
ЗАПИСНИК 

СА ДЕВЕДЕСЕТСЕДМЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 17. јануара 2020. године, у сали Градског већа града Чачка, са почетком у 9,00 

часова. 

 

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

Градског већа отворио је 97. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

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

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

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

Веселиновић, Михаило Јовић и  Милан Лукић, а одсутан је Душан Радојевић. 

 

     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  

- Игор Трифуновић, председник Скупштине града 

- Милорад Јевђовић, заменик председника Скупштине града 

- Мирослав Петковић, секретар Скупштине града 

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

и Градског већа 

- Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам 

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

- Катарина Новковић, Градски правобранилац 

- Делфина Рајић, директор Народног музеја Чачак 

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

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

- Лела Павловић, директор Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине 

Горњи Милановац и Лучани 

- Братислав Јанковић, директор Градског позоришта „Чачак“ Чачак 

- Тања Аћимовић, директор Центра за стручно усавршавање Чачак 

- Драган Вукајловић, директор ЈП „Градац“ Чачак 

- Бранкица Јелић, директор Градске стамбене агенције Чачак 

- Данко Ћаловић, директор ЈКП „Чачак“ 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. 

*** 

 

 

Милун Тодоровић, председник Градског већа, обавестио је чланове Градског већа да су им  

достављени записници са 95. и 96. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 95. седнице Градског 

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

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  95.  седнице Градског већа града Чачка број 06-198/2019-III од 20. 

децембра 2019.  године, без примедби. 

 

*** 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 96. седнице Градског 

већа.  

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

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  96.  седнице Градског већа града Чачка број 06-203/2019-III од 26. 

децембра 2019.  године, без примедби. 

 

*** 

 

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

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

 

-РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ 

ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ  

-РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ЗА 

РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2020. ГОДИНИ 

- ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У РЕШЕЊУ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 

ЧАЧКА БРОЈ 06-203/2019-III ОД 26. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

 

 Ове предлоге Градско веће је једногласно прихватило. Питао је да ли има још предлога за 

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

Градско веће је једногласно утврдило следећи: 

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

2.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

 

3.    УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2020. 

ГОДИНУ 
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4.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПРОГРАМ 

РАДА МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК И 

ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

5.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА „ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК ЗА 

2020. ГОДИНУ 

 

7. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ У 2020. ГОДИНИ 

 

8. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ЈЕДНОКРАТНОЈ 

НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ 

 

9. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ 

ПОМОЋИ ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ У 2020. ГОДИНИ 

 

10. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ВРШЕЊУ УСЛУГА ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

 

11. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ВРШЕЊУ УСЛУГА „ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ 

АГЕНЦИЈЕ“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

12. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНЕ 

САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАДУЖЕЊЕ УЗИМАЊЕМ КРЕДИТА 

 

13. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ GLOBAL SUSTAINABILITY EXPERTS 

ДОО БЕОГРАД НА ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ КОЈЕ ЈЕ ИЗДАЛА ГРАДСКА УПРАВА 

ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ ROP-CAC-24652-LOC-3/2019 ОД 15. 

НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

 

14. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ ЕЛЕКТРОВАТ ДОО БЕОГРАД, НА 

ЗАКЉУЧАК ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ ROP-CAC-

28669-LOCH-1/2019 ОД 22. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ 

 

15. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ  

 

16. РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ 

ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ  

 

17. РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА 

ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2020. ГОДИНИ  

 

18.  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У РЕШЕЊУ ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 06-203/2019-III ОД 26. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 
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РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ РАДА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

Делфина Рајић, у оквиру ове тачке дневног реда, упознала је чланове Градског већа са 

Програмом рада Народног музеја Чачак за 2020. годину, детаљно образлажући програмске 

активности ове Установе. Програм за 2020. садржи следеће целине: стратегија развоја Музеја, рад са 

публиком, едукативан рад, кадрови и њихово стручно усавршавање, истраживања и заштита 

покретних културних добара, рад са музејским збиркама, изложбе, издавачка делатност, 

библиотека, лабораторија за конзервацију и рестаурацију, инвестиције и опрема, структура 

планираних средстава за финансирање расхода и издатака у 2020. години, финансирање установе из 

средстава буџета града Чачка у 2020. години са освртом на 2019. годину и др. 

 

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

По давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 2020. годину, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ РАДА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ 

ПЕТКОВИЋ ДИС“  ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је разматрало Програм рада Градске 

библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2020. годину који је у уводном излагању образложио др 

Богдан Трифуновић, детаљно образлажући планиране активности ове Установе за 2020. годину. 

Градска библиотека се током 2019. године уселила у нови објекат у Синђелићевој улици који 

простор представља најмодернији објекат јавне библиотеке у Србији. Обзиром на то, предвиђа се 

проширење услуга Установе. Крајем прошле године Установа је добила одобрење за запослење 2 

радника са високом стручном спремом. Програм рада Установе састоји се од следећих целина: 

запослени и стручно усавршавање, објекти и простор, унапређење библиотечко-информационих 

услуга, опрема и машине, корисници Библиотеке, набавка и расход библиотечко-информационе 

грађе и извора, издавачка делатност, програми и културно-просветне активности, Дисово пролеће, 

планирани приходи, структура планираних средстава за финансирање расхода и издатака у 2020. 

години, финансирање установе из средстава буџета града Чачка у 2020. години са освртом на 2019. 

годину и др. 

 

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

сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић - Дис“ за 2020. годину, и 

упутило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ РАДА УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА 

ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Бранко Ћаловић упознао је чланове 

Градског већа са Програмом рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2020. годину, 
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детаљно образлажући активности ове установе које су планиране у 2020. години и то: заштита 

покретних културних добара, изложбена делатност, издавачка делатност, педагошки рад, едукација 

публике, радионице, програми на страни, заједнички програми, филмски програм и други послови. 

Програм за 2020. годину садржи структуру планираних средстава за финансирање расхода и 

издатака у 2020. години и податке о финансирању установе из средстава буџета града Чачка у 2020. 

години са освртом на 2019. годину. 

 

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

давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2020. 

годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА  ПРОГРАМ РАДА МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ 

АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И 

ЛУЧАНИ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

Лела Павловић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознала је чланове 

Градског већа са Програмом рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине 

Горњи Милановац и Лучани за 2020. годину, образлажући детаљно програмске активности ове 

Установе и то: заштита архивске грађе и регистратурског материјала ван Архива, послови у депоу, 

сређивање и обрада архивске грађе, техничка заштита архивске грађе, снимање архивске грађе и 

фототека,  информисање и коришћење архивске грађе и издавање уверења, послови архивске 

библиотеке и читаонице, културно-просветна делатност и остали послови. Програм за 2020. годину 

садржи структуру планираних средстава за финансирање расхода и издатака у 2020. години и 

податке о финансирању установе из средстава буџета града Чачка у 2020. години са освртом на 

2019. годину. 

 

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

давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине 

Горњи Милановац и Лучани за 2020. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ РАДА „ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 

2020. ГОДИНУ 

 

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

упознао чланове Градског већа са Програмом рада „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2020. 

годину детаљно образложивши све активности планиране Планом рада за 2020. годину. Градско 

позориште за 2020. годину планира да оствари најмање две позоришне представе у својој 

продукцији, одређен број гостовања својих представа, као и одређени број гостујућих представа. 

