
ЗАПИСНИК 

СА ДЕВЕДЕСЕТОСМЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 7. фебруара 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 98. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

  да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 9 чланова: Милун Тодоровић, 

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

Мирослав Вукосављевић, Драгомир Шипетић, Немања Трнавац, Михаило Јовић, Милан Лукић и 

Душан Радојевић a одсутни су  Славко Веселиновић, Драгомир Шипетић, Немања Трнавац и 

Велимир Дробњак. 

 

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

може да ради и пуноважно одлучује; 

 

 да седници Градског већа  присуствују: 

 

- Мирјана Ђоковић, помоћник Градоначелника 

- Милан Бојовић, помоћник Градоначелника 

- 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 

- Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој 

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

- Славица Страњанац, представник Градске управе за финансије 

- Катарина Новковић, Градски правобранилац 

- Марко Гавриловић, члан Савета за безбедност саобраћаја  

- Мирко Муњић, председник Комисије за решавање стамбених потреба ратних војних 

инвалида и породица палих бораца  

- Марија Војводић, представник Центра за социјални рад града Чачка 

- Милош Стеванић, директор Спортског центра „Младост“ Чачак 

- Ивана Вукајловић, заменик председника Стручне комисије за избор годишњих, односно 

посебних програма у области спорта 

 

 

   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  им је   

достављен записник са 97. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 97. седнице Градског 

већа.  

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

 

УСВАЈА СЕ записник са  97.  седнице Градског већа града Чачка број 06-4/2019-III од 7. 

јануара 2020.  године, без примедби. 

 

*** 

 

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

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

 

- ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА И   ДОДЕЛИ 

СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА   ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ 

СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2020. ГОДИНИ 

 

  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: 

 

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

 

1.   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ГРАДА ЧАЧКА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ  HALK BANK АД БЕОГРАД, ИЗГРАЂЕНE НА 

КП.БР. 825/1 КО ЧАЧАК И ДЕЛА КП.БР. 825/1 КО ЧАЧАК, У УЛИЦИ ПИВАРСКОЈ 

БРОЈ 1 У ЧАЧКУ 

 

2.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ЧАЧКА 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

3.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ЧАЧКА У 2020. ГОДИНИ 

 

4.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2019.  ГОДИНУ 

 

5.   РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ И УТВРЂИВАЊЕ 

УСАГЛАШЕНОГ ПРЕДЛОГА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА САОБРАЋАЈА ГРАДА 

ЧАЧКА СА ПРИХВАЋЕНОМ ПРИМЕДБОМ СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 

 

6.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ГРОБЉЕ У РИЂАГАМА 

 

7.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА СКИ - СТАЗУ У РИЂАГАМА 
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8.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ГРОБЉЕ У МИОКОВЦИМА 

 

9.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„СЕВЕРНИ ОПШТИНСКИ ПУТ“ ДЕОНИЦА ОД ГРАНИЦЕ ГЕНЕРАЛНОГ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА ЧАЧКА 2015 У КО ТРБУШАНИ ДО 

ДРЖАВНОГ ПУТА I Б РЕДА – БРОЈ 23 

 

10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПЛАНИРАНИ АЕРОДРОМ – ПРЕЉИНА 

 

11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПАРМЕНАЦ-ЈЕЗДИНА-ЛОЗНИЦА“ У ЧАЧКУ 

 

12. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СТАНОВА У ЗАКУП НА 

ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  

 

13. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ 

КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

14. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА КП. БР. 

1500/32 КО ЉУБИЋ МИЛАНУ МИЛОВАНОВИЋУ ИЗ ЧАЧКА, РАДИ ОЗАКОЊЕЊА 

 

15. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА КП. БР. 

6329  КО ЧАЧАК СЛАВИЦИ ГАВРИЛОВИЋ ИЗ ЧАЧКА, РАДИ ОЗАКОЊЕЊА 

 

16. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О НЕПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ НАДЕ СМИЉАНИЋ ИЗ 

ЧАЧКА  О ПРОДАЈИ ОБЈЕКТА ОЗНАЧЕНОГ БРОЈЕМ 3 И ОБЈЕКТА ОЗНАЧЕНОГ 

БРОЈЕМ 4 ОБА  ИЗГРАЂЕНА НА КП.БР. 2093 КО ЧАЧАК И ОД КП. БР. 2093 КО 

ЧАЧАК, КОЈА ЈЕ ПО КУЛТУРИ ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ЗАЈЕДНИЧКИ 

УДЕО У СРАЗМЕРИ СА НАВЕДЕНИМ ОБЈЕКТИМА 

 

17. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЦЕНЕ ЧАСА УСЛУГЕ ПОМОЋ У КУЋИ 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

18. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ДНЕВНОГ СМЕШТАЈА У 

ПРИХВАТИЛИШТУ ЗА ЖРТВЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И НЕЗБРИНУТА ЛИЦА 

ЗА КОРИСНИКЕ КОЈИ ЖИВЕ ВАН ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

 

19. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА МЕСЕЧНЕ ДЕЛИМИЧНЕ 

НАКНАДЕ ТРОШКОВА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

20. УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ГРАДСКИМ УПРАВАМА, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ГРАДСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЧАЧКА 
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21. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ГОДИШЊИХ, 

ОДНОСНО ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА 

ПОДНОСИЛАЦА ПРОГРАМА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ 

ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЧАЧКА У 2019. ГОДИНИ 

 

22. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ГОДИШЊИХ, 

ОДНОСНО ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА 

ПОДНОСИЛАЦА ПРОГРАМА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2019. ГОДИНИ 

 

23. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА И   ДОДЕЛИ 

СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА   ГРАЂАНА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2020. ГОДИНИ 

 

24. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ COMTRADE SOLUTIONS ENGINEERING ДОО 

БЕОГРАД НА РЕШЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 

359-344/19-IV-2-01 ОД 12. НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

 

25. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ БОРАНИЈАШЕВИЋ ВИДОЈА ИЗ ЧАЧКА, 

ОВЧАР БАЊА НА РЕШЕЊЕ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 355- 1642/19-IV-6-05 ОД 29. 

НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

 

26. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ ДИМИТРИЈЕВИЋ ИВИЦЕ ИЗ ЛУЧАНА 

НА РЕШЕЊЕ ГРАДОНАЧЕНИКА ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 67-210/19-II ОД 12. 

ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

 

27. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА ИЗ ЧАЧКА НА 

РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 55333-9585/2019 ОД 

8. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ  

 

28. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ ( апропријација 92 – 3.800.000,00 динара ) 

 

29. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ ( апропријација 92 – 800.000, 00 динара)  

 

30. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ ( апропријација 380) 

 

31. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА И   ДОДЕЛИ 

СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА   ГРАЂАНА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2020. ГОДИНИ 
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РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ГРАДА ЧАЧКА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ  HALK BANK АД 

БЕОГРАД, ИЗГРАЂЕНE НА КП.БР. 825/1 КО ЧАЧАК И ДЕЛА КП.БР. 

825/1 КО ЧАЧАК, У УЛИЦИ ПИВАРСКОЈ БРОЈ 1 У ЧАЧКУ 

 

 

  У уводном излагању по овој тачки дневног реда Весна Дмитрић је упознала чланове 

Градског већа са Предлогом решења о приступању прибављању у јавну својину града Чачка 

пословне зграде Halkbank ад Београд као и дела кп.бр. 825/1 КО Чачак сразмерно површини објекта. 

Истакла је да је Градској управи за урбанизам града Чачка поднета иницијатива на основу понуде 

Halkbank за прибављање у јавну својину те пословне зграде која се налази у Пиварској улици на 

кп.бр.825/1 бруто површине у основи 617м2, односно нето површине 3.139,21 м2. Даље је истакла 

да је вредност предметне пословне зграде 1.687.318,00 еура и да је Банка дала понуду за продају те 

зграде уз услов да део подрумског простора и део приземља задржи у закупу на период преко 10 

година. На крају излагања упознала је чланове Градског већа са правним основом за доношење 

предложеног решења. 

 

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

  Прим др Славица Драгутиновић је истакла да је простор који се прибавља неопходан пре 

свега за рад Центра за социјални рад и других органа локалне самоуправе и јавних предузећа. У том 

простору се налази 28 канцеларија тако да ће на једном месту бити омогућено корисницима 

пружање услуга конкретно Центра за социјални рад и других служби које ту буду обављале свој 

посао а посебно је истакла то што ће ту бити обезбеђен простор за контролисано виђење деце и 

родитеља што до сада није постојало. Нагласила је да је познато колико се година уназад решава 

проблем простора Центра за социјални рад, тако да осећа задовољство што припада тиму који ће то 

питање да реши..  

  Милун Тодоровић подсетио је присутне да је првобитна процена комплетне зграде која се 

прибавља у својину града Чачка, коју је извршила Пореска управа, била 5 милиона еура, али да је 

тражено да се изврши нова процена од стране Пореске управе и она је износила нешто више од 3 

милиона еура. Такође је истако да су вођени дуги преговори са руководством Halkbank и да је ово 

један капитални објекат који се прибавља у својину Града. Такође је истакао да ће се доњи део 

односно приземље објекта издавати Halkbanci на период преко 10 година, са могућношћу поновног 

издавања.  

 

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

следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

1. ПРИСТУПА СЕ прибављању у јавну својину града Чачка пословне зграде - зграда 

финансијских услуга, означена бројем 3 у листу непокретности број 8474 К.О. Чачак, спратности 

По+П+3+Пк, бруто површине у основи 617 м2, нето површине 3.139,21 м2, саграђена у Пиварској 

улици на к.п. бр. 825/1 КО Чачак, као и  дела к.п. бр. 825/1 КО Чачак, сразмерно површини објекта,  

из приватне својине HALKBANK А.Д. Београд, путем непосредне погодбе. 

 

2. Поступак прибављања спровешће Комисија за прибављање у јавну својину у саставу: 
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- Мирјана Џоковић, дипл. правник, председник Комисије 

- Радош Југовић, дипл. грађевински инжењер, члан 

      -  Саша Јовановић, дипл. економиста, члан  

 

3. По спроведеном поступку прибављања Комисија из става 2. oвог решења, доставља 

записник са предлогом одлуке органу градске управе надлежном за имовинско – правне послове, 

који припрема нацрт решења о прибављању и доставља Градском већу града Чачка ради 

утврђивања предлога за Скупштину града Чачка. 

