, не испуњава услове за грађевинску парцелу, сходно напред 

наведеном планском документу, а мање је површине од к.п. бр. 5105/6 КО Чачак, која је у приватној 

својини  и чије се припајање захтева те су испуњени услови за исправку граница суседних 

катастарских парцела и отуђење к.п. бр. 5111/7 КО Чачак. 

Члан 11. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту предвиђа да Градско веће града Чачка 

доноси решење о приступању прибављању и располагању грађевинског земљишта у јавној својини 

у случајевима прописаним законом којим је уређена област планирања и изградње објеката ( 

отуђење грађевинског земљишта ради изградње, озакоњења, исправке граница, формирање 

грађевинских парцела и др.) установљавању права стварне службености, деоби грађевинског 

земљишта, давању сагласности за изградњу или озакоњење објеката на заједничкој парцели, 

коришћењу права прече куповине грађевинског земљишта и давању у закуп грађевинског земљишта 

у јавној својини града Чачка. Чл. 11.  ст. 5. Одлуке о грађевинском земљишту прописује да Градско 

веће решењем о приступању располагању и прибављању грађевинског земљишта одређује да ће 

поступак спровести Комисија за грађевинско земљиште, а у сложенијим случајевима може 

именовати комисију за спровођење поступка коју чине, поред чланова Комисије за грађевинско 

земљиште и стручњаци из одговарајућих области.      

 Са напред наведених разлога донето је решење као у диспозитиву.  
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ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

ГОДИШЊИХ, ОДНОСНО ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА ПОДНОСИЛАЦА 

ПРОГРАМА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ, 

ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2018. ГОДИНИ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Владана Милића који је 

чланове Градског већа упознао са предлогом Стручне комисије за избор годишњих, односно 

посебних програма у области спорта која је размотрила извештаје о реализацији програма 

одржавања и опремања спортских објеката на територији града Чачка у 2018. години за које су 

средства додељена на основу јавног конкурса и које су подносиоци прогама доставили на 

прописаном обрасцу, Градско веће је једногласно донело следећи: 

  

ЗАКЉУЧАК 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај  о  реализовању програма изградње, одржавања и опремања 

спортских објеката на територији града Чачка у 2018. години, који су доставили следећи 

подносиоци програма: 

 

 Месна заједница Катрга 

 Месна заједница Горња Горевница 

 Месна заједница Вранићи 

 Месна заједница Вујетинци 

 Месна заједница Жаочани 

 Месна заједница „3. децембар“ Чачак 

 Месна заједница Горичани 

 Месна заједница Мршинци 

 Месна заједница Парменац 

 Месна заједница Танаско Рајић 

 Месна заједница Стари град 

 Месна заједница Кошутњак 

 Месна заједница Ракова 

 Месна заједница Доња Трепча 

 Месна заједница Прељина 

 

2. Да подносилац програма Месна заједница Коњевићи  којa  није користила одобрена средства 

у 2018. години, нема обавезу достављања извештаја.  

 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ПОСЕБНОГ 

ПРОГРАМА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ 

ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА  ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 

ГРАДУ ЧАЧКУ У 2019. ГОДИНИ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Владана Милића који је 

упознао чланове Градског већа са предлогом Стручне комисије за избор годишњих, односно 

посебних програма у области спорта која је разматрала приспеле предлоге посебних програма за 
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задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2019. години и спровела 

поступак одобравања средстава, Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

РЕШЕЊЕ 

о одобравању посебног  програма и додели средстава за задовољавање  

потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2019. години 
 

 

1. ОДОБРАВА СЕ ПРОГРАМ И ДОДЕЉУЈУ  средства Чачанском спортском савезу  у 

износу од  300.000,00  динара  и то за унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање 

адекватно-спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и анти 

допинг образовање, из средстава буџета града Чачка, са апропријације 230 „Дотације невладиним 

организацијама – посебни програми организација у области спорта“. 

 

2. Са Чачанским спортским савезом закључиће се уговор којим ће се уредити међусобна 

права и обавезе. 

 

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

 

4. Ово решење је коначно и против њега се може водити управни спор. 