Програм садржи и следеће целине: неопходна техничка опрема за реализацију програма, 

ангажовање и запошљавање стручног кадра, промоција позоришта и маркетинг и др. Програм за 

2020. годину садржи структуру планираних средстава за финансирање расхода и издатака у 2020. 

години и податке о финансирању установе из средстава буџета града Чачка у 2020. години са 

освртом на 2019. годину. 

 

             По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели: 
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   Прим. др Славица Драгутиновић честитала је новом директору избор на ову функцију и 

истакла да Позориште као нова установа културе у граду Чачку функционише онако како је 

планирано. Нагласила је да је увећање средстава из буџета за овуУстанову 104,92% у односу на 

прошлу годину. Прокоментарисала је финансијски план установе, односно позицију за плате у 

износу од 589.000,00 динара и у вези са тим поставила питање да ли је планирано запошљавање 

нових радника, као и увећање средстава за опрему преко 100%, у вези са чим је питала шта 

конкретно значе та средства.  

    Др Милан Лукић дао је пуну подршку раду Градског позоришта, а сматра да је програм 

рада треба мало боље технички урадити. 

  Братислав Јанковић, поводом новог запошљавања, истакао је да је за сада урађена 

систематизација радних места у Установи која се тренутно налази на разматрању у Градској управи, 

да у 2019. години средства за запошљавање нових радника нису ни планирана јер се чекало укидање 

одлуке о максималном броју запослених, те да се сада разматра начин како решити тај проблем.  

Што се тиче средства за опрему, она се углавном односе на опремање сале у простору Градске 

бублиотеке за шта је из градског буџета опредељен милион динара обзиром да је тај простор за сада 

„сиров“ али пун потенцијала а за извођење представа неопходно је купити рефлекторе што је 

најприоритетније, потом миксете за светло и тон, звучнике, микрофоне, димермашине итд. Такође 

простор за гледаоце није потпуно функционалан односно непрегледан је и на томе треба још 

радити. Што се тиче техничког изледа Плана истакао је да ће се убудуће на то обратити већа пажња. 

    

 

По упознавању са Програмом  и завршеном претресу Градско веће је једногласно утврдило 

Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2020. 

годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Тања Аћимовић је упознала чланове 

Градског већа са Годишњим планом и програмом рада Центра за стручно усавршавање за 2020. 

годину, детаљно образлозивши све елементе Програма. Центар се финансира из буџета града 

Чачка, а остварује и сопствене приходе организацијом различитих облика стручног усавршавања. 

Такође, финансира се и пројектно, аплицирањем на расписане конкурсе, у земљи и иностранству. 

Програм за 2020. годину садржи и следеће целине: организација и делатност рада Центра, 

дефинисана стратешка улога Центра у развоју васпитнообразовног система у региону, активности, 

пројекти, промоција, издавачка делатност, научни клуб и учешће на Сајму образовања, 

финансијски план за 2020. годину и др. На крају је указала на техничку грешку на страни 13. 

Плана која ће бити одмах исправљена. 

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

Славица Драгутиновић истакавши да пружа подршку новом вршиоцу дужности директора и раду 

Установе, те да је овај План у суштини наставак рада какав је био и до сада, са неколико новитета.  

Оно што је  добро и што посебно истиче су радионице са децом везане за науку што је нешто што је 

до сада недостајало. Захвалила се што је Установа прихватила да учествује у реализацији едукација 

везаних за репродуктивно здравље и популациону политику које су јако битне за популацију 

школске омладине. 
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 По упознавању са  Програмом и завршеном претресу Градско веће је једногласно утврдило 

Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Центра за стручно 

усавршавање Чачак за 2020. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

СЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА 

ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ У 2020. ГОДИНИ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда подлела је Славица Каранац. Одлуком о 

буџету града Чачка за 2020. годину планирана су подстицајна средства за вантелесну оплодњу у 

износу од 9,5 милиона динара. Одлуком о буџету такође је прописано да о распореду и коришћењу 

подстицајних средстава за вантелесну оплодњу одлучује Градоначелник, на основу Правилника 

који доноси Градско веће. Овим правилником, а у циљу да се што већи број парова укључи у 

поступак вантелесне оплодње утврђује се право на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу за 

прво и друго дете и шира права у односу на права која се финансирају из обавезног здравственог 

осигурања  која се огледају  у избору здравствене установе која ће спроводити поступак вантелесне 

оплодње, броју покушаја вантелесне оплодње, годинама старости жене и праву на финансијску 

помоћ за вантелесну оплодњу за друго дете. Новина у  овом правилником у односу на права из 

претходних година  је право на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу за друго дете, без обзира 

на то да ли је прво дете из постојеће заједнице добијено у поступку биомедицински потпомогнутог 

оплођења или природним путем. Правилник садржи одредбе о критеријумима за остваривање права 

на финансијску помоћ, висини, поступку доделе финансијске помоћи и начину извештавања о 

наменском коришћењу додељених средстава. Висина финансијске помоћи остаје иста као до сада, 

износиће до 300 хиљада динара, и исплаћиваће се једнократно у износу према профактури 

здравствене установе која ће спроводити поступак вантелесне оплодње. 

 

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

Славица Драгутиновић која је истакла битност доношења овог Правилника у погледу 

финансирања вантелесне оплодње за оне који планирају проширење породице на овај начин и 

нагласила новину у Правилнику која се тиче финансијске помоћи за вантелесну оплодњу за рађање 

другог детета. Критеријуми који су дати у правилнику за ову годину су исти као и раније. Град 

Чачак финансира све оно што превазилази оквир финансирања из Републичког фонда, неограничен 

је број покупаја, а похвално је што је све ово до сада дало добре резултате, па је тако претходне 

године донето 34 одлука о финансирању вантелесне оплодње.  

   

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

 

ПРАВИЛНИК 

О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА 

ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ У 2020. ГОДИНИ  

 

 

 I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1. 

 

Овим правилником уређују се критеријуми, висина, поступак за   остваривање права на 

финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2020. години  и начин извештавања о наменском  

коришћењу  додељених средстава. 
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Овим правилником утврђују се право на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу за прво 

и друго дете  и шира права у односу на права која се финансирају  из обавезног здравственог 

осигурања у циљу да се што већи број парова укључи у поступак вантелесне оплодње.  

Шира права у смислу овог правилника су: број покушаја вантелесне оплодње није 

ограничен, године старости жене нису ограничене, финансијска помоћ за вантелесну оплодњу за 

друго дете, без обзира на то да ли је прво дете  из постојеће заједнице добијено у поступку 

биомедицински потпомогнутог оплођења или природним путем и што пар бира здравствену 

установу која ће спроводити поступак вантелесне оплодње (у земљи или иностранству). 

  

Члан 2. 

 

О правима по овом правилнику Градоначелник обавештава грађане преко  средстава јавног 

информисања са којима је град Чачак закључио уговор о оглашавању у локалном недељном листу. 

 

 

II. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА  

 

Члан 3. 

 

Критеријуми  за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу су: 

- да пар има држављанство Републике Србије; 

- да пар има пребивалиште на територији града Чачка најмање годину дана пре дана 

подношења захтева; 

- да пар испуњава критеријуме које је прописала Републичка стручна комисија 

Министарства здравља за лечење поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења;  

- да је пар, уколико је жена млађа од 42 године, искористио утврђени број покушаја који 

се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања или има једно дете из 

постојеће заједнице добијено природним путем.   