 

O б р а з л о ж е њ е  
 

Градоначелник града Чачка поднео је Градској управи за урбанизам града Чачка 

иницијативу за прибављање у јавну својину пословне зграде – зграда финансијских услуга  

HALKBANK А.Д. Београд, на основу понуде HALKBANK А.Д. Београд. Пословна зграда која је 

предмет понуде је зграда финансијских услуга спратности По+П+3+Пк, означена бројем 3 у листу 

непокретности број 8474 К.О. Чачак, бруто површине  у основи 617 м2, нето површине 3.139,21 м2 

саграђена у Пиварској улици на к.п. бр. 825/1 КО Чачак.  Вредност предметне пословне зграде је 

1.687.318,00 Еура. Банка је дала понуду за продају предметне пословне зграде уз услов да део 

подрумског простора (простор трезора са пратећим садржајима)  и део приземља  (шалтер сала са 

пратећим садржајима), задржи у закупу на период преко 10 година.  

Испитујући уредност и потпуност иницијативе утврђено је да је иста уредна, потпуна и 

поднета од стране овлашћеног лица.  

Увидом у лист непокретности број 8474 К.О. Чачак,  утврђено је да је HALKBANK А.Д. 

Београд уписана као власник пословне зграде - зграда финансијских услуга, означена бројем 3, 

бруто површине у основи 617 м2, спратности По+П+3+Пк, саграђена на к.п. бр. 825/1 КО Чачак, као 

и власник дела к.п. бр. 825/1 КО Чачак, сразмерно површини објекта. 

Град Чачак има потребу да реши проблем пословног простора Центра за социјални рад, који 

је сада смештен у неусловном, неадекватаном, недовољно приступачном и небезбедном објекту са 

недовољним бројем канцеларија неадекватне величине, структуре на три локације у граду. 

Просторна раздвојеност унутрашњих организационих целина одражава се на ефикасност редовног 

фунционисања установе као целине али и на непосредну заштиту кориника. Непосредна и 

истовремена комуникација чланова стучног тима са корисницима ради процене стања и потреба 

често  је отежана због окупљања колега са различистих локација. Индивидуални пријем странака у 

највећем броју случајева није могућ, што представља посебан проблем јер су странке у ситуацији да 

своја интимна и болна животна искуства износе пред непознатим људима. Посебан проблем 

представља и непостојање посебног простора за виђање родитеља и деце у контролисаним 

условима, као и немогућност обезбеђења приступа особама са инвалидитетом. На крају, као један од 

недостатака, који се мора навести је и влага у простору који је се користи као архива у којем је 

смештено 36.000 досијеа. Пословни простор Центра за социјални рад мора бити прилагођен 

потребама корисника, организационој структури , броју запослених, условима и начину обављања 

делатности, те да је за поштовање свих ових параматара потребно обезбедити простор од 28 

канцеларија, једну већу просторију – салу за едукацију, обуке, предавања и др. активности, 

просторију за контролисано виђање деце и родитеља, тоалете и друге санитарне чворове, чекаоницу 

и друго.   

Поред потребе прибављања простора за Центар за социјални рад, град Чачак има потребу за 

додатним пословним простором за рад градских управа, установа и јавних предузећа чији је 

оснивач град, а које су смештене у неадекватним и неусловним просторијама.  
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Имајући у виду напред наведене потребе града као и карактеристике понуђеног простора, а 

посебно локацију (најужи центар), површину, доступност већем броју странака, стање објекта и 

пословног простора за које није потребно веће улагање, лифт, у интересу града Чачка је да прибави 

предметни објекат путем непосредне погодбе јер једини по својим карактеристикама одговара 

потребама града.  

Члан  29. став 1. Закона о јавној својини  („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 

104/2016 - други закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018)  прописује да се непокретне ствари 

прибављају  у јавну својину и отуђују из јавне својине полазећи од тржишне вредности 

непокретности, коју је проценио порески или други надлежни орган или лиценцирани проценитељ, 

у поступку јавног надметања, односно прикупљањем писмених понуда, ако законом није другачије 

одређено а став 4. истог члана да се изузетно од става 1. овог члана, непокретне ствари могу 

прибавити или отуђити непосредном погодбом, али не испод од стране надлежног органа 

процењене тржишне вредности непокретности (код отуђења), односно не изнад те вредности (код 

прибављања), ако у конкретном случају то представља једино могуће решење 

Члан 3. Уредбе о о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом 

и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других 

имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. 

гласник РС“ бр. 16/2018) прописује да се  непокретности  могу прибавити у јавну својину 

непосредном погодбом, али не изнад од стране надлежног органа процењене тржишне вредности 

непокретности, ако у конкретном случају то представља једино могуће решење, под којим се 

подразумева случај када непокретност која се прибавља у јавну својину по својим карактеристикама 

једина одговара потребама власника, корисника, односно носиоца права коришћења, с тим да 

предлог акта, односно акт о оваквом располагању садржи образложење разлога оправданости и 

целисходности прибављања са аспекта остварења интереса Републике Србије, аутономне покрајине, 

односно јединице локалне самоуправе и разлоге због којих се прибављање не би могло реализовати 

јавним надметањем, односно прикупљањем писмених понуда. 

Члан 27. став 10. Закона о јавној својини прописује да о прибављању ствари и располагању 

стварима у својини јединице локалне самоуправе под условима прописаним законом, одлучује 

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

самоуправе.  

Члан 84. став 1. тачка 2. Статута град Чачка прописано је да Градско веће града Чачка 

доноси акт о приступању прибављању или располагању непокретностима у јавној својини Града, 

када је доношење овог акта прописано посебним прописима; 

Члан 7. став 1. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини 

града Чачка прописује да Градско веће града Чачка доноси акт о приступању прибављању 

напокретних ствари у јавну својину Града, односно отуђењу из јавне својине Града, путем јавног 

надметања, прикупљања писаних понуда или непосредне погодбе, а став 2 исте одлуке да Градско 

веће града Чачка актом из става 1. овог члана, одређује Комисију за спровођење поступка јавног 

надметања, прикупљања писаних понуда или непосредне погодбе.  

 

 Са напред наведених разлога донето је решење као у диспозитиву.  

 

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда Владимир Гојгић и Мирјана Ђоковић упознали су чланове  

Градског већа са Нацртом акционог плана запошљавања града Чачка за 2020. годину детаљно 

образлажући све елементе Акционог плана који се односе на кратак опис локалне економске 
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ситуације, стање на тржишту рада, политику запошљавања у граду Чачку као и циљеве и задатке 

политике запошљавања на територији града Чачка за 2020. годину. Посебно су истакли мере 

активне политике запошљавања града Чачка за 2020. годину и то јавне радове за које је опредељено 

6 милиона динара, стручну праксу за коју је опредељено 10 милиона динара, субвенције за 

самозапошљавање за коју је опредељено 7 милиона динара и субвенције послодавцима за 

запошљавање на новоотвореним радним местима за коју је опредељено 7 милиона динара, што 

укупно износи 30 милиона динара. Акционим планом је предложена расподела средстава за учешће 

Министарства у финансирању мера из Акционог плана и то 6,5 милиона динара за меру субвенције 

за самозапошљавање. На крају уводног излагања Мирјана Ђоковић је истакла да је пре 20 дана 

одржан састанак  са Швајцарском донаторском кућом SDC и да ће крајем фебруара бити потписан 

уговор о пословној сарадњи према коме ће SDC на годишњем нивоу донирати 50 хиљада 

швајцарских франака уз суфинансирање града Чачка, што ће за један мандатни период од 4 године 

износити  200 хиљада швајцарских франака за једну обук, а то је „знањем до посла“.  

 

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

 Прим др Славица Драгутиновић је поставила питање да ли постоје неки повољнији услови у 

свим овим мерама за жене, поготово жене у млађем старосном добу. 

 Владимир Гојгић је одгoворио да су услови подједнаки  за све, како се не би третирало као 

некакав вид дискриминације.  

  

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

Предлог Акционог плана запошљавања града Чачка за 2020. годину, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА 

ЧАЧКА У 2020. ГОДИНИ 

 

 Уводно излагање по овоји тачки дневног реда дали су Весна Дмитрић и Мирјана Ђоковић. 

Правни основ за доношење Програма је члан 100. став 3. Закона о заштити животне средине, члан 7. 

став 1. Одлуке о буџетском Фонду за заштиту животне средине града Чачка и члан 54. Статута 

града Чачка. Одредбама члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине прописано је да се 

средства буџетског фонда користе на основу утврђеног програма коришћења средстава буџетског 

фонда који доноси надлежни орган аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе. 

Одредбама члана 7. став 1. Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине града Чачка 

предвиђено је да се средства Фонда користе се у складу са програмом коришћења средстава Фонда, 

који доноси Скупштина града Чачка, за сваку годину посебно. Програм коришћења  средстава 

буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка  за 2020. годину реализоваће се кроз 

активности:  редовну контролу квалитета животне средине која је законска обавеза;учешће на сајму 

екологије и енергетике који промовише град Чачак као еколошки савестан град и омогућава 

размену знања и искустава са другим субјектима из области заштите животне средине, као и 

приступ новим сазнањима и достигнућима из области заштите животне средине; заштиту споменика 

природе као обавезу очувања природних вредности за будуће генерације и основ за подизање 

туристичке понуде на територији града Чачка; процес ширења едукације становништва, посебно 

деце и омладине који је веома важан за успешно очување животне средине. Две предшколске 

установе, основне и средње школе активно су укључене у све врсте еколошких едукација. У овој 

години наставиће се са ширењем процеса едукације у свим областима заштите животне средине. 

Највећи допринос у решавању проблема заштите и унапређења животне средине могу дати људи 
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који се налазе директно суочени са последицама нарушавања животне средине те зато посебну 

пажњу треба обратити на удружења која се баве очувањем природе. Поред тога планиране 

активности су и повећање зелених површина на територији града, као и активности које имају за 

циљ унапређење система управљања отпадом, смањење количине отпада који се одлаже, поновну 

употребу и рециклажу отпада и на крају организовање конференције поводом светског Дана 

заштите животне средине. 

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

 

 Вељко Неговановић у својој дискусији се осврнуо на актуелну ситуацију која се тиче 

квалитета ваздуха и констатовао да су сва средства која су до сада по овом програму била 

опредељена коришћена за тачно одређене намене јер сада када је дошло до проблема види се да су 

многе локалне самоуправе ненаменски користиле средства, а то у Чачку није био случај. Чачак је 

доста радио што се тиче заштите ваздуха и животне средине и он је прва средина која се бавила тим 

питањем када је вршена гасификација. Посебно је истакао отпоре када је Чачак одлучио да се 

прикључи пројекту депоније „Дубоко“, а коначна санација депоније „Прелићи“ управо доприноси 

заштити животне средине. Поставио је питање у вези котларнице на гас код Агрономског факултета 

за коју је на једној од прошлих седница донета одлука да се приступи изради котларнице на гас која 

би заменила неколико котларница на угаљ и иста би требала да буде у функцији од ове односно 

наредне грејне сезоне али да има сазнање да постоје одређени проблеми око локације у смислу да је 

потребно решење Републичке дирекције за имовину и уједно замолио уколико постоји проблем, да 

градоначеник помогне у решавању истог. 