 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА О ЗАКЉУЧИВАЊУ АНЕКСА 

УГОВОРА О ВРШЕЊУ УСЛУГА ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ 

АГЕНЦИЈЕ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

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

упознала чланове Градског већа са тексом Анекса Уговора о вршењу услуга Градске стамбене 

агенције. Потом је информисала чланове Градског већа да је сагласно Уговору између крада Чачка и 

Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, 23. децембра 2019. године, расписан 

Јавни позив за доделу средстава за куповину пет сеоских домаћинстава са окућницом у укупној 

вредности, да је укупна вредност пројекта 7 милиона динара односно по домаћинству 1,4 милиона 

динара од чега је по 200 хиљада динара по домаћинству намењено за набавку грађевинског 

материјала, беле технике и др. Овај позив траје закључно до 24. јануара 2020. године и односи се на 

избегла лица са територије Босне и Херцеговине и Хрватске. Интерно расељена лица била су 

обухваћена предходним јавним позивом где су додељиване три куће у вредности од 4,5 милиона 

динара, две куће су већ додељење а у току поступка доделе и треће куће.  

 

По упознавању са текстом Анекса Уговора о вршењу услуга Градске стамбене агенције 

Чачак за 2019. годину, Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

  

Градско веће је сагласно да, по доношењу Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне 

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

Градоначелник града Чачка са Градском стамбеном агенцијом Чачак, закључи Анекс уговора о 

вршењу услуга Градске стамбене агенције Чачак за 2019. годину, у тексту који је саставни део овог 

закључка.  
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ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ  ИЛИЋ ДРАГОГ ИЗ 

ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 355-1386/19-

IV-6-05 ОД 7. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ 

 

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

жалбом  Илић Драгог из Чачка на Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски 

надзор града Чачка број 355-1386/19-IV-6-05 од 7. октобра 2019. године, као и предлогом решења по 

жалби.  

 

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

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 
 

ПОНИШТАВА СЕ Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор 

града Чачка, број. године и предмет враћа првостепеном органу на поновни поступак. 

 

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 тачки 1. Забрањује Илић Драгом из Трбушана, власнику објекта УР „Лантерна 1990“ 

Међувршје, депоновање кабастог отпада и отпадног грађевинског материјала на обали водотока - 

Западне Мораве у Међувршју, испод паркинга УР „Лантерна 1990“ у тачки 2. Налаже Илић Драгом 

из Трбушана да у року од 3 (три) дана од дана пријема решења, уклони дивљу депонију састављену 

од кабастог отпада (неколико металних буради, метална конструкција за рекламу), отпадног 

грађевинског материјала (две гомиле камења) и средства и опреме за рад ресторана, депоноване у 

Међувршју на око 3м од обале Западне Мораве, испод паркинга УР „Лантерна 1990“, у ставу 3. 

наводи да уколико именовани не поступи по налогу из става 2. диспозитива уклањање отпада и 

отпадног материјала ће извршити ЈКП „Комуналац“ Чачак о трошку именованог. 

На донето решење жалбу је благовремено изјавио Илић Драги у којој наводи да није 

депоновао кабасти отпад и отпадни грађевински материјал и да није имало разлога да му се то 

забрањује, те да су кабасти отпад који је констатован записником оставили власници викенд кућа 

које се налазе на другој обали реке Западне Мораве- језера у Међувршју. Истиче да је ожалбеним 

решењем наложено жалиоцу да уклони средства и опрему за рад ресторана са констатацијом да су 

исти депоновани у Међувршју на три метра од обале Западне Мораве, такође испод паркинга УР 

„Лантерна 1990“, те да је оваквим налогом комунални инспектор изашао из оквира своје 

надлежности утврђених чланом 34. Закона о комуналним делатностима. Даље истиче да се 

комунални инспектор упустио у правна питања својине и садржине закупа који УР „Лантерна“ 

користи, што такође није у оквиру овлашћења инспектора, а што се види из чињенице да се у вези 

са тим комунални инспектор не позива ни на један пропис. Напомиње да се средства и опрема за 

рад налазе на простору који жалилац користи по основу уговора о закупу, па је неосновано издат 

налог да се иста уклоне. Предлаже да се ожалбено решење укине или стави ван снаге.  

У одговору на жалбу првостепени орган  истиче да је ожалбено решење донето након што је 

инспекцијским прегледом утврђено да је жалилац на обали Западне Мораве, у Међувршју, испод 

паркинга УР „Лантерна 1990“ депоновао кабасти отпад, отпадни грађевински материјал и средства 

и опрему за рад ресторана, што је противно одредбама Закона о комуналним делатностима, као и 

одредбама Одлуке о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом. Даље 
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истиче да је решење уручено 16. октобра 2019. године, након чега је жалилац неоспоравајући 

утврђено чињенично стање поднео захтев за продужење рока за извршење решења, због велике 

количине кабастог отпада, што је комунални инспектор одобрио закључком од 17. октобра 2019. 