 

 

III. ВИСИНА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ 

 

Члан 4. 
 

 Висина финансијске помоћи износи до 300.000,00 динара по пару и односи се на трошкове 

поступка вантелесне оплодње и неопходних лекова. 

  Финансијска помоћ исплаћује се једнократно, у износу према профактури здравствене 

установе која ће спроводити поступак вантелесне оплодње. 

 Средства по профактури која је издата од стране иностране здравствене установе пренеће се 

у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења Одлуке о 

додели финансијске помоћи за вантелесну оплодњу.  

 У истој календарској години финансијска помоћ се може доделити једанпут. 

 

 

IV. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА  

 

Члан 5. 
 

Захтев за доделу финансијске помоћи се подноси градоначелнику града Чачка.  



 

 

 

  9 

 

 

 

 Потребна документа за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу су: 

- извод из матичне књиге венчаних или изјава оверена од стране два сведока да пар 

остварује заједницу  живота у складу са Законом којим се уређују породични односи (у 

случају ванбрачне заједнице); 

- уверења о држављанству Републике Србије пара; 

- уверења о пребивалишту пара;  

- фотокопије личних карти или штампани подаци са електронске личне карте; 

- профактура зравствене установе која ће спроводити поступак вантелесне оплодње  о 

висини средстава потребних за покриће трошкова вантелесне оплодње и решење о упису 

установе у регистар код надлежног органа; 

- потврда Републичког фонда за здравствено осигурање - Филијале за Моравички округ 

Чачак, да пар испуњава критеријуме прописане од стране Републичке стручне комисије 

Министарства здравља за лечење поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења; 

- потврда Републичког фонда за здравствено осигурање – Филијале за Моравички округ 

Чачак, да је пар искористио утврђени број покушаја  који се финансирају из средстава 

обавезног здравственог осигурања,  уколико је жена млађа од 42 године. Уколико је 

жена старија од 42 године и уколико је дете из постојеће заједнице добијено природним 

путем а жена је млађа од 42 године, ова потврда није потребна.  

- оверену изјаву пара да из постојеће заједнице нема деце или има једно дете;  

- извод из матичне књиге рођених за дете из постојеће заједнице живота. 

 

Уколико поступак вантелесне оплодње спроводи инострана здравствена установа, 

документа те здравствене установе морају бити преведена и оверена од стране судског преводиоца.  

  

Члан 6. 
 

 Одлуку о додели финансијске помоћи доноси Градоначелник. 

На основу Одлуке закључује се уговор између корисника средстава и града Чачка. Уговором 

се уређују права и обавезе уговорних страна.  

Додељена средства се преносе на основу закљученог уговора, на текући рачун једног 

партнера. 

 

                                                     

V. НАЧИН ИЗВЕШТАВАЊА О НАМЕНСКОМ КОРИШЋЕЊУ   

 ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА 

 

 Члан 7. 

 

  Корисник средстава је дужан да додељена средства користи искључиво за намену за коју су 

му додељена. 

Доказ о наменском трошењу додељених средстава је извештај са рачунима  здравствене 

установе о спроведеном поступку вантелесне оплодње, који је корисник дужан да достави у року од 

30 дана од дана спроведеног поступка вантелесне оплодње  а најкасније у року од 6 месеци од дана 

преноса средстава.  

Уколико корисник средстава, у року из претходног става, не достави извештај са рачунима 

здравствене установе, сматраће се да средства нису наменски утрошена и против истог покренуће се 

поступак за повраћај пренетих средстава увећаних за законску затезну камату.   

Корисник средстава је дужан да изврши повраћај неутрошених средстава, у противном 

против истог ће се покренути  поступак за повраћај средстава увећаних за законску затезну камату. 
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Недостављање извештаја, ненаменско трошење средстава  и неизвршавање повраћаја 

неутрошених средстава има за последицу и неодобравање средстава у наредној години 

 

VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 8. 
 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града 

Чачка“. 

 

 

ОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ЈЕДНОКРАТНОЈ НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ 

 

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

Правилником о једнократној новчаној помоћи за новорођену децу ближе су одређени услови и 

начин остваривања права на новчану помоћ за свако новорођено дете, као мера подстицаја рађања 

деце на територији града Чачка. Одлуком о додатној финансијској подршци породици са децом, 

предвиђено да о праву на давање једнократне новчане помоћи за новорођено дете, одлучује Градска 

управа за друштвене делатности града Чачка. Стога је потребно ускладити одредбе Правилника о 

једнократној новчаној помоћи за новорођену децу са одредбама Одлуке.  

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело: 

 

 

 ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ЈЕДНОКРАТНОЈ НОВЧАНОЈ 

ПОМОЋИ ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ 

 

 

 Члан 1.  

 

           У Правилнику о једнократној новчаној помоћи за новорођену децу (''Службени лист града 

Чачка'' бр. 5/2018) речи ''Градска управа за опште и заједничке послове'' у различитим падежима и 

на одговарајућим местима, замењују се речима ''Градска управа за друштвене делатности '', у 

одговарајућем падежу. 

             

Члан 2. 

              

Овај правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном листу града 

Чачка''. 

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЈЕДНОКРАТНЕ 

НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ У 2020. ГОДИНИ 

 

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

Правилником о једнократној новчаној помоћи за новорођену децу ближе су одређени услови и 

начин остваривања права на новчану помоћ за свако новорођено дете, као мера подстицаја рађања 
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деце на територији града Чачкa. Одлуком о додатној финансијској подршци породици са децом, 

предвиђено је да решавање о праву на давање једнократне новчане помоћи за новорођено дете, 

одлучује Градска управа за друштвене делатности града Чачка. Правилником о једнократној 

новчаној помоћи за новорођену децу ближе су одређени услови и начин остваривања права на 

новчану помоћ за свако новорођено дете, као мера подстицаја рађања деце на територији града 

Чачкa. Правилником је прописано да Градско веће града Чачка за сваку календарску годину 

утврђује висину новчане помоћи за прво,друго, треће и свако наредно дете по реду рођења. 

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЈЕДНОКРАТНЕ  

НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ 

У 2020. ГОДИНИ 

 

 

1. Висина једнократне новчане помоћи за прворођено и другорођено дете рођено у 2020. 

години у породици износи 10.000,00 динара. 

 

2. Висина једнократне новчане помоћи за трећерођено дете рођено у 2020. години у 

породици износи 20.000,00 динара. 

 

3. Висина једнократне новчане помоћи за четврторођено и свако наредно рођено дете у 

2020. години, у породици износи 30.000,00 динара. 

 

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

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ВРШЕЊУ УСЛУГА ЈП 

„ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

Драган Вукајловић у уводном излагању по овој тачки дневног реда, истакао је да је 

предмет Уговора о вршењу услуга ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину уређивање међусобних права 

и обавеза у реализацији програма ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину за потребе Града а који се 

састоји од таксативно наведених активности. Рокови за почетак и завршетак појединих послова 

утврђени су планом јавних набавки наручиоца и закљученим уговорима. Наручилац се обавезује да 

извршиоцу посла исплати вредност послова у месечним износима на основу испостављеног рачуна.  