  Милица Дачић је одговорила да предлог одлуке креће од Републичке дирекције за имовину 

те да такву одлуку Град не би ни донео да претходно нису постојали контакти са Дирекцијом и  да 

се у овом тренутку чема мишљење Министарства финансија, Републичког секретаријата за 

законодавство, Секратаријата за саобраћај и инфраструктуру. Када то све буде завршено предлог 

одлуке ће бити на дневном реду Владе Републике Србије а након тога ће моћи да се започне 

изградња. 

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

Предлог програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка 

у 2020. години, који ће бити достављен Скупштини на разматрање и доношење по прибављеној 

сагласности од Министарства заштите животне средине. 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА 

ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА 

БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019.  ГОДИНУ 

 

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Славица Страњанац и истакла 

да се овом одлуком предлаже ангажовање комерцијалне институције са одговарајућим 

квалификација за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Чачка за 2019. годину 

како је и дефинисано чланом 92. Закона о буџетском систему. Истакла је да је град Чачак у период 

од 2006 до 2018. вршио ревизију завршних рачуна од стране независних комерцијалних ревизорских 

кућа и да су те куће ангажоване у складу са Законом о јавним набавкама а да је ревизију 

финансијских извештаја и завршног рачуна буџета града Чачка за 2011., 2016. и 2018. годину 

вршила Државна ревизоркса институција. На крају је истакла да је град Чачак добио сагласност да 

ектерну ревизију завршног рачуна буџета града Чачка за 2019. годину обави друго правно лице. 
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 По упознавању са нацртом, Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о 

ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Чачка за 2019.  

годину и доставило Скупштини на разматрање и доношење.  

 

 

ПЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ И 

УТВРЂИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОГ ПРЕДЛОГА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА 

САОБРАЋАЈА ГРАДА ЧАЧКА СА ПРИХВАЋЕНОМ ПРИМЕДБОМ 

СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Марко Гавриловић који је 

истакао да је о Предлогу стратегије развоја саобраћаја града Чачка спроведена јавна расправа у 

складу са Статутом града Чачка и да је иста спроведена у периоду  од 6. до 21. децембра 2019. 

године. Јавна расправа је спроведена достављањем предлога, сугестија и мишљења електронским 

путем, а поред тога за заинтересоване учеснике предлог акта је презентован и на састанку који је 

одржан 21. децембра 2019. године.У даљем излагању детаљно је образложио пристиглу примедбу 

која се односила на део стратегије којим су обрађене карактерстике саобраћајног система града 

Чачка и графички приказ на страни 8. и нагласио да је примедба прихваћена и извршена је исправка 

техничке грешке у графичким приказима стратегије. Нагласио је да је у овом делу Стратегија 

измењена а што се тиче указивања на потенцијална саобраћајна решења, обзиром да се Град 

урбанистички мења, став је да изнети предлог треба узети у разматрање приликом израде 

урбанистичких планова.  

  

 По упознавању са Извештајем, Градско веће је једногласно донело  

 

 

ЗАКЉУЧАК 

  

1. УСВАЈА СЕ Извештај о јавној расправи о Предлогу Стратегије развоја саобраћаја града 

Чачка. 

 

2. УТВРЂУЈЕ СЕ усаглашен текст Предлога Стратегије развоја саобраћаја града Чачка са 

прихваћеним примедбама са јавне расправе, којим се замењује текст Предлога Стратегије 

развоја саобраћаја града Чачка, утврђен на седници Градског већа града Чачка број 06-

187/2019-III од 6. децембра 2019. године.  

 

 

и 

 

утврдило Предлог Стратегије развоја саобраћаја града Чачка, и упутило Скупштини на разматање и 

доношење. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГРОБЉЕ У РИЂАГАМА 

 

 

  Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Весна Дмитрић, која је истакла да 

је правни основ за доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације за гробље у Риђагама  члан 
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35 став 7. у вези са чланом 46 став 1. Закона о планирању и изградњи. Чланом 35. став 7. Закона о 

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

самоуправе, а чланом 46 став 1. истог закона да одлуку о изради планског документа доноси орган 

надлежан за његово доношење, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за стручну 

контролу, односно комисије за планове. Руководство града Чачка покренуло је иницијативу за 

доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације за гробље у Риђагама, јер је то неоходно за 

нормално функционисање насеља Риђаге и решавање проблема сахрањивања на том подручју. 

Плански основ за доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације за гробље у Риђагама је 

Просторни план града Чачка. Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка спровешће 

поступак јавне набавке, услуге – израде Плана детаљне регулације. У поступку за доношење Плана 

детаљне регулације прибављено је позитивно мишљење Комисије за планове града Чачка, број 06-

3/2020-IV-2-01 од 22. јануара 2020. године. Такође, прибављено је и мишљење Групе за заштиту 

животне средине број 501-23/20-IV-2-01 од 16.01.2020.г. да није потребно израдити стратешку 

процену утицаја Плана детаљне регулације на животну средину. На основу овог мишљења, Градска 

управа за урбанизам града Чачка донела је решење о неприступању стратешкој процени утицаја на 

животну средину Плана детаљне регулације за гробље у Риђагама, број 350-2/2020-IV-2-01 од 

16.01.2020. године, све на основу одредби члана 46. став 3. Закона о планирању и изградњи и члана 

9 став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину. Одлуком је прописана обавезна 

садржина Плана детаљне регулације и то: граница плана и обухват грађевинског подручја, подела 

простора на посебне целине и зоне, детаљна намена земљишта, регулационе линије улица и јавних 

површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози, нивелационе 

коте улица и јавних површина, попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и 

објекте, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, 

мере заштите културно - историјских споменика и заштићених природних целина, локације за које 

се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује конкурс, правила уређења и правила 

грађења по целинама и зонама и друге елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације.  

Одлука о изради урбанистичког плана, у складу са чланом 46 став 3. Закона о планирању и 

изградњи, објављује се у „Службеном листу града Чачка“ и у Централном регистру планских 

докумената. Саставни део Одлуке је графички приказ границе и обухвата планског подручја, као и 

решење Градске управе за урбанизам града Чачка о неприступању стратешкој процени утицаја на 

животну средину Плана детаљне регулације за гробље у Риђагама, број 350-2/2020-IV-2-01 од 

16.01.2020. године.  

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

Плана детаљне регулације за гробље у Риђагама и доставио Скупштини на разматрање и доношење.  

 

 

СЕДМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СКИ - СТАЗУ У РИЂАГАМА 

 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Весна Дмитрић, која је истакла да 

је Правни основ за доношење Одлуке о изради Планa детаљне регулације за ски – стазу у Риђагама 

члан 35 став 7. у вези са чланом 46 став 1. Закона о планирању и изградњи којим чланом је 

прописано да урбанистички план доноси скупштина јединице локалне самоуправе, а чланом 46 став 

1. истог закона прописано је да одлуку о изради планског документа доноси орган надлежан за 

његово доношење, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за стручну контролу, 

односно комисије за планове. Плански основ за израду Планa детаљне регулације за ски – стазу у 

Риђагама је Просторни план града Чачка.Изради Плана детаљне регулације се приступило по 

иницијативи Градоначелника и Градског руководства Града Чачка. Покретање иницијативе 
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засновано је на чињеници да је у оквиру предметног простора пре тридесет година постојала ски - 

стаза са ски - лифтом и да се на овом месту окупљао велики број љубитеља скијашког спорта. Ски 

лифт више не постоји, уклоњен је, али потреба да се млади окупљају, да упознају скијање и да 

квалитетно провoде време у току зимског периода још увек је присутна. Скијање у Чачку има и 

традицију, постојао је скијашки клуб који је окупљао маладе, био је организован превоз до 

скијалишта у току зимског распуста, многи су први контакт са скијама имали баш на овој стази, ту 

се окупљао велики број грађана свих узраста, а с, обзиром да се ради о прилично скупом спорту, 

изградњом односно обновом ове стазе пружила би се могућност да многа деца данас осете дражи 

овог спорта. Љубитељи овог спорта уложили су напор и од Хидрометеоролошког завода добили 

позитивну оцену за овај локалитет која га, на основу података о висини снежног покривача у 

протеклих десет година, оправдава. Потребно је створити плански основ за приступ скијалишту као 

и организацију скијалишта које би обухватило ски - стазу са пратећим садржајима. У складу са 

дефинисањем простора за ски - стазу биће опредељене површине за остале садржаје који ће 

подржати овакав вид скијалишта. Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка 

спровешће поступак јавне набавке, услуге – израде Плана детаљне регулације.У поступку по 

иницијативи за доношење Плана детаљне регулације прибављено је позитивно мишљење Комисије 

за планове града Чачка, број 06-12/2020-IV-2-01 од 03. фебруара 2020. године. Такође, прибављено 

је и мишљење Групе за заштиту животне средине број 501-34/20-IV-2-01 од 28.01.2020.г. да није 

потребно израдити стратешку процену утицаја Плана детаљне регулације на животну средину. На 

основу овог мишљења, Градска управа за урбанизам града Чачка донела је решење о неприступању 

стратешкој процени утицаја на животну средину Планa детаљне регулације за ски – стазу у 

Риђагама, број 350-6/2020-IV-2-01 од 28.01.2020. године, све на основу одредби члана 46. став 6. 

Закона о планирању и изградњи и члана 9 став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 

средину. Одлуком је прописана обавезна садржина Плана детаљне регулације и то: граница плана и 

обухват грађевинског подручја, подела простора на посебне целине и зоне, детаљна намена 

земљишта, регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за 

обележавање на геодетској подлози, нивелационе коте улица и јавних површина, попис парцела и 

опис локација за јавне површине, садржаје и објекте, коридоре и капацитете за саобраћајну, 

енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заштите културно - историјских споменика и 

заштићених природних целина, локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или 

расписује конкурс, правила уређења и правила грађења по целинама и зонама и друге елементе 

значајне за спровођење плана детаљне регулације. Одлука о изради урбанистичког плана, у складу 

са чланом 46. став 3. Закона о планирању и изградњи, објављује се у „Службеном листу града 

Чачка“ и у Централном регистру планских докумената.Саставни део Одлуке је графички приказ 

границе и обухвата планског подручја, као и решење Градске управе за урбанизам града Чачка о 

неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Планa детаљне регулације за ски – 

стазу у Риђагама, број 350-6/2020-IV-2-01 од 28.01.2020. године.           

             

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

 

 Милан Бојовић, се пре свега захвалио Месној заједници Риђаге и похвалио иницијативу јер 

је то дугогодишња тежња месне заједнице да се изради овај плански акт и поставио питање да ли је 

могуће у даљем поступку израде ПДР-а мењати границе Плана, током усвајања уколико се укаже 

потреба.  