године. Сматра да наводи жалбе да кабасти отпад није депоновао жалилац нису основани из разлога 

што ни приликом инспекцијског надзора као ни приликом подношења захтева за одлагање 

извршења решења жалилац то није оспоравао. Такође истиче да су неосновани и наводи жалбе да је 

комунални инспектор изашао из оквира своје надлежности јер је наложио уклањање средстава и 

опреме за рад ресторана, обзиром да је у питању дотрајала опрема депонована на обали водотока 

ван пословног објекта, те да је у том смислу неоснован и навод који се односи на простор где је 

опрема депонована а који жалилац користи по основу уговора о закупу, јер је увидом у уговор 

утврђено да је део парцеле који је жалиоцу дат у закуп, плато који закупац може користити као 

паркинг простор, а отпад који је био предмет инспекцијског надзора није депонован на закупљеном 

делу парцеле односно паркинг простору већ ван паркинга. Предлаже да Градско веће одбије жалбу 

као неосновану. 

 

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

Чачка налази да је жалба основана.  

 

Првостепени орган није у потпуности утврдио све чињенице које су од утицаја на правилно 

решење ове управне ствари, јер се из списа предмета не може на поуздан начин утврдити шта је од 

депонованих предмета отпад, а шта су средства и опрема за рад, обзиром да се жалиоцу налаже 

уклањање и опреме за рад ресторана на коју чињеницу је жалилац указивао поднесцима од 18. 

октобра 2019. године и то: захтевом за исправку ожалбеног решења и предлогом за одређивање 

привремене мере. У списима предмета се само налази записник састављен дана 30. октобра 2019. 

године, по предлогу жалиоца за одређивање привремене мере која се односи на средства за рад 

ресторана, након чега није донет никакав акт нити се првостепени орган изјаснио по поднесцима. 

Поред тога првостепени орган није на поуздан начин утврдио ко је извршио депоновање отпада 

обзиром да се у образложењу решења наводи изјава жалиоца да ствари које се налазе на предметној 

парцели нису све његово власништво већ и власника викендица на језеру који депонују отпад, што 

је и један од разлога за његову жалбу. 

 

У поновном поступку првостепени орган ће имајући у виду напред изнето правилно и у 

потпуности утврдити чињенично стање и решити ову правну ствар. 

 

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. 

 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 5)  

 

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

веће је једногласно донело следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

Чачка“ број 27/2018 и 16/2019) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 
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апропријација 26, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни 

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

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

средства у износу од 550.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5, за трошкове реализовања активности прославе Дана града Чачка за 2019. 

годину.   

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 5, економска класификација 

423 – Услуге по уговору, Расходи по наменама 4239 – Остале опште услуге, Функционална 

класификација 110,  Извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градоначелник града, Програм 2101. Политички систем 

локалне самоуправе, ПА 0002 Функционисање извршних органа.  

 

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

 

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

 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 57) 

 

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

веће је једногласно донело следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

Чачка“ број 27/2018 и 16/2019) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

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

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

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

средства у износу од 258.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 57, за потребе Градске управе за опште и заједничке послове, на име исплате 

накнаде по уговорима за привремене и повремене послове за месец децембар 2019. године  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 57, економска класификација 

423 – Услуге по уговору, Расход по наменама 4231 – Административне услуге, 

Функционална класификација 130,  извор финансирања 01 (издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за опште и заједничке 

послове, Програм 0602. Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0001. Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина.  

 

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

 

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

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 109) 

 

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

дискусије прим. др Славице Драгутиновић која је истакла значај доделе средстава за вантелесну 

оплодњу обзиром да су средства у овој години одобрена по основу 34 захтева, као и константно 

увећање средстава из године у годину, Градско веће је једногласно донело следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

Чачка“ број 27/2018 и 16/2019) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

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

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

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

средства у износу од 40.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 109, за потребе Градске управе за стручне послове Скупштине, 

Градоначелника и Градског већа, за подстицајна средства за вантелесну оплодњу.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 109, економска класификација 

472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, Расход по наменама 4729 – Остале накнаде 

из буџета, Функционална класификација 090,  извор финансирања 01 (издаци из средстава 

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

Скупштине, Градоначелника и Градског већа, Програм 0901. Социјална и дечија заштита, 

Пројекат 0901 -01 Подстицајна средства за вантелесну оплодњу. 