 

 По упознавању са текстом Уговора Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

  

 Закључује се Уговор о вршењу услуга ЈП ,,Градац“ Чачак за  2020. годину, у тексту који је 

саставни део овог закључка.  

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ВРШЕЊУ УСЛУГА „ГРАДСКЕ 

СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 Бранкица Јелић поднела је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда истакавши да 

се Уговор закључује  између Града Чачка и Градске стамбене агенције Чачак за 2020. годину, којим 
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се уговорне стране споразумевају да Агенција, у оквиру делатности за које има искључиво право, 

обавља одређене стручне послове по налогу Града. 

 

 

 По упознавању са текстом Уговора Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

  

 Закључује се Уговор о вршењу услуга Градске стамбене агенције Чачак за 2020. годину, у 

тексту који је саставни део овог закључка.  

 

 

ДВАНАЕСТА  ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА ДАВАЊЕ 

ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАДУЖЕЊЕ УЗИМАЊЕМ 

КРЕДИТА 

 

У оквиру ове тачке дневног реда Данко Ћаловић упонао је чланове Градског већа са 

захтевом ЈКП „Чачак“ Чачка за давање претходне сагласности за задужење узимањем кредита и 

истакао да је Надзорни одбор донео одлуку којим се одобрава задужење овог предузећа  у износу од 

170 милиона динара, за измирење обавеза за енергенте и за коришћење „overdraft“ кредита. Услови 

за добијање овог кредита јесу усвојен Програм пословања за 2020. годину и прибављена сагласност 

за узимање кредита. Кредит по повољној каматној стопи ће омогућити да се измире доспеле обавезе 

и измири рачун за јануар месец. 

 

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

Неговановић који је поставио питање да ли банке имају право на трошкове обраде кредита или је 

то укинуто и Данко Ћаловић који је одговорио да ће се приликом закључивања уговора са банком 

свакако проверити да ли тај податак важи за конкретан случај као и да је била само једна понуда од 

једне банке.  

 

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

следеће:  

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ДАЈЕ СЕ претходна сагласност Јавном комуналном предузећу за грејање „Чачак“ Чачак за 

задужење узимањем кредита, у износу од 170.000.000,00 динара и то: 

 

- износ од 160.000.000,00 динара, прерачунато у евре по средњем курсу НБС на дан 

реализације кредита, за измирење обавеза за енергенте; 

- износ од 10.000.000,00 динара, за коришћење „Оverdraft“ кредита. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ GLOBAL 

SUSTAINABILITY EXPERTS ДОО БЕОГРАД НА ЛОКАЦИЈСКЕ 

УСЛОВЕ КОЈЕ ЈЕ ИЗДАЛА ГРАДСКА УПРАВА ЗА 

УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ ROP-CAC-24652-LOC-

3/2019 ОД 15. НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

 

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

приговором „Global Sustainability Experts“ доо Београд на Локацијске услове које је издала Градска 
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управа за урбанизам града Чачка број ROP-CAC-24652-LOC-3/2019 од 15. новембра 2019. године, 

као и предлогом решења по приговору.  

 

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

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 
 

ОДБИЈА СЕ приговор GLOBAL SUSTAINABILITY EXPERTS доо Београд, Чукарица, ул. 

Милке и Тоше Руса 4, поднет преко пуномоћника Netinvest д.о.о. Београд, чији је законски 

заступник Зоран Бутулија из Београда, на Локацијске услове за изградњу соларне електране на тлу 

СЕ „Горичани“ снаге 25,6 kW на к.п. бр. 1230 КО Горичани у Горичанима, град Чачак, које је издала 

Градска управа за урбанизам града Чачка број ROP-CAC-24652-LOC-3/2019 од 15.новембра 2019. 

године, као неоснован. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Градска управа за урбанизам града Чачка, поступајући по захтеву GLOBAL 

SUSTAINABILITY EXPERTS доо Београд, Чукарица, ул. Милке и Тоше Руса 4,  поднетом преко 

пуномоћника NETINVEST доо Београд, чији је законски заступник Зоран Бутулија из Београда, за 

издавање локацијских услова за изградњу соларне електране на тлу СЕ „Горичани“ снаге 25,6 kW 

на к.п. бр. 1230 КО Горичани, издала je Локацијске услове за изградњу соларне електране на тлу СЕ 

„Горичани“ снаге 25,6 kW на к.п. бр. 1230 КО Горичани у Горичанима, град Чачак, број ROP-CAC-

24652-LOC-3/2019 од 15.новембра 2019. године. 

На  издате Локацијске услове приговор је благовремено изјавио GLOBAL 

SUSTAINABILITY EXPERTS доо Београд, Чукарица, ул. Милке и Тоше Руса 4, поднет кроз ЦИС, 

преко пуномоћника NETINVEST доо Београд, чији је законски заступник Зоран Бутулија из 

Београда, којим оспорава тачку 4.9. Локацијских услова у којој је наведено да је уз захтев за 

издавање решења којим се одобрава изградња соларне електране потребно доставити доказ о 

решеном саобраћајном приступу парцели на којој се планира изградња и прикључење електране. 

Истиче да је за исходовање дозволе за саобраћајни приступ које је у надлежности ресорног 

Министарства, потребно проћи и процедуру стручне контроле ревизионе комисије за пројектну 

документацију а чији трошкови превазилазе трошкове инвестиције изградње и пуштања у рад 

соларне електране. Обзиром да соларна електрана представља постројење које се једнократно 

монтира, сматра да је потребно тумачење да ли решење које издаје локална самоуправа, може бити 

добијено без доказа о решеном саобраћајном приступу предметној парцели које издаје ресорно 

Министарство и даје појашњење о карактеристикама наведене соларне електране. Даље истиче да 

процедура за добијање доказа о решеном саобраћајном прукључку претпоставља израду пројектне 

документације у складу са процедуром ресорног Министарства, што изискује велике трошкове у 

односу на саму инвестицију соларне електране и њено касније функционисање. Посебно наводи да 

не оспорава издате локацијске услове и јасно прописане одредбе Закона о планирању и изградњи 

али указује на рационалност и оправданост инвестиције. 

 

У одговору на приговор првостепени орган наводи да је приговор неоснован из разлога који 

су наведени у предметним Локацијским условима и истиче да је Градска управа за урбанизам града 

Чачка,по захтеву GLOBAL SUSTAINABILITY EXPERTS доо Београд, Чукарица,  издала 

информацију о локацији број 958-188/19-IV-2-01 од 5. марта 2019. године, која је претходила 

поступку издавања локацијских услова, за изградњу соларних панела са пратећим инсталацијама на 

к.п. бр. 1228, 1229, 1230 и 1231 све у КО Горичани, град Чачак. У издатој информацији о локацији 
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наведено је да је изградња соларних панела са пратећим инсталацијама на предметним парцелама 

могућа уз поштовање правила уређења и грађења електроенергетске инфраструктуре из Просторног 

плана града Чачка при чему је посебно наглашено да на основу члана 133. став 2. тачка 14) Закона о 

планирању и изградњи , грађевинску дозволу за саобраћајни прикључак к.п. бр. 1230 КО Горичани 

на Државни пут IIA реда 179, Прањани-Трбушани-Љубић-Чачак-Дракчићи-Краљево, издаје 

Министарство надлежно за послове грађевинарства. Даље наводи да је уз захтев за издавање 

локацијских услова приложено Идејно решење у коме је у главној свесци, у табели општи подаци о 

објекту и локацији, у делу где се наводе подаци о катастарској парцели и катастарској општини на 

којој се налази прикључак на јавну саобраћајницу, изричито наведена к.п. бр. 1351 КО Горичани, 

која представља Државни пут IIA реда. Истиче да су наводи подносиоца приговора неосновани из 

разлога што је инвеститор пре подношења захтева за издавање локацијских услова већ био упознат 

о обавези достављања доказа о решеном саобраћајном приступу на к.п. бр. 1230 КО 

Горичани.Предлаже да се приговор одбије као неоснован.   