 Весна Дмитрић је одговорила да је коначна граница променљива категорија све до 

приступања изради Плана, када обрађивач у потпуности сагледа све оно што му треба за обраду 

плана.  
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 По упознавању са нацртом и завршеном претресу, Градско веће је једногласно утврдило 

Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације за ски - стазу у Риђагама и доставио Скупштини 

на разматрање и доношење.  

 

 

ОСМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГРОБЉЕ У МИОКОВЦИМА 

  

............ Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Весна Дмитрић која је истакла да је 

Правни основ за доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације за гробље у Миоковцима 

члан 35 став 7. у вези са чланом 46 став 1. Закона о планирању и изградњи. Чланом 35 став 7. Закона 

о планирању и изградњи прописано је да урбанистички план доноси скупштина јединице локалне 

самоуправе, а чланом 46 став 1. истог закона да одлуку о изради планског документа доноси орган 

надлежан за његово доношење, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за стручну 

контролу, односно комисије за планове. Руководство града Чачка је покренуло иницијативу за 

доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације за гробље у Миоковцима, јер је то неоходно 

за нормално функционисање насеља Миоковци и решавање проблема сахрањивања на том 

подручју.Плански основ за доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације за гробље у 

Миоковцима је Просторни план града Чачка. Градска управа за опште и заједничке послове града 

Чачка спровешће поступак јавне набавке, услуге – израде Плана детаљне регулације.У поступку за 

доношење Плана детаљне регулације прибављено је позитивно мишљење Комисије за планове 

града Чачка, број 06-3/2020-IV-2-01 од 22. јануара 2020. године. Такође, прибављено је и мишљење 

Групе за заштиту животне средине број 501-22/20-IV-2-01 од 16.01.2020.г. да није потребно 

израдити стратешку процену утицаја Плана детаљне регулације на животну средину. На основу 

овог мишљења, Градска управа за урбанизам града Чачка донела је решење о неприступању 

стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за гробље у 

Миоковцима, број 350-1/2020-IV-2-01 од 16.01.2020. године, све на основу одредби члана 46. став 3. 

Закона о планирању и изградњи и члана 9 став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 

средину. Одлуком је прописана обавезна садржина Плана детаљне регулације и то: граница плана и 

обухват грађевинског подручја, подела простора на посебне целине и зоне, детаљна намена 

земљишта, регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за 

обележавање на геодетској подлози, нивелационе коте улица и јавних површина, попис парцела и 

опис локација за јавне површине, садржаје и објекте, коридоре и капацитете за саобраћајну, 

енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заштите културно - историјских споменика и 

заштићених природних целина, локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или 

расписује конкурс, правила уређења и правила грађења по целинама и зонама и друге елементе 

значајне за спровођење плана детаљне регулације. Одлука о изради урбанистичког плана, у складу 

са чланом 46 став 3. Закона о планирању и изградњи, објављује се у „Службеном листу града Чачка“ 

и у Централном регистру планских докумената. Саставни део Одлуке је графички приказ границе и 

обухвата планског подручја, као и решење Градске управе за урбанизам града Чачка о 

неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за 

гробље у Миоковцима, број 350-1/2020-IV-2-01 од 16.01.2020. године.       

     

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

Плана детаљне регулације за гробље у Миоковцима и доставио Скупштини на разматрање и 

доношење  
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ДЕВЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „СЕВЕРНИ ОПШТИНСКИ ПУТ“ ДЕОНИЦА ОД 

ГРАНИЦЕ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА ЧАЧКА 

2015 У КО ТРБУШАНИ ДО ДРЖАВНОГ ПУТА I Б РЕДА – БРОЈ 23 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Весна Дмитрић која је истакла да је 

правни основ за доношење Одлуке о изради Планa детаљне регулације „Северни општински пут“, 

деоница од границе Генералног урбанистичког плана града Чачка 2015  у КО Трбушани 

до Државног пута IБ реда - број 23, члан 35 став 7. у вези са чланом 46 став 1. Закона о планирању и 

изградњи. Чланом 35 став 7. Закона о планирању и изградњи прописано је да урбанистички план 

доноси скупштина јединице локалне самоуправе, а чланом 46 став 1. истог закона да одлуку о 

изради планског документа доноси орган надлежан за његово доношење, по претходно 

прибављеном мишљењу органа надлежног за стручну контролу, односно комисије за планове. 

Плански основ за израду Планa детаљне регулације „Северни општински пут“, деоница од границе 

Генералног урбанистичког плана града Чачка 2015 у КО Трбушани до Државног пута IБ реда - број 

23 је Просторни план града Чачка.Градска управа за урбанизам је покренула иницијативу за 

доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације, а на основу Просторни план града Чачка. У 

поступку по иницијативи за доношење Плана детаљне регулације прибављено је позитивно 

мишљење Комисије за планове града Чачка, број 06-3/2020-IV-2-01 од 22. јануара 2020. године. 

Такође, прибављено је и мишљење Групе за заштиту животне средине број 501-15/20-IV-2-01 од 

14.01.2020. године да није потребно израдити стратешку процену утицаја Плана детаљне регулације 

на животну средину. На основу овог мишљења, Градска управа за урбанизам града Чачка донела је 

решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Планa детаљне 

регулације „Северни општински пут“, деоница од границе Генералног урбанистичког плана града 

Чачка 2015 у КО Трбушани до Државног пута IБ реда - број 23, број 350-3/2020-IV-2-01 од 

14.01.2020. године, све на основу одредби члана 46. став 6. Закона о планирању и изградњи и члана 

9 став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину. Одлуком је прописана обавезна 

садржина Плана детаљне регулације и то: граница плана и обухват грађевинског подручја, подела 

простора на посебне целине и зоне, детаљна намена земљишта, регулационе линије улица и јавних 

површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози, нивелационе 

коте улица и јавних површина, попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и 

објекте, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, 

мере заштите културно - историјских споменика и заштићених природних целина, локације за које 

се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује конкурс, правила уређења и правила 

грађења по целинама и зонама и друге елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације. 

Одлука о изради урбанистичког плана, у складу са чланом 46 став 3. Закона о планирању и 

изградњи, објављује се у „Службеном листу града Чачка“ и у Централном регистру планских 

докумената. Саставни део Одлуке је графички приказ границе и обухвата планског подручја, као и 

решење Градске управе за урбанизам града Чачка о неприступању стратешкој процени утицаја на 

животну средину Планa детаљне регулације „Северни општински пут“, деоница од границе 

Генералног урбанистичког плана града Чачка 2015 у КО Трбушани до Државног пута IБ реда - број 

23, број 350-3/2020-IV-2-01 од 14.01.2020. године.           

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

Плана детаљне регулације „Северни општински пут“, деоница од границе Генералног 

урбанистичког плана града Чачка 2015 у КО Трбушани до Државног пута IБ реда - број 23 и 

доставио Скупштини на разматрање и доношење.  
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ДЕСЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И 

ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПЛАНИРАНИ 

АЕРОДРОМ – ПРЕЉИНА 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Весна Дмитрић, која је истакла да 

је правни основ за доношење Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за 

планирани аеродром - Прељина члан 35 став 7. у вези са чланом 46 став 1. Закона о планирању и 

изградњи. Чланом 35 став 7. Закона о планирању и изградњи прописано је да урбанистички план 

доноси скупштина јединице локалне самоуправе, а чланом 46 став 1. истог закона да одлуку о 

изради планског документа доноси орган надлежан за његово доношење, по претходно 

прибављеном мишљењу органа надлежног за стручну контролу, односно комисије за планове. 

Плански основ за израду Измена и допуна Плана детаљне регулације за планирани аеродром - 

Прељина је Просторни план града Чачка. Изменама и допунама Плана детаљне регулације се 

приступа по иницијативи Градоначелника и Комисије за израду идејног решења будућег хиподрома 

у Прељини услед потребе да се у циљу подизања квалитета коњичког спорта, који у Чачку има дугу 

традицију, у оквиру хиподрома обезбеди и стаза за галопере. Како површина која је важећим 

планом опредељена за хиподром пружа могућност за организацију само стазе за касаче потребно је 

планом створити могућност за формирање и стазе за галопере. Комисија која је именована од стране 

Градоначелника приступила је анализирању предметног простора и израђено је концептуално 

решење које је одредило неопходну површину за организацију садржаја у функцији хиподрома са 

касачком и галопском стазом.Да би се ови сарджаји организовали потребно је планом опредељену 

површину проширити, као би се добио што правилнији облик опредељене површине у оквиру које 

ће се организовати садржаји у функцији хиподрома. Градска управа за опште и заједничке послове 

града Чачка спровешће поступак јавне набавке, услуге – израде Измена и допуна Плана детаљне 

регулације. У поступку по иницијативи за доношење Измена и допуна Плана детаљне регулације 

прибављено је позитивно мишљење Комисије за планове града Чачка, број 06-3/2020-IV-2-01 од 22. 

јануара 2020. године. Такође, прибављено је и мишљење Групе за заштиту животне средине број 

501-16/20-IV-2-01 од 14.01.2020.г. да није потребно израдити стратешку процену утицаја Измена и 

допуна Плана детаљне регулације на животну средину. На основу овог мишљења, Градска управа за 

урбанизам града Чачка донела је решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну 

средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за планирани аеродром -  Прељина, број 350-

5/2020-IV-2-01 од 14.01.2020. године, све на основу одредби члана 46. став 6. Закона о планирању и 

изградњи и члана 9 став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину. Одлуком је 

прописана обавезна садржина Плана детаљне регулације и то: граница плана и обухват 

грађевинског подручја, подела простора на посебне целине и зоне, детаљна намена земљишта, 

регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање 

на геодетској подлози, нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план), попис 

парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте, коридоре и капацитете за 

саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заштите културно - историјских 

споменика и заштићених природних целина, локације за које се обавезно израђује урбанистички 

пројекат или расписује конкурс, правила уређења и правила грађења по целинама и зонама и друге 

елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације.  

 Одлука о изради урбанистичког плана, у складу са чланом 46 став 3. Закона о планирању и 

изградњи, објављује се у „Службеном листу града Чачка“ и у Централном регистру планских 

докумената. Саставни део Одлуке је графички приказ границе и обухвата планског подручја, као и 

решење Градске управе за урбанизам града Чачка о неприступању стратешкој процени утицаја на 

животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за планирани аеродром -  Прељина, 

број 350-5/2020-IV-2-01 од 14.01.2020. године.  
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По упознавању са нацртом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о изради 

Измена и допуна Плана детаљне регулације за планирани аеродром - Прељина и доставио 

Скупштини на разматрање и доношење.  