 

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

 

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

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 134) 

  

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

веће је једногласно донело следеће: 

РЕШЕЊЕ 

 

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

Чачка“ број 27/2018 и 16/2019) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

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

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

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

средства у износу од 79.300,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 134, за потребе Градске управе за локални економски развој, на име исплате 

накнаде по уговорима за привремене и повремене послове за месец децембар 2019. године  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 134, економска класификација 

423 – Услуге по уговору, Расход по наменама 4231 – Административне услуге, 

Функционална класификација 130,  извор финансирања 01 (издаци из средстава буџета 
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Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за локални економски 

развој, Програм 0602. Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0001. Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина.  

 

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

 

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

 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 320) 

 

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

веће је једногласно донело следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

Чачка“ број 27/2018 и 16/2019) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

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

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

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

средства у износу од 10.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 320, за потребе Народног музеја Чачак, за трошкове поправке службеног 

аутомобила. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 320, економска класификација 

425 – Текуће поправке и одржавање, Расход по наменама 4252 – Текуће поправке и 

одржавање опреме, Функционална класификација 820,  извор финансирања 01 (издаци из 

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

друштвене делатности, Индиректни корисник буџетских средстава Народни музеј Чачак, 

Програм 1201. Развој културе и информисања, ПА 0001. Функционисање локалних установа 

културе.   

 

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 97) 

 

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

веће је једногласно донело следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

Чачка“ број 27/2018 и 16/2019) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 



arporpajaquja 26, uzsop Suuaucupama 01 ( VlzAa\u H3 cpeAcraBa 6yuera rpa4a), ,{aperruu
KopLIcHI4K 6yq€rcrrrx cpeAcraBa * fpa4cxo rehe rpaga ![aura, flporpau 0602, Ourure ycrr]Te
JIoKzuIHe caMoyrlpaBe, nporpaMcKa aKrprBHocr 0009 .- Teryha 61,uercxa p$epBa, o4o6panajy ce
cpeAcrBa y I43Hocy oa 564.000,00 4zHapa, Ha rrMe o6es6elema AoAarulrx cpeAcraBa Ha

aupoupzjaqajw 97,3a rpornxoBe IBpaAe AeruusHor rrJraHa aKTr4BHocrr4 3a rtpaAy Cry4raje
r.r3BoAJbr{Bocru peKyJrr}rB awie u canaquje jesepa Mefynpmje.

Cpe4crra r43 raqKe 1. Pemerra pacnopefyjy ce Ha arporpujulujy 97, erouor,rcxa xracu$urcaquja
424 - Cneurajanrasoeane ycJryre, Pacxo4 rro HaMeHaMa 4246 - Vc.rryre oqyBarLa )KrrBorHe cpeArrHe,
Halrce rz reoAercKe ycJryre, @l,nxqnoHa,rua xracutpuraquja 620, klzuop Sranancuparra 01 (I,b4aqN
r.rs cpeAcraBa 6yqura lpa4a), .{npexruu Kopr.rcHt4x SyJercruax cpe,qcraBa - fpagcxa yrpaBa 3a

yp6auusarra, flporparu 1101. Yp6aHr{3aM 14 rpocropHo nJraHrrpa}be, fIA 1101-01 flpocropHo rz

yp6aulrc:ruuKo rrJraHr4parbe.

O u:npuemy oBor peuerba crapahe ce lpa4crta yrpaBa sa Srnancuje.

Ono peurerre o6jasrmu y ,,CrlxdeuoM Jrr4cry rpa4a r{aurca".

***

Mn,ryn To4oponnh o6asec'rno je urauone fpa4cxor eeha Aa je o4ryreno ro cBHM TaqKaMa

AHeBHor pega, na je 96. ce4ruaqy fpa4cxor neha sax,lsyruo y 10,00 qacoBa.

IPA'{CKO BEhE
Epoj: 06-203I2019-Ill

26. aerleN{6ap 2019. rolr.rHe

2.

a

4.

BE,TA
ppfuh
II

3anucrux ca96. celHlrqe fpa4cror neha ycrojeu je ua97. ceAHrarlr,r fpa4cxor reha 6poj 06-
4 12019-Ifi ot 77 . jaruyapa 2020. roaulae.

fTPEACE4
fPAtrCKOT
Mu,ryn Togo

i\,i Ii." .
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