 

 

Увидом у списе предмета утврђено је следеће: 

 

- да је GLOBAL SUSTAINABILITY EXPERTS доо Београд, Чукарица, преко пуномоћника 

NETINVEST доо Београд, чији је законски заступник Зоран Бутулија из Београда, кроз 

ЦИС, дана 7. новембра 2019. године, поднео захтев за издавање локацијских услова за 

изградњу соларне електране на тлу СЕ „Горичани“ снаге 25,6 kW на к.п. бр. 1230 КО 

Горичани; 

- да је уз захтев приложено пуномоћје за подношење захтева, информација о локацији, 

идејно решење са главном свеском, пројектом архитектуре и пројектом  

електроенергетских инсталација, геодетски снимак постојећег стања на катастарској 

подлози и докази о уплати прописане таксе и накнаде за издавање локацијских услова и 

остали прилози; 

- да је Градска управа за урбанизам града Чачка издала Локацијске услове број ROP-CAC-

24652-LOC-3/2019 од 15.новембра 2019. године за изградњу соларне електране на тлу 

СЕ „Горичани“ снаге 25,6 kW на к.п. бр. 1230 КО Горичани у Горичанима, град Чачак. 

 

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

града Чачка налази да приговор није основан из следећих разлога: 

 

Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 

132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др. закон), члановима 53а до 57, регулисана је област 

издавања Локацијских услова. 

Чланом 133. став 2. тачка 14. истог закона прописано је да Министарство надлежно за 

послове грађевинарства издаје грађевинску дозволу за изградњу државних путева првог и другог 

реда, путних објеката и саобраћајних прикључака на ове путеве. 

 

Градска управа за урбанизам града Чачка издала је Локацијске услове број ROP-CAC-24652-

LOC-3/2019 од 15.новембра 2019. године,  којима је у тачки 4. „Констатација о могућностима 

издавања грађевинске дозволе“ подтачка 4.1 констатовано да је изградња соларне електране на тлу 

СЕ „Горичани“ снаге 25,6 kW на к.п. бр.1230 КО Горичани у Горичанима, град Чачак, могућа,  а у 

подтачкама 4.5, 4.6, 4.9 и 4.10  наведено да инвеститор може поднети захтев за издавање решења 

којим се одобрава извођење предметних радова, уз достављање законом прописане документације, 

доказа о решеном саобраћајном приступу на к.п. бр. 1230 КО Горичани и доказа о решеним 



 

 

 

  15 

 

 

 

имовинско-правним односима у складу са Законом о планирању и изградњи. У подтачки 4.8. је 

наведено да изградња саобраћајног прикључка на Државни пут IIA реда 179 није предмет ових 

локацијских услова, те да грађевинску дозволу за саобраћајни прикључак к.п. бр. 1230 К.О. 

Горичани на предметни државни пут издаје Министарство надлежно за послове грађевинарства. 

 

Првостепени орган је правилно поступио  када је применом одредаба Закона о планирању и 

изградњи, Уредбе о локацијским условима и Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем, издао локацијске услове, наводећи да је изградња предметне 

соларне електране по захтеву инвеститора GLOBAL SUSTAINABILITY EXPERTS доо Београд, 

Чукарица, могућа али да је уз захтев за издавање решења којим ће се одобрити извођење радова, 

потребно доставити одређене доказе.  Утврђено је да је уз захтев потребно доставити доказ о 

решеном саобраћајном приступу на к.п. бр. 1230 КО Горичани са Државног пута IIA реда 179, за 

који саобраћајни прикључак грађевинску дозволу издаје надлежно министарство, обзиром да је 

инвеститор уз захтев за издавање локацијских услова приложио идејно решење  у коме је у делу где 

се наводе подаци о катастарској парцели на којој се налази прикључак на јавну саобраћајницу, 

навео к.п. бр. 1351 КО Горичани, која представља Државни пут IIА реда.  Из тих разлога 

неосновани су  наводи приговора, пре свега наводи који се односе на прибављање дозволе од 

надлежног министарства јер се исти пре свега односе на рационалност и оправданост саме 

инвестиције имајући у виду трошкове прибављања дозволе за саобраћајни прикључак, обзиром да и 

сам подносилац приговора, тумачећи одредбе Закона, не оспорава издате локацијске услове. 

 

Остали наводи приговора немају утицаја на другачије решење ове управне ствари, 

па је Градско веће града Чачка одлучило као у диспозитиву. 

 

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

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

Крагујевцу, у року од 30 дана од дана пријема решења. 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ ЕЛЕКТРОВАТ ДОО 

БЕОГРАД, НА ЗАКЉУЧАК ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ ROP-CAC-28669-LOCH-

1/2019 ОД 22. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ 

 

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

приговором „Електроват“ доо Београд, на Закључак Градске управе за урбанизам града Чачка број 

ROP-CAC-28669-LOCH-1/2019 од 22. октобра 2019. године, као и предлогом решења по приговору.  

 

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

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 
 

ОДБИЈА СЕ приговор ЕЛЕКТРОВАТ доо Београд, поднет на Закључак Градске управа за 

урбанизам града Чачка број ROP-CAC-28669-LOCH-1/2019 од 22. октобра 2019. године, као 

неоснован. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Градска управа за урбанизам града Чачка, поступајући по захтеву ЕЛЕКТРОВАТ д.о.о. 

Београд, поднетом преко пуномоћника, Данка Вујовића из Новог Сада, за издавање локацијских 

услова за реконструкцију и доградњу постојећег пословно производног објекта, на к.п. бр. 5495/4, 

5497/2 и 5497/8 све у КО Чачак, донела је Закључак којим се ОДБАЦУЈЕ захтев ЕЛЕКТРОВАТ 

д.о.о. Београд, ул. Шуматовачка бр. 124 за издавање локацијских услова за реконструкцију и 

доградњу постојећег пословно производног објекта, категорије В, класификационог броја 125103 

(71%) и 122012 (29%), будуће спратности Впр+1 и П+2, на к.п. бр. 5495/4, 5497/2 и 5497/8 све у КО 

Чачак, због недостатака у садржини идејног решења. 