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И 

ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПАРМЕНАЦ-

ЈЕЗДИНА-ЛОЗНИЦА“ У ЧАЧКУ 

 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Весна Дмитрић, истакавши да је 

правни основ за доношење Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације 

„Парменац – Јездина - Лозница“ у Чачку. Чланом 35 став 7. Закона о планирању и изградњи 

прописано је да урбанистички план доноси скупштина јединице локалне самоуправе, а чланом 46 

став 1. истог закона да одлуку о изради планског документа доноси орган надлежан за његово 

доношење, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за стручну контролу, односно 

комисије за планове. Плански основ за израду Измена и допуна Плана генералне регулације 

представља Генерални урбанистички план града Чачка 2015. Градска управа за урбанизам је 

покренула иницијативу за доношење Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације 

„Парменац - Јездина - Лозница“ у Чачку, јер је у поступку примене овог планском документа 

запазила одређене техничке грешке, као и потребу исправке одступања катастарских подлога плана 

са фактичким стањем и дигиталним катастарским подлогама. Такође, овој Управи поднето је више 

иницијатива за измене појединих делова плана, а Управа је мишљења да није целисходно вршити 

измену планског документа који је недавно донет, на основу појединачних иницијатива за делове 

овог плана, већ је потребно објединити све иницијативе и јединствено оценити њихову основаност 

приликом измена и допуна плана. Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка 

спровешће поступак јавне набавке, услуге – израде Измена и допуна Плана генералне регулације.У 

поступку по иницијативи за доношење Измена и допуна Плана генералне регулације прибављено је 

позитивно мишљење Комисије за планове града Чачка, број 06-3/2020-IV-2-01 од 22. јануара 2020. 

године. Такође, прибављено је и мишљење Групе за заштиту животне средине број 501-14/20-IV-2-

01 од 14.01.2020.г. да није потребно израдити стратешку процену утицаја Измена и допуна Плана 

генералне регулације на животну средину. На основу овог мишљења, Градска управа за урбанизам 

града Чачка донела је решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину 

Измена и допуна Плана генералне регулације „Парменац - Јездина - Лозница“ у Чачку, број 350-

4/2020-IV-2-01 од 14.01.2020. године, све на основу одредби члана 46. став 6. Закона о планирању и 

изградњи и члана 9 став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину.Одлуком је 

прописана обавезна садржина Плана генералне регулације и то: граница плана и обухват 

грађевинског подручја, подела простора на посебне целине и зоне, претежна намена земљишта по 

зонама и целинама, регулационе и грађевинске линије, потребне нивелационе коте раскрсница 

улица и површина јавне намене, попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и 

објекте,  коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, 

мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина, зоне за које се 

обавезно доноси план детаљне регулације са прописаном забраном изградње до његовог доношења, 

локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат, односно расписује конкурс, правила 

уређења и правила грађења за целокупни обухват планског документа и друге елементе значајне за 

спровођење плана. Одлука о изради урбанистичког плана, у складу са чланом  46 став 3. Закона о 

планирању и изградњи, објављује се у „Службеном листу града Чачка“ и у Централном регистру 

планских докумената. Саставни део Одлуке је графички приказ границе и обухвата планског 

подручја, као и решење Градске управе за урбанизам града Чачка о неприступању стратешкој 
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процени утицаја на животну средину Измена и допуна Плана генералне регулације „Парменац - 

Јездина - Лозница“ у Чачку, број 350-4/2020-IV-2-01 од 14.01.2020. године.   

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

Измена и допуна Плана генералне регулације „Парменац - Јездина - Лозница“ у Чачку и доставио 

Скупштини на разматрање и доношење.  

 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СТАНОВА У 

ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

 

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

већа са нацртом одлуке о додели станова у закуп на одређено време, из програма „Социјално 

становање за ратне војне инвалиде и породице палих бораца“. Истакао је да је Скупштина града у 

јуну 2019. године образловала Комисију за решавање стамбених потреба ратних војних ивалида и 

породица палих бораца, која је објавила Јавни позив за доделу станова у закуп, на који су се 

пријавила 3 лица са уредном документацијом. Даље је истакао да је након разматрања достављене 

документације Комисија утврдила предлог ранг листе реда првенства, на коју није било приговора, 

тако да је утврђена коначна ранг листа на основу које Скупштина треба да донесе одлуку о додели 

станова у закуп у конкретном случају 2 стана, а станови се додељују на одређено време, на период 

од 5 година,  под условима непрофитног закупа који ће заједно са висином месечне закупнине бити 

одређени уговором о закупу. 

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

Славица Драгутиновић и истакла да се може видети да локална самоуправа води рачуна о ратним 

војним инвалидима, те да ти људи који су много учинили за нашу земљу, на неки начин, кроз овај 

поступак обезбеде себи место за становање.  

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

Предлог одлуке о додели станова у закуп на одређено време  и доставио Скупштини на разматрање 

и доношење.  

 

  

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА 

ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ 

ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Милош Стеванић упознао је чланове 

Градског већа са Извештајем о раду Спортског центра „Младост“ Чачак за 2019. годину. У 

извештају су приказане основне активности Спортског центра у 2019. години које су оствариване у 

складу са Програмом рада и финансијским планом Установе за 2019. годину. Такође је приказана 

структура извора финансирања из буџета и сопствених прихода, дат табеларни приказ планираних и 

извршених трансфера из буџета Града у 2019. години и табеларни приказ планираних и остварених 

издатака у 2019. години за буџетска и сопствена средства. Наведене су активности којима је 

реализован Програм рада као и начин трошења средстава за његову реализацију. 

 

По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно усвојило Извештај о раду Установе 

за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2019. годину, и доставило Скупштини на 

разматрање и усвајање. 
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ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ГРАДА ЧАЧКА КП. БР. 1500/32 КО ЉУБИЋ МИЛАНУ 

МИЛОВАНОВИЋУ ИЗ ЧАЧКА, РАДИ ОЗАКОЊЕЊА 

 

 

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

једногласно донело: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

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

бр. 1500/32 КО Љубић, површине 57 м2,  непосредном погодбом, ради озакоњења за износ накнаде 

од 169.040,91 (стошездесетдеветхиљадачетрдесет и 91/100) динара, Милану Милановићу из Чачка, 

Радована Јовановић бр. 79, исправком граница суседних катастарских парцела као и да плати све 

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

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

Чачак уговор о отуђењу 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, стицалац  може  уписати право својине на предметној 

непокретности ближе описаној у ставу 1. диспозитива овог решења  у јавну књигу о евиденцији 

непокретности и правима на њима.  

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

 

 Милан Милановић 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. 1497/2 КО Чачак. 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 28.01.2020. године да је оправдано 

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

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

целу површину износи 169.040,91 динар. 

По службеној дужности извршен је увид у лист непокретности 384 за КО Љубић  преко е-

катастра, те је утврђено да се на к.п. бр. 1500/32 КО Љубић, која је у јавној својини града Чачка, 

налази део објекта са к.п. бр. 1497/2 КО Љубић. Објекат бр. 1 са к.п. 1497/2 КО Љубић укупне 

површине 168 м2, од чега се на к.п. бр. 1497/2 КО Чачак налази 137 м2, а преостали део од 31 м2, се 

налази на к.п. бр. 1500/32 КО Љубић. Такође је извршен увид и у лист непокретности 1103 за КО 

Љубић, те је утврђено да је Милан Милановић уписан као власник к.п. бр. 1497/2 КО Љубић и 

држалац објеката нумерисаних бројем 1 и 2 саграђених на истој без одобрења за градњу.  

На основу свега изнетог оправдано је и целисходно отуђити к.п. бр. 1500/32   КО Љубић, 

подносиоцу иницијативе, ради озакоњења објекта.  



 

 

 

  19 

 

 

 

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

решење о приступању прибављању и располагању грађевинског земљишта у јавној својини Града, 

када је доношење овог акта прописано посебним прописима и одлучује о отуђењу и прибављању 

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.  

 

 

ПЕТАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ГРАДА ЧАЧКА КП. БР. 6329  КО ЧАЧАК СЛАВИЦИ 

ГАВРИЛОВИЋ ИЗ ЧАЧКА, РАДИ ОЗАКОЊЕЊА 

 

 

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

једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

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

6329 КО Чачак, површине 72 м2 Чачак,  непосредном погодбом, ради озакоњења за износ накнаде 

од 213.525,36 (двестотинетринаестхиљадапетстоинадвадесетпетхиљада и 36/100) динара, Славици 

Гавриловић из Чачка, Потес Јездинско поље бр. 38, исправком граница суседних катастарских 

парцела као и да плати све обавезе проистекле из уговора, односно порез на пренос апсолутних 

права и трошкове овере. 

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

уговор о отуђењу  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, стицалац  може  уписати право својине на предметној 

непокретности ближе описаној у ставу 1. диспозитива овог решења  у јавну књигу о евиденцији 

непокретности и правима на њима.  

  

O б р а з л о ж е њ е  

 

 Славица Гавриловић из Чачка, поднела 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. 6330/3 КО Чачак. 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.  
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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 28.01.2020. године да је оправдано 

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

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

целу површину износи  213.525,36 динара. 

Увидом у лист непокретности 9156 за КО Чачак утврђено је да је к.п. бр. 6329 КО Чачак 

површине 72 м2 у јавној својини града Чачка, а да је део од 28 м2 под зградом. Увидом у лист 

непокретности 7143 за КО Чачак утврђено је да је на к.п. бр.6330/3 КО Чачак површине  131 м2 

уписана као носилац права коришћења Славица Гавриловић из Чачка, као и да се део објекта бр. 1 

са к.п. бр. 6330/3 КО Чачак, укупне површине 87 м2, делом у површини од 59 м2 налази на к.п. бр.  

6330/3 КО Чачак, а делом у површини од 28 м2 на к.п. бр. 6329 КО Чачак.  

На основу свега изнетог оправдано је и целисходно отуђити к.п. бр. 6329 КО Чачак, 

подносиоцу иницијативе, ради озакоњења објекта.  

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

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

Града, када је доношење овог акта прописано посебним прописима и одлучује о отуђењу и 

прибављању 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 стучњаци из одговарајућих области.      

 Са напред наведених разлога донето је решење као у диспозитиву.  

  

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О НЕПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ НАДЕ 

СМИЉАНИЋ ИЗ ЧАЧКА  О ПРОДАЈИ ОБЈЕКТА ОЗНАЧЕНОГ 

БРОЈЕМ 3 И ОБЈЕКТА ОЗНАЧЕНОГ БРОЈЕМ 4 ОБА  

ИЗГРАЂЕНА НА КП.БР. 2093 КО ЧАЧАК И ОД КП. БР. 2093 КО 

ЧАЧАК, КОЈА ЈЕ ПО КУЛТУРИ ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ, ЗАЈЕДНИЧКИ УДЕО У СРАЗМЕРИ СА 

НАВЕДЕНИМ ОБЈЕКТИМА 

 

 

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

једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

НЕ ПРИХВАТА се понуда Наде Смиљанић из Чачка, улица Страхињића Бана број 4/23 

којом граду Чачку нуди на продају као власник на основу правноснажног решења Агенције за 

реституцију, подручне јединице Крагујевац број 46-009404/2013 од 07.11.2016. године следеће 

непокретности:  

-   објекат означен бројем 3 – помоћна зграда, површине 10м2, 
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-   објекат означен бројем 4 – помоћна зграда, површине 10м2 оба изграђена на к.п. бр. 2093 

К.О. Чачак и од к.п. бр. 2093 К.О. Чачак која је по култури грађевинско земљиште, заједнички удео 

у сразмери са наведеним објектима за укупан износ од 1.200.000,00 динара. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

Градско парвобранилаштво града Чачак дана 18.09.2019. године поднеском број 51/18 

доставило је понуду Наде Смиљанић из Чачка, улица Страхињића Бана 4/23 којом граду Чачку нуди 

на продају као власник на основу правноснажног решења Агенције за реституцију, подручне 

јединице Крагујевац број 46-009404/2013 од 07.11.2016. године следеће непокретности:  

-        објекат означен бројем 3 – помоћна зграда, површине 10м2, 

-       објекат означен бројем 4 – помоћна зграда, површине 10м2, оба изграђена на к.п. бр. 2093 К.О. 

Чачак и од к.п. бр. 2093 К.О. Чачак која је по култури грађевинско земљиште, заједнички удео који 

је у сразмери са наведеним објектима за укупан износ од 1.200.000,00 динара. 

У понуди се наводи да према ставу 2. тачка 5. Решења Агенције за реституцију, подручне 

јединице Крагујевац, број 46-009404/2013 од 07.11.2016. године, Република Србија односно 

јединица локалне самоуправе има право прече куповине приликом првог отуђења, те је стога и 

достављена понуда Наде Смиљанић из Чачка, улица Страхињића бана број 4/2. 

Увидом у  лист непокретности број 10064 утврђено је да је к.п. бр. 2093 К.О. Чачак 

површине 400м2  по врсти грађевинско земљиште у заједничком уделу са градом Чачак, да је 

објекат означен број 3 бруто површине у основи 10м2 и објекат означен бројем 4 бруто површине 

10м2 оба изграђена на к.п. бр. 2093 К.О. Чачак  у приватној својини Наде Смиљанић.  

Увидом у Решење Агенције за реституцију, подручне јединице Крагујевац, број 46-

009404/2013 од 07.11.2016. године утврђено је да на предметним непокретностима јединица локалне 

самоуправе има право прече куповине. 

Увидом у информацију о локацији број 958-1073/2019-IV-2-01 од 06.11.2019. године 

утврђено је да је к.п. бр. 2093 К.О. Чачак обухваћена Планом генералне регулације „Центар“ у 

Чачку („Службени лист града Чачка“; број 15/2014 и 27/2018) и према наведеном планском акту 

налази се у УРБАНИСТИЧКОЈ ЗОНИ 12 – у саставу урбанистичке целине 12.2 (становање високих 

густина од 150-350 ст/ха) подцелина 12.2.2 

Предметне непокретности, ближе описане у ставу 1. диспозитива овог решења понуђене су 

граду Чачку на продају за укупан износ од 1.200.000,00 динара. 

Актом број 2585/19-1-02 од 09.12.2019. године ЈП „Градац“ Чачак се изјаснило да није 

надлежно да утврђује да ли постоји правни интерес града Чачка за куповину наведених 

непокретности. 

Чланом 62. став 3. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник 

РС“; број 72/2011, 108/2013, 142/2014 и 88/20152015 – одлука УС и 95/2018) прописано је да је 

враћена имовина у слободном промету, а да Република Србија, аутономна покрајина, односно 

јединица локалне самоуправе има право прече куповине приликом првог отуђења. 

Чланом 80. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист града Чачка“; број 

5/2016 и 8/2019) и чланом 24. став 1. Одлуке о прибављању и управљању и располагању стварима у 

јавној својини града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 5/2016 и 8/2019) прописано је да лице 

које намерава да отуђи непокретности или део непокретности на коме град има право прече 

куповине према важећим прописима, дужно је да поднесе понуду органу управе надлежном за 

имовинско правне послове којом граду нуди на продају непокретности (као и грађевинско 

земљиште). Понуда садржи податке  о непокретности наведене из катастра непокретности и цену по 

којој се непокретност нуди.  

У складу са чланом 80. став 3. Одлуке о грађевинском земљишту и чланом 24. став 3. 

Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка, Градско 
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веће града Чачка разматрало је понуду Наде Смиљанић из Чачка, улица Страхињића Бана број 4/23 

и донело је решење као у диспозитиву. 

 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЦЕНЕ ЧАСА 

УСЛУГЕ ПОМОЋ У КУЋИ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Марије Војводић, Градско веће 

је на предлог Центра за социјални рад града Чачка, донело 

 

ОДЛУКУ  

 

1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ цена часа услуге помоћ у кући у износу од 600,00 динара за 2020. 

годину.  

 

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ДНЕВНОГ 

СМЕШТАЈА У ПРИХВАТИЛИШТУ ЗА ЖРТВЕ НАСИЉА У 

ПОРОДИЦИ И НЕЗБРИНУТА ЛИЦА ЗА КОРИСНИКЕ КОЈИ 

ЖИВЕ ВАН ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Марије Војводић Градско веће 

је на предлог Центра за социјални рад града Чачка, донело 

 

ОДЛУКУ 

 

1. УТВРЂУЈЕ СЕ цена дневног смештаја у Прихватилишту за жртве насиља у породици и 

незбринута лица, за кориснике који живе  ван територије града Чачка у износу од 1.200,00 динара/ 

по дану за 2020. годину. 

 

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.  

 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА МЕСЕЧНЕ 

ДЕЛИМИЧНЕ НАКНАДЕ ТРОШКОВА КОМУНАЛНИХ 

УСЛУГА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

 У уводном излагању по овој тачки дневног реда Марија Војводић је упознала чланове 

Градског већа да је Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града 

Чачка и Правилником о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити из надлежности 

града Чачка прописано да Градско веће доноси посебну одлуку којом се утврђује износ месечне 

делимичне накнаде трошкова комуналних услуга почетком сваке календарске године.  Истакла је да 

је имајући у виду реализацију наведеног права у 2019. години и одобрени износ средстава у буџету 

града Чачка за ову намену у 2020. години као и одлуке Скупштине града Чачка које се односе на 
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повећање комуналих услуга, Центар за социјални рад предложио да износ делимичне накнаде 

трошкова комуналих услуга у 2020. години буде пропорицијално повећан, односно усклађен са 

повећањима цена услуга комуналних предузећа.  

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

 Прим др Славица Драгутиновић је подсетила да Град даје субвенције и породицама са 

троје и више деце а везане су за комуналне услуге што значи да поред ових давања које има Центар 

за социјални рад према својим корисницима, град Чачак финансира и комуналне услуге тим 

породицама са троје и више деце. 

 Милун Тодоровић је поставио питање да ли постоје подаци колико лица односно породица 

користи ове услуге.  

 Марија Војводић је одговорила да је комуналну субвенцију у прошлој години користило 55 

породица и то субвенције за воду и канализацију 39 породица, за трошкове изношења смећа 4 

породице а 12 породица је остварило право на субвенцију грејања. Истакла је да је Центар за 

социјални рад још 2017. године кренуио у озбиљан посао измене Одлуке када је реч о правима и 

услугама у социјалној заштити али тај поступак још није приведен крају због тога што је била 

најављена измена Закона о социјалној заштити, а утицало би се на то да се ова корисничка група 

повећа. 

 Прим др Славица Драгутиновић је поставила питање шта је спречило Центар за социјални 

рад да тај посао о коме је говорио известилац, приведе крају, обзиром да је Закон измењен а нови 

Закон треба да буде донет. 

 Марија Војводић је одговорила да је требало да се приступи измени одлуке и пратећег 

правилника који се односи на социјалну заштиту али да се није хтело да се то парцијално ради.   

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

 

ОДЛУКУ 

 

 1. УТВРЂУЈЕ СЕ износ месечне делимичне накнаде трошкова комуналних услуга, (услуге 

водоснабдевања и употребе канализације, испорука топлотне енергије и изношења смећа) за 2020. 

годину у висини месечне обавезе за извршене комуналне услуге, а највише у износу до 1.800,00 

динара месечно по кориснику (појединцу, односно породици). 

           2. Право на делимичну накнаду из тачке 1. Одлуке остварују корисници који испуњавају 

услове прописане члановима од 17. до 19. Правилника о остваривању права и пружању услуга у 

социјалној заштити из надлежности града Чачка (,,Сл.лист града Чачка“ бр. 6/13, 11/2017, 4/2018 и 

1/2019) и користи се на следећи начин: 

 

- месечни износ до 1.800,00 динара уплаћује се ЈКП „Чачак“ Чачак ако се корисник 

определи за делимичну накнаду трошкова за испоруку топлотне енергије; 

 

- месечни износ до 1.400,00 динара уплаћује се ЈКП „Водовод“ Чачак или ЈКП „Моравац“ 

Мрчајевци, ако се корисник определи за делимичну накнаду трошкова за услуге 

водоснабдевања и употребе канализације;  

 

- месечни износ до 400,00 динара  уплаћује се  ЈКП „Комуналац“ Чачак или ЈКП ,,Моравац“ 

Мрчајевци ако се корисник определи за услугу изношења смећа; 

 

3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“. 
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ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКИМ 

УПРАВАМА, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ГРАДСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

  Уводно излагање по овој тачки дневног реда дао је Небојша Бежанић који је истакао да је 

правни основ за доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу 

и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском 

правобранилаштву града Чачка, садржан у Закону о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе који је у примени од 1. децембра 2016. године и у Одлуци о 

градским управама града Чачка, која је у примени од 7. јануара 2020. године. Закон о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, у члану 58. прописује да се радна места 

и њихово разврставање по звањима уређују Правилником о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места и то: описи радних места, звања у којима су радна места разврстана, 

потребан број извршилаца за свако радно место, врста и степен образовања, радно искуство и други 

услови за рад на сваком радном месту. Одлука о градским управама, у складу са одредбама Закона о 

локалној самоуправи, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе и Статута града Чачка, уређуј организацију и делокруг градских управа, руковођење, 

права, дужности и одговорности начелника градске управе и запослених, односе градских управа, 

правне акте, канцеларијско пословање, јавност рада и друга питања од значаја за вршење послова 

градских управа у оквиру надлежности утврђених законом. Предложеним изменама Правилника, у 

складу са Законом о изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору,  прописује се да радом 

инспекције може руководити лице које има најмање пет година радног искуства на пословима 

инспекцијског надзора, односно у области која је под надзором те инспекције. Такође, за сва радна 

места инспектора, који инспекцијски надзор обављају на терену, додаје се услов да има положен 