 

На  донети Закључак приговор је благовремено изјавио ЕЛЕКТРОВАТ д.о.о. Београд, у коме 

наводи да је захтев за издавање локацијских услова за доградњу и реконструкцију постојећег 

пословно производног објекта поднео у складу са Законом о планирању и изградњи, по обједињеној 

процедури. Истиче да су све институције, имаоци јавних овлашћења, дале своје услове осим ЈП 

„Србијагас“ Нови Сад, оператор дистрибутивног система РЈ Чачак, које није доставило услове, већ 

обавештење о немогућности да се издају услови. Даље наводи разлоге због чега је неприхватљив 

став ЈП „Србијагас“ истичући да захтев за локацијске услове за реконструкцију и доградњу 

постојећег пословно производног погона подразумева и реконструкцију постојећих прикључака, да 

детаљи реконструкције прикључка гаса нису и не могу бити предмет приложеног идејног решења, 

да је ЈП „Србијагас“ био дужан да изда услове за измештање постојеће инфраструктуре у складу са 

чланом 55. став 4. Закона о планирању и изградњи, да су у директном контакту са ЈП „Србијагас“ 

мимо обједињене процедуре, затражили разјашњење и добили Техничке услове за измештање 

предметног дела прикључка, који се требају реализовати по засебној процедури, по члану 145. 

Закона, што представља изигравање духа закона, јер се тражи по посебној процедури измештање 

дела постојећег прикључка независно од осталих инфраструктурних инсталација. Даље истиче да 

ЈП „Србијагас“ не уважава Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења 

контроле техничке документације према класи и намени објеката, у којем се реализација онога што 

ималац јавних овлашћења тражи предвиђа у каснијој фази процедуре и то у склопу израде пројекта 

за грађевинску дозволу, обзиром да ПГД садржи и свеску бр. 10 - припремне радове у шта спада и 

измештање гасног прикључка. Из тих разлога је неприхватљив захтев ЈП „Србијагас“ да се 

претходно измести гасни прикључак пре издавања локацијских услова, те да би прихватање таквог 

става компликовало поступак градње. Предлаже да се захтев за локацијске услове врати на поновни 

поступак и да ималац јавних овлашћења изда тражене услове у складу са законском регулативом. 

 

У одговору на приговор првостепени орган наводи да је приговор неоснован из разлога који 

су наведени у оспореном закључку и истиче да је Правилником о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем изричито прописано да ако ималац јавних овлашћења достави 

надлежном органу обавештење да не може да изда услове за пројектовање и прикључење због 

недостатака у садржини идејног решења достављеног уз захтев за издавање локацијских услова, 

надлежни орган без одлагања одбацује захтев за издавање локацијских услова, те да је у конкретном 

случају ЈП „Србијагас“ Градској управи за урбанизам доставио обавештење да не може да изда 

техничке услове за пројектовање и изградњу због недостатака у садржини достављеног идејног 

решења. Даље истиче да је првостепени орган, у складу са Правилником, приговор поднет од стране 

„Електроват“ д.о.о. Београд, доставио имаоцу јавних овлашћења, уз констатацију да је неопходно да 

се о истом изјасни у року од 15 дана од дана пријема акта, обзиром да се приговор односи и на 

услове односно обавештење ЈП „Србијагас“. Ималац јавних овлашћења, ЈП „Србијагас“се изјаснио о 

приговору истичући да је исти неоснован, наводећи поред осталог да на к.п. бр. 5495/4 КО Чачак 

постоји изграђена деоница ДГМ „Кључ“, пречника Ф40, максималног радног притиска МОП 4, која 
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је у колизији са планираним објектом за изградњу и да је чланом 323. Закона о енергетици 

забрањена изградња изнад енергетских објеката. Поред тога, првостепени орган је истакао да је 

предузеће „Електроват“ дана 15. новембра 2019. године поднело нови захтев за издавање 

локацијских услова, који се односи на измештање дела постојећег полиетиленског гасовода и 

изградњу дела прикључног гасовода за пословни објекат број 2, од тачке број Т1 до тачке број Т2, 

на к.п. бр.5497/8 и 5495/4 обе КО Чачак, у складу са издатим техничким условима ЈП „Србијагас“ од 

3. октобра 2019. године а који су управо оспоравани у поднетом приговору. Обзиром да је поднет 

нови захтев, Градска управа за урбанизам, се обратила подносиоцу приговора захтевом за 

изјашњење да ли остаје при поднетом писаном приговору од 24. новембра 2019. године, јер је 

поднет нови захтев, те да је дужан уколико остаје при поднетом приговору, да наведени приговор 

поднесе у електронској форми, кроз ЦИС, а што је предузеће „Електроват“ д.о.о. Београд учинило и 

дана 27. новембра 2019. године, кроз Централни информациони систем, поднело приговор у 

електронској форми и исти је достављен Градском већу на одлучивање. Предлаже да се приговор 

одбије као неоснован. 

       

Увидом у списе предмета утврђено је следеће: 

 

- да је „Електроват“ д.о.о. Београд, преко пуномоћника Данка Вујовића из Новог Сада, 

дана 23. септембра 2019. године, кроз ЦИС, поднео захтев за издавање локацијских 

услова за реконструкцију и доградњу постојећег пословно производног објекта, на к.п. 

бр. 5495/4, 5497/2 и 5497/8 све у КО Чачак; 

- да је Градска управа за урбанизам града Чачка, Закључком број ROP-CAC-28669-LOC-

1/2019 од 26. септембра 2019. године, одбацила захтев „Електроват“ д.о.о. Београд, због 

недостатака у садржини идејног решења, са поуком о праву на подношење усаглашеног 

захтева ; 

- да је „Електроват“ д.о.о. Београд, дана 27. септембра 2019. године, поднео усаглашени 

захтев за издавање локацијских услова за реконструкцију и доградњу постојећег 

пословно производног објекта, на к.п. бр. 5495/4, 5497/2 и 5497/8 све у КО Чачак; 

- да је уз захтев приложено пуномоћје за подношење захтева, главна свеска са пројектом 

архитектуре, геодетски снимак постојећег стања на предметној парцели и доказ о уплати 

прописане таксе и накнаде за издавање локацијских услова и накнаде за вођење 

Централне евиденције; 

- да је ЈП „Србијагас“ Нови Сад, радна јединица Чачак, дана 3. октобра 2019. године, 

доставило је Градској управи за урбанизам града Чачка, обавештење број 06-03-4/493, да 

не може да изда техничке услове за пројектовање и изградњу због недостатака у 

садржини достављеног идејног решења; 

- да је Градска управа за урбанизам града Чачка Закључком број ROP-CAC-28669-LOC-

1/2019 од 22. октобра 2019. године, одбацила захтев „Електроват“ д.о.о. Београд, због 

недостатака у садржини идејног решења; 

- да је „Електроват“ д.о.о. Београд, дана 24. октобра 2019. године, у писаној форми, 

поднео приговор на Закључак број ROP-CAC-28669-LOC-1/2019 од 22. октобра 2019. 

године, а дана 27. новембра 2019. године и приговор у електронској форми; 

- да се ЈП „Србијагас“ Нови Сад, РЈ Чачак, изјаснило на приговор „Електроват“ д.о.о. 

Београд, поднеском број 06-03-4/599 од 14. новембра 2019. године. 

 

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

града Чачка налази да приговор није основан из следећих разлога: 
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Чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем („Сл. гласник РС“ број 68/2019) прописано је да ће надлежни орган захтев за издавање 

локацијских услова одбацити закључком и када идејно решење не садржи податке потребне за 

издавање локацијских услова, уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање, не 

упуштајући се у оцену техничке документације у складу са одредбом члана 8ђ Закона. 