возачки испит „Б“ категорије. Чланом 118. став 7. и 8. Закона о туризму, прописано је да 

инспекцијски надзор над применом овог закона врши јединица локалне самоуправе у делу којим се 

уређује: обављање угоститељске делатности од стране правног лица, привредног друштва, 

предузетника или огранка страног правног лица, као и физичког лица у собама, становима и кућама, 

за које није издато решење о разврставању у категорију; обављање угоститељске делатности од 

стране правног лица, привредног друштва, предузетника или огранка страног правног лица, као и 

физичког лица у објектима домаће радиности, сеоском туристичком домаћинству и хостелу ако 

гости нису евидентирани, односно пријављени у складу са овим законом; обављање угоститељске 

делатности од стране физичких лица у објектима домаће радиности и сеоском туристичком 

домаћинству, а није закључен уговор из члана 74. став 1. овог закона и члана 77. став 1. овог закона; 

испуњеност прописаних услова и начина обављања угоститељске делатности у објектима домаће 

радиности, сеоском туристичком домаћинству и хостелу; испуњеност минимално техничких услова 

и стандарда у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству; испуњеност 

минимално техничких услова и начина обављања угоститељске делатности у угоститељском 

објекту врсте хостел; испуњеност прописаних услова у погледу уређења и опремања угоститељског 

објекта, који се односе на одвођење дима, паре и мириса, као и других непријатних емисија; 

испуњеност прописаних услова погледу уређења и опремања угоститељског објекта у којима се 

емитује музика или изводи забавни програм, а којима се обезбеђује заштита од буке; испуњеност 

прописаних услова у угоститељском објекту, као и начин обављања угоститељске делатности у 

угостититељском објекту, који се налази у стамбеној зградо; наплата и уплата боравишне таксе; 

провера испуњености услова и рокова усаглашености угосттиељских објеката са актом из члана 114. 

овог закона; истицање и придржавање прописаног радног времена у угоститељском објекту. У 
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складу са цитираним одредбама Закона о туризму, овим правилником се систематизују радно место 

Главни туристички инспектор и Tуристички инспектор, који ће обављати поверене послове 

инспекцијског надзора из област туризма. Због обима послова који се односе на праћење и примену 

прописа из области инспекцијског надзора, систематизовано је радно место за нормативно-правне 

послове у оквиру Групе за опште и заједничке послове. Такође, 16. јула 2019. године ступио је на 

снагу Закон о комуналној милицији, те се овим правилником врши одговарајућа промена назива 

одсека Комуналне полиције, као и називи радног места начелника комуналне полиције и 

комуналних полицајаца, прописују овлашћења, као и услови за обављање послова комуналних 

милиционара. Осим наведеног, члан 14. правилника, који се односи на послове Градских управа, је 

измењен тако што су наведени послови усклађени са одредбама Одлуке о градским управама, која је 

у примени од 7. јануара 2020. године. Одредбе правилника које прописују услове за радна места 

помоћника Градоначелника у Кабинету Градоначелника, такође су усклађене са одредбама Одлуке 

о градским управама које утврђују услове за обављање послова помоћника Градоначелника. У 

Градској управи за опште и заједничке послове систематизовано је радно место заменика матичара, 

у звању саветника, у оквиру Групе за матичне књиге, у Одсеку за људске ресурсе и лични статус 

грађана, како због повећаног обима посла тако и због чињенице да је у претходној години један шеф 

месне канцеларије – матичар, отишао у пензију и да је један шеф месне канцеларије – заменик 

матичара преминуо. Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и градском 

правобранилаштву града Чачка, садржи и измене код услова за радна места разврстана у звању 

млађег саветника, који су усклађени са одредбом Закона о запосленима у аутономним покрајинама 

и јединицама локалне самоуправе, која прописује услове за обављање послова службеника у звању 

млађег саветника. 

 

 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно усвојило Правилник о изменама и 

допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градским 

управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка . 

 

 Правилник је прилог записника. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

ГОДИШЊИХ, ОДНОСНО ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА ПОДНОСИЛАЦА 

ПРОГРАМА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ 

ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2019. ГОДИНИ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда а након уводног излагања Иване Вукајловић, Градско 

веће је једногласно донело   

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ Извештај  о реализовању посебног програма којим се остварује општи интерес 

у области спорта на територији града Чачка у 2019. години, који је  доставио Чачански спортски 

савез Чачак. 
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ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

ИЗБОР ГОДИШЊИХ, ОДНОСНО ПОСЕБНИХ 

ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ВЕЗИ 

ИЗВЕШТАЈА ПОДНОСИЛАЦА ПРОГРАМА О 

РЕАЛИЗОВАЊУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ 

ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2019. ГОДИНИ 

 

 

У оквиру ове тачке дневног реда а након уводног излагања Иване Вукајловић, Градско 

веће је једногласно донело   

 

 

РЕШЕЊЕ 

о одобравању посебног  програма и додели средстава за задовољавање  

потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2020. години 
 

 

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

износу од  8.800.000,00  динара  и то за 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, из средстава буџета града Чачка, са апропријације 217 „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. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ПОСЕБНОГ 

ПРОГРАМА И   ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА 

ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА   ГРАЂАНА 

У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2020. 

ГОДИНИ 

 

 

У оквиру ове тачке дневног реда а након уводног излагања Иване Вукајловић, Градско 

веће је једногласно донело   
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РЕШЕЊЕ 

о одобравању годишњег  програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса 

грађана у области спорта у граду Чачку у 2020. години 
 

 

1. ОДОБРАВА СЕ ПРОГРАМ И ДОДЕЉУЈУ  средства Кошаркашком клубу „Борац“ 

Чачак, у износу од  23.700.000,00 динара и то за: 

 

1.1. учешће спортских организација са територије града Чачка у домаћим и европским 

клупским такмичењима, у износу од 7.700.000,00 динара, из средстава буџета града Чачка, са 

апропријације 215 „Средства за финансирање годишњих програма спортских организација и 

финансирање територијалног спортског савеза“; 

1.2. делатност организација у области спорта са седиштем на територији града Чачка које су 

од посебног значаја за град, у износу од  16.000.000,00 динара, из средстава буџета града Чачка, са 

апропријације 216 „Средства за финансирање годишњих програма спортских организација од 

посебног значаја за Град“. 

 

2. Са Кошаркашким клубом  „Борац“ Чачак 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. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ COMTRADE 

SOLUTIONS ENGINEERING ДОО БЕОГРАД НА 

РЕШЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА 

ЧАЧКА БРОЈ 359-344/19-IV-2-01 ОД 12. НОВЕМБРА 2019. 

ГОДИНЕ 

 

 

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

жалбом Comtrade Solutions Engineering ДОО Београд на Решење Градске управе за урбанизам 

града Чачка број 359-344/19-IV-2-01 од 12. новембра 2019. године, као и предлогом решења по 

жалби.   

 

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

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 
 

 ОДБИЈА СЕ жалба COMTRADE SOLUTIONS ENGINEERING доо Београд-Нови Београд, 

изјављена на Решење Градске управе за урбанизам града Чачка број 359-344/19-IV-2-01 од 12. 

новембра 2019. године, као неоснована. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Градскa управа за урбанизам града Чачка донела је Решење којим се одбија захтев 

COMTRADE SOLUTIONS ENGINEERING доо Београд-Нови Београд, поднет 16. октобра 2019. 

године, за издавање одобрења за постављање рекламних ознака на фасади стамбено-пословне 

зграде, на првом спрату, изнад прозора, која је изграђена на кп.бр. 820 КО Чачак, у улици Кнеза 

Милоша бр. 1б (на углу улица Кнеза Милоша и Градског шеталишта у Чачку). 

 

На донето Решење жалбу је благовремено изјавио COMTRADE SOLUTIONS 

ENGINEERING доо Београд-Нови Београд, преко пуномоћника  адвоката Горана Стаменића и 

Милоша Корићанина из Чачка, због свих законом предвиђених разлога. У жалби се наводи да је 

ожалбено решење апсолутно неодрживо и не може правно егзистирати зато што су разлози за 

одбијање захтева апсолутно нејасни и сами себи противречни, а такође су и контрадикторни. Наиме, 

првостепени орган у ожалбеном решењу одбија захтев за постављање рекламних ознака на фасади 

стамбено-пословне зграде у улици Кнеза Милоша број 1б сматрајући да је захтев неоснован, а што 

је апсолутно погрешан закључак јер се из члана 16. став 7. Одлуке о привременим објектима, у коме 

се набрајају места где се могу поставити рекламне ознаке, може закључити да се Одлуком не 

забрањује постављање рекламних ознака на првом спрату вишепородичних стамбено-пословних 

зграда, а што прозилази из ожалбеног решења. Жалилац сматра да је забрана постављања 

рекламних ознака на првом спрату или било којем другом делу пословне зграде, осим у приземљу, 

требала бити регулисана изричитом забраном као интенција доносиоца Одлуке о привременим 

објектима. Сматра да, како овакво постављање није изричито забрањено, првостепени орган 

погрешно тумачи неоснованост захтева и да је ожалбено решење зато неосновано, јер норме 

императивног карактера не могу бити тумачене екстезивно. У вези са чињеницом да је одредбом 

Одлуке прописано да се постављање рекламних ознака врши тако „да се не нарушава амбијентална, 

естетска и урбанистичка целина“ предлажу излазак на лице места како би се наведено утврдило. 

Због свега наведеног сматра да разлози за доношење ожалбеног решења којим се одбија захтев 

жалиоца нису јасни и разумљиви, те да је првостепени орган био дужан да испита све одлучне 

чињенице како би донео на закону засновану одлуку те да образложење ожалбеног решења не 

садржи разлоге да се захтев жалиоца одбије. На крају истичу да се на више локација у граду могу 

видети рекламне ознаке на првом и другом спрату зграда. Предлаже да другостепени орган 

поништи ожалбено решење у целости и предмет врати првостепеном органу на поновно 

одлучивање. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

  

- да је COMTRADE SOLUTIONS ENGINEERING доо Београд-Нови Београд, дана 16. 

октобра 2019. године, поднео захтев за издавање одобрења за постављање рекламне 

ознаке – светлеће рекламе у улици Кнеза Милоша број 1б у Чачку, на кп.бр. 820 КО 

Чачак; 

- да је уз захтев достављен уговор о дугорочном закупу непокретности са анексом; 

- да су уз захтев достављене техничке карактеристике за рекламу 470x80 цм - 2 комада са 

фотографијом рекламних ознака на фасади вишепородичног стамбено-пословног објекта 

и техничке карактеристике за рекламу 440x80 - 1 комад са фотографијом рекламних 

ознака на фасади вишепородичног стамбено-пословног објекта; 

- да је уз захтев достављена фотокопија решења РГЗ Службе за катастар непокретности 

Чачак којим се утврђује кућни број 1б за пословни простор 7 у изграђеној пословно-

стамбеној згради на кп.бр. 820 КО Чачак у улици Кнеза Милоша и скице објекта. 
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У одговору на жалбу првостепени орган истиче да је жалба неоснована из разлога што се 

захтев за одобрење за постављање рекламних ознака на фасади стамбено-пословне зграде односио 

на први спрат те зграде, изнад прозора, самим тим захтев је неоснован пошто се „рекламне ознаке 

могу постављату на фасадама пословних зграда, као и на фасадама пословног простора у приземљу 

стамбено пословне зграде, тако да се не наруши амбијентална, естетска и урбанистичка целина 

окружења“ у складу са чланом 16. став 7. Одлуке о привременим објектима.  