 Чланом 12. истог правилника прописано је да ако ималац јавних овлашћења достави 

надлежном органу обавештење да не може да изда услове за пројектовање и прикључење због 

недостатака у садржини идејног решења достављеног уз захтев за издавање локацијских услова, 

надлежни орган без одлагања одбацује захтев за издавање локацијских услова, у складу са чланом 8. 

став 2. 

 

Првостепени орган је поступајући у складу са наведеним одредбама Правилника донео 

оспорени закључак којим се одбацује захтев „Електроват“ д.о.о. Београд, за издавање локацијских 

услова за реконструкцију и доградњу постојећег пословно производног објекта, јер је неспорно да у 

садржини идејног решења има недостатака, односно да ималац јавних овлашћења, ЈП „Србијагас“ 

Нови Сад РЈ Чачак, није издао услове за пројектовање и прикључење, због недостатака у садржини 

идејног решења. 

Наводи приговора да захтев за локацијске услове за реконструкцију и доградњу постојећег 

пословно производног погона, подразумева и реконструкцију и/или доградњу његових постојећих 

прикључака, су неосновани јер се из достављене документације, пре свега података наведених у 

захтеву може закључити да се предметни захтев односи на доградњу постојећег пословно 

производног објекта и не подразумева постојеће прикључке јер исти нису ни наведени нити 

обухваћени идејним решењем, што подносилац приговора и сам потврђује наводом да детаљи 

реконструкције прикључка гаса нису и не могу бити предмет приложеног идејног решења, већ се 

обрађују у наредним фазама пројектовања.  

 

 Што се тиче навода приговора који се односе на цитирање одредбе члана 55. став 4. Закона 

о планирању и изградњи, који се односи на садржину локацијских услова, исти су неосновани јер се 

из достављеног обавештења ЈП „Србијагас“ може видети да се извођење радова на доградњи 

производног објекта планира на к.п. бр. 5495/4 КО Чачак, изнад постојеће дистрибутивне мреже 

ДГМ „Кључ“, што значи да је дат податак да се на тој парцели налази објекат и могућност 

инвеститору да положај будућег објекта прилагоди  у односу на постојећи гасоводни објекат или се 

посебним захтевом обрати дистрибутеру гаса за измештање постојећих инсталација. Из тих разлога 

је неоснован и навод којим се оспорава засебна процедура издавања решења о одобрењу извођења 

радова на измештању  постојећег прикључка, који радови се не би изводили уколико би инвеститор 

доставио идејно решење усклађено са планском документацијом у погледу минималног растојања 

планираног објекта у односу на постојећи гасовод.  

Неспорно је да је извођење радова на катастарској парцели на којој се налази дистрибутивни 

гасовод могуће само на начин како је дато у обавештењу имаоца јавних овлашћења и да се за 

измештање дистрибутивног гасовода подноси посебан захтев у оквиру обједињене процедуре за 

издавање локацијских услова и издавање решења о одобрењу извођења радова по члану 145. Закона 

о планирању и изградњи, па су из тих разлога неосновани и наводи приговора у вези измештања 

постојеће инфраструктуре у склопу припремних радова у фази издавања грађевинске дозволе. 

Остали наводи приговора немају утицаја на другачије решење ове управне ствари, 

па је Градско веће града Чачка одлучило као у диспозитиву. 

 

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

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

Крагујевцу, у року од 30 дана од дана пријема решења. 
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ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  

  

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

веће је једногласно донело следеће: 

  

РЕШЕЊЕ 

 

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

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

апропријација 17, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Стална буџетска 

резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге локалне 

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

средства у износу од 2.573.805,20 динара, на име обезбеђeња средстава за измирење обавеза 

по рачунима ДОО „Транспорт“ Придворица за извођење радова на чишћењу канала за 

наводњавање и обрачунати ПДВ по окончаној ситуацији ДОО „Татовић“ Чачак, за извођење 

радова на санирању последица елементарних непогода.  

 

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

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

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

самоуправе, Програмска активност 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама, извор 

финансирања 01 (издаци из буџета Града) Директни корисник буџетских средстава Градска 

управа за опште и заједничке послове. 

 

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

 

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

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:   РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

У 2020. ГОДИНИ  

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Владана Милића, Градско веће 

је једногласно расписало: 

  

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА  

У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ 

 

 

 1. Предмет овог јавног позива је додела средстава за реализацију посебних програма за 

задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2020. години, и то: 

 

- рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној 

својини чији је корисник град Чачак и спортских објеката у својини града кроз одобравање њиховог 

коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта. 
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 2. Право на доделу средстава имају надлежан територијални спортски савез града и друге 

организације у области спорта са седиштем на територији града. 

 

 3. За реализацију посебних програма поднетих по овом Јавном позиву опредељена су 

средства у износу од 8.800.000,00 динара. 

 

4. Одобрена средства морају бити употребљена најкасније до краја текуће године. 

 

5. Предлог програма се оцењује према следећим критеријумима:  

 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог 

програма;  

2) испуњење услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом 

и овом одлуком;  

3) усклађености циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта у 

граду Чачку, циљевима програма развоја спорта у граду Чачку и циљевима Националне стратегије 

развоја спорта у Републици Србији;  

4) вредновање квалитета предлога програма.  

 

 

6. Основни услови које носилац програма мора да испуни су: 

 

1) да је регистрован у складу са законом;  

2) да је уписан у евиденцију у складу са законом;  

3) да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако законом није друкчије 

одређено;  

4) да има седиште на територији града Чачка;  

5) да је директно одговоран за припрему и извођење програма;  

6) да је претходно обављао делатност најмање годину дана;  

7) да испуњава, у складу са законом, прописане услове за обављање спортских активности и 

делатности;  

8) да је доставио извештај о успешној реализацији одобреног програма укључујући и доказе 

о наменском коришћењу средства буџета града, уколико је био носилац програма претходне године;  

9) да располаже капацитетима за реализацију програма.  

 

 

7.  Носилац програма не може да:  

 

1) буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;  

2) има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и 

пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према 

организацијама социјалног осигурања;  

3) буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни 

преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и 

спречавањем негативних појава у спорту.  

 

  8. Конкурсну документацију спортске организације могу преузети на писарници Градске 

управе града Чачка (шалтер број 11) или на сајту www.cacak.org.rs. 

 

http://www.cacak.org.rs/
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  9.  Конкурс је отворен 8 (осам) дана од дана објављивања на интернет сајту града Чачка. 

 

10. Обавештење о одобреним програмима објављују се на интернет сајту града Чачка, у 

роковима предвиђеним Одлуком о одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и 

интереса грађана у области спорта у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 23/2016). 

 

11. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

 

 12. Пријаве на конкурс, у затвореној коверти, доставити на адресу: Градско веће града 

Чачка - Комисија за спорт, ул. Жупана Страцимира број 2, са назнаком «НЕ ОТВАРАЈ - ПРИЈАВА 

НА КОНКУРС». 

                                                                                  

  

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА:  РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА  УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ 

ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2020. ГОДИНИ  

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Владана Милића, Градско веће 

је једногласно расписало: 

 

ЈАВНИ КОНКУРС  

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА 

ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2020. ГОДИНИ 

 

 

 1. Предмет овог конкурса је додела средстава удружењима за подстицање програма или 

недостајућег дела средстава за финансирање програма у области: 

 

- социјалне заштите,  

- борачко-инвалидске заштите,  

- заштите лица са инвалидитетом,  

- друштвене бриге о деци и младима,  

- заштите интерно расељених и избеглица,  

- подстицање наталитета,  

- помоћи старима,   

- здравствене заштите,  

- заштите и промовисања људских и мањинских права,  

- образовања, 

- науке,  

- заштите животне средине,  

- одрживог развоја,  

- заштите животиња,  

- заштите потрошача,  

- борбе против корупције. 