 

Чланом 16. став 7. Одлуке о привременим објектима („Сл. лист града Чачка“ број 6/2019) 

прописано је:  

 

„Рекламне ознаке могу се постављати на фасадама пословних зграда, као и на фасадама 

пословног простора у приземљу стамбено - пословне зграде, тако да се не наруши амбијентална, 

естетска и урбанистичка целина окружења.“ 

 

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

Чачка налази да је жалба неоснована, а решење правилно и на закону и Одлуци о привременим 

објектима засновано. 

 

Наводи жалбе да се одредбама Одлуке о привременим објектима изричито не забрањује 

постављање рекламних ознака на првом спрату вишепородичних стамбено-пословних зграда, су 

неосновани, јер се Одлуком прописују врсте, поступак, услови и начин постављања, коришћења и 

уклањања привремених објеката на територији града Чачка, односно јасно је прописано да се 

рекламне ознаке могу поставити на фасадама пословног простора у приземљу стамбено - пословне 

зграде, тако да се не наруши амбијентална, естетска и урбанистичка целина окружења, из чега 

произилази да се рекламне ознаке не могу постављати на стамбеним деловима стамбених и 

стамбено- пословних зграда. 

Остали наводи немају утицаја на другачије решење ове управне ствари, јер је из захтева и 

приложених доказа неспорно утврђено да се захтевом тражи одобрење за постављање рекламних 

ознака на фасади вишепородичне стамбено-пословне зграде, на првом спрату. 

На основу напред изнетог Градско веће града Чачка је 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. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ 

БОРАНИЈАШЕВИЋ ВИДОЈА ИЗ ЧАЧКА, ОВЧАР БАЊА 

НА РЕШЕЊЕ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 355-1642/19-IV-6-05 ОД 29. 

НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

 

 

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

жалбом Боранијашевић Видоја из Чачка, на Решење комуналног инспеткора Градске управе за 

инспекцијски надзор града Чачка број 355-1642/19-IV-6-05 од 29. новембра 2019. године, као и 

предлогом решења по жалби.   
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По упознавању са  жалбом и предложеним текстом решења, Градско веће је једногласно 

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 
 

ОДБИЈА СЕ жалба Боранијашевић Видоја из Чачка изјављена на Решење комуналног 

инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, број 355-1642/19-IV-6-05 од 29. 

новембра 2019. године, као неоснована. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Комунални инспектор Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, донео је решење 

којим се у ставу 1. НАЛАЖЕ Боранијашевић Видоју да у року од седам дана од дана пријема 

решења уклони дивљу депонију састављену од грађевинског, кабастог и другог отпада формирану 

на кп.бр. 2333/1 КО Врнчани; а у ставу 2. наводи да уколико именовани не поступи по налогу из 

става 1. диспозитива, уклањање отпада и отпадног материјала ће извршити ЈКП „Комуналац“ Чачак 

о трошку именованог. 

 

На донето решење жалбу је благовремено изјавио Боранијашевић Видоје којом предлаже да 

другостепени орган поништи донето решење. У жалби истиче да се на његовој приватној парцели 

налази грађевински материјал (жица, металне конструкције, бетонске цеви, металне цеви и пружни 

прагови) који спрема за реконструцију и уградњу у објекат почетком грађевинске сезоне. Наводи да 

се на истој парцели налазе и два неисправна расхладна уређаја која ће вратити у објекат након 

поправке. 

 

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

инспекцијски надзор града Чачка поступао по иницијативи директора Туристичке организације 

Чачка у којој се наводи да се на парцели 2333/1 КО Врнчани у власништву Боранијашевић Видоја и 

на којој се налази угоститељски објекат „Ресторан Дом – Ловац“ налази дивља депонија која 

нарушава изглед заштићеног подручја Овчарско-Кабларске клисуре и да је инспектор изласком на 

лице места дана 26. новембра 2019. године утврдио да се на поменутој парцели са леве стране пута 

гледано из Овчар Бање ка Чачку, на делу где је бехатон коцка налази дивља депонија састављена од 

грађевинског материјала (грађевински шут, жица, бетонске цеви, металне шипке, прагови од пруге, 

металне конструкције и други грађевински материјал), кабастог (два расхладна уређаја) и другог 

отпада. Даље наводи да је у присуству власника парцеле сачињен записник који је потписан без 

примедби. 

 

 Увидом у списе предмета утврђено је: 

- да се на кп.бр. 2333/1 КО Врнчани, преко пута ресторана са леве стране пута гледано из 

правца Овчар Бање ка Чачку, на делу где је бехатон коцка, налазе два расхладна уређаја, 

грађевински шут, прагови од пруге, бетонске цеви и остали грађевински материјал; 

- да је дана 26. новембра 2019. године извршен инспекцијски надзор и састављен записник о 

инспекцијском прегледу у присуству Боранијашевић Видоја, власника парцеле; 

- да је комунални инспектор Градске управе за инспекцијски надзор, донео решење број 355-

1642/19-IV-6-05 od 29. новембра 2019. године којим се налаже власнику парцеле да уклони 

дивљу депонију. 
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      Чланом  40. став 4. Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду („Сл. лист града Чачка“ 

број 24/2018) прописано је да је забрањено у двориштима зграда, баштама, воћњацима, 

неизграђеном грађевинском земљишту и на другим сличним површинама депоновати, односно 

складиштити отпадни грађевински материјал, отпад или други материјал, остављати хаварисана или 

дотрајала возила, мање монтажне објекте и слично. 

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

Чачка налази да је жалба  неоснована.   

 

Првостепени орган је правилно поступио када је донео ожалбено решење којим је наложио 

уклањање дивље депоније састављене од грађевинског материјала (грађевински шут, жица, 

бетонске цеви, металне шипке, прагови од пруге, металне конструкције и други грађевински 

материјал), кабастог (два расхладна уређаја) и другог отпада са кп.бр. 2333/1 КО Врнчани, власника 

Боранијашевић Видоја. 

 

Неосновани су наводи жалбе којом се предлаже поништавање решења и оправдава неспорно 

постојање дивље депоније састављене од грађевинског материјала (жица, металне конструкције, 

бетонске цеви, металне цеви и пружни прагови) потребног за реконструкцију и уградњу у објекат 

почетком пролећне сезоне и два неисправна расхладна уређаја  које ће након поправке вратити у 

објекат,  јер је неспорно да је поступање жалиоца који је на својој парцели депоновао комунални 

отпад у супротности са одредбама Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду. 

 

На основу изнетог Градско веће града Чачка одлучило је као у диспозитиву. 

 

 

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

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

року од 30 дана од дана пријема Решења. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ 

ДИМИТРИЈЕВИЋ ИВИЦЕ ИЗ ЛУЧАНА НА РЕШЕЊЕ 

ГРАДОНАЧЕНИКА ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 67-210/19-II 

ОД 12. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ 

 

 

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

приговором Димитријевић Ивице из Лучана на Решење градоначелика града Чачка број 67-210/19-II 

од 12. децембра 2019. године, као и предлогом решења по приговору.   

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

 

Вељко Неговановић је истакао да оваква ситуација ствара дилему јер ће награда коју је 

освојила ова ученица бити приказана у извештају школе коју похађа односно Техничке школе у 

Чачку а пребивалиште ученице је у другој општини тако да се на неки начин из формалних разлога 

неће вредновати постигнути резултати и награда ове ученице јер је то на неки начин и резултат 

школе. Можда треба размислити да се изврши измена постојеће одлуке у том правцу да се убудуће 

не би долазило у овакве ситуације.  

Др Милан Лукић је размишљања да ли би можда општина Лучани, где је пребивалиште ове 

ученице, могла да додели награду за постигнуте резултате без обзира што она похађа средњу школу 
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у Чачку. Ради поређења истакао је пример и поставио питање да ли би у том случају деца која 

студирају нпр у Београду за освојену награду требала да добију или добијају награду од града 

Београда. 

Милун Тодоровић је подсетио да деца наши суграђани који студирају у Београду за 

освојене награде или постигнуте резултате добијају стипендије односно награде које се додељују из 

буџета града Чачка, зато што имају пребивалиште на територији града Чачка, како је то опредељено 

нашом одлуком. Сматра да свакако треба наградити овако добру децу за постигнуте резулате те да 

треба размислити о начину како да та деца буду награђена да ли преко Школе или из неких других 

средстава.  

По упознавању са  приговором,  предложеним текстом решења и завршеном претресу, 

Градско веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 
 

ОДБИЈА СЕ приговор Димитријевић Ивице, оца Димитријевић Анђеле из Лучана, поднет 

на Решење Градоначелника града Чачка број 67-210/2019-II од 12. децембра 2019. године, као 

неоснован. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Градоначелник града Чачка, на предлог Комисије за финансијску подршку ученицима и 

студентима, донео је Решење којим се у тачки VIII одбија захтев Димитријевић Анђеле из Лучана  

за доделу једнократне награде ученицима основних и средњих школа - за освојено прво, друго или 

треће место на републичким школским такмичењима из наставних предмета који се реализују по 

програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја, јер не испуњава услове прописане 

Одлуком о финансијској подршци ученицима и студентима. 

 

На донето Решење приговор је благовремено поднео Димитријевић Ивица, отац 

Димитријевић Анђеле из Лучана. У приговору се наводи да иако је место пребивалишта Анђелиних 

родитеља у Лучанима, у такмичењу је представљала Техничку школу Чачак и град Чачак. Сматра да 

тиме што је њен захтев за доделу ученичке награде одбијен, она је доведена у неравноправан 

положај јер њена награда није вреднована исто као и друге, независно од места пребивалишта. 

Напомиње да Анђела похађа трећи разред Техничке школе у Чачку, смер архитектонски техничар и 

да свакодневно путује у школу. На републичком такмичењу геодетских и грађевинских школа 

Србије одржаном у Нишу 10 -12 маја 2019. године освојила је 2. место у такмичарској дисциплини 

Грађевинске конструкције. 

 

У одговору на приговор првостепени орган истиче да је приговор неоснован из разлога 

наведених у образложењу ожалбеног решења јер ученица има пребивалиште у Лучанима, село 