 

 Једно удружење може поднети пријаву само из једне области. 

 

2. Право учешћа на конкурсу имају удружења која испуњавају следеће услове: 

- да удружење има статус правног лица, 
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-  да удружење програм од јавног интереса реализује на територији града Чачка, 

- да је удружење основано у складу са прописима којим је уређено оснивање удружења и да 

је уписано у прописани регистар; 

- да се, према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у области у којој се 

програм реализује. 

 

 3. За финансирање или суфинансирање програма поднетих по овом Јавном конкурсу 

Одлуком о буџету града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 19/2019) опредељена су средства у укупном 

износу од 12.000.000,00 динара, и то: 

 

-  заштите животне средине 1.000.000,00 динара 

-  друштвена брига о деци и младима  1.000.000,00 динара,  

-  остало (социјална заштита, борачко-инвалидска заштита, заштита лица са инвалидитетом,  

заштита интерно расељених и избеглица, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствена 

заштите, заштита и промовисања људских и мањинских права, образовање, наука, одрживи развој, 

заштита животиња, заштита потрошача, борба против корупције)  10.000.000,00 динара 

 

 4. Избор програма који ће се финансирати или суфинансирати средствима буџета Града 

врши се применом следећих критеријума: 

 

1) референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број 

корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост; 

2) циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у 

области у којој се програм спроводи; 

3) суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике 

Србије, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег 

дела средстава за финансирање програма; 

4) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су 

раније коришћена средства буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе. 

Ближа мерила за избор програма применом наведених критеријума, са јасним системом за 

вредновање сваког појединачног критеријума прописује Комисија за спровођење поступка јавног 

конкурса за доделу средстава удружењима, и они се налазе на званичној интернет страници града 

Чачка www.cacak.org.rs. Комисија може утврдити и допунске критеријуме који су специфични за 

одређену област, који се такође објављују на интернет страници www.cacak.org.rs. 

 

5. Одобрени програм се мора реализовати, а додељена средства употребити, најкасније до 

краја текуће календарске године. 

 

6. Учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, дужни су да 

доставе нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима, у року од 15 дана од дана 

објављивања Одлуке о додели средстава на интернет страници града Чачка. Уколико то не учине, 

сматраће се да су одустали од средстава која су им додељена. 

 

7. Учесници конкурса дужни су да се одазову позиву надлежне управе на закључење 

уговора, у року од 15 дана од дана објављивања позива на званичној интернет страници града 

Чачка. Уколико то не учине, сматраће се да су одустали од средстава која су им додељена.  

 

 8. Конкурсну документацију удружења могу преузети на званичној интернет страници града 

Чачка www.cacak.org.rs. 

http://www.cacak.org.rs/
http://www.cacak.org.rs/
http://www.cacak.org.rs/
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 9.  Конкурс је отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања на званичној интернет 

страници града Чачка (www.cacak.org.rs.). 

 

 10. Пријаве на конкурс, у затвореној коверти, доставити на адресу: Градско веће града Чачка 

- Комисија за спровођење јавног конкурса за доделу средстава удружењима, ул. Жупана 

Страцимира број 2, са назнаком «НЕ ОТВАРАЈ – ПРИЈАВА НА КОНКУРС».  

 

  11. Уз пријаву на конкурс (попуњен образац предлога програма у два примерка), 

приложити следећу документацију: 

- статут удружења  

- решење о упису удружења у регистар. 

 

 12. Учесника конкурса који је поднео непотпуно или непрецизно попуњен образац предлога 

програма, или није доставио тражену документацију, Комисија електронским путем обавештава да 

недостатак отклони у року од осам дана, од дана објављивања обавештења на званичној интернет 

страници града Чачка.  

 Пријава учесника конкурса који у накнадно одређеном року не отклони уочене 

неправилности, не разматра се.  

 Учеснику конкурса који није доставио образац предлога програма, не доставља се наведено 

обавештење и његова пријава се не разматра.  

 

 13. Правни акти предвиђени Правилником о критеријумима и поступку доделе средстава 

удружењима за реализовање програма од јавног интереса („Сл. лист града Чачка» број 5/2018), а у 

вези расписаног конкурса, биће објављивани на адреси 

http://www.cacak.org.rs/Dodela_sredstava_udruzenjima-221-1. 

                                         

 14. Неблаговремене пријаве неће се разматрати.         

 

                                   

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У РЕШЕЊУ 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 06-203/2019-III ОД 26. 

ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

 

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

једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о исправци грешке у решењу о отуђењу 

 

       

         1. Исправља се грешка у тачки 1. диспозитива решења  Градског већа града Чачка број  06-

203/2019-III  од 26.12.2019. године којим се из јавне својине града Чачка  отуђује кп. бр. 201/1 у 

повр. од 497 m2 и к.п. бр. 206/9 у површ. од 35 м2 обе КО Чачак,  подносиоцу иницијативе Tiffany 

Production doo  Чачак, тако да уместо погрешно означене „ кп. бр. 201/1“ треба да стоји „кп. бр. 

202/1“. 

        2. Решење о исправци почиње да производи правна дејства од када и решење које се 

исправља. 

    

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


O6pa3no>rcelbe

Vrrz4or,r y peruene lpagcxor reha rpaAa r{aqra 6p.oj 06-203/20I9-lIl ox 26.12.2019. ro4uue
xojurvr ce us jarne cnojrane tpa1a r{aqrta orybyje xu. 6p. 20lll y roBp. oA 497 m2 r{ K.n. 6p. 20619 y
rroBprrr. oa 35 na2 o6e KO r{aqarc rroAHocr4orry raHr.rqrajarure Tiffany Production doo 9aqax , yrrpf euo je
,Ia je y raqKrr 1. gacno:urlrBa Hatrr{}beHa oqrrmreAHa rperlKa y ilvcatuy, raro umo je }Mecro rc.t. 6p.20211
norperxHo HaBeAeHa n.n.6p. 20lll.

Karo ce y KoHKperHou cnyuajy paArr o ouarne4uoj HerarrHocrr{ oAHocHo o rpemKr4 y nucarLy ro
ce oBr4M pelueneM HaBe,{eHa rpemxa }rcflpaBrtsa, a Ha oaHoBy ul. 144 3arcona o olrrrreM yrpaBHoM
rrocTyrrKy.

***

Mu,ryu To4oponuh o6asectro je u,rauoee lpa4crcor eeha Aa je o4,ryueuo no cBHM raLrKaMa

AHeBHor pega. na je 97. cegHraqy fpagcrcor eeha:ann5ruuo y l0.racoBa rz 15 uurryra.

TPAACKO BEhE
Bpoj: 06-412020-III
17. jauyap2020.rotur'e

3aur.rcrar ca 97. ceAHr.rr{e fpagcxor neha ycrojen je ua 98. ceAHr.rqr{ fpagcxor reha 6poj 06-
1312020-Iil oa 7. $e6pyapa2020. roAuHe.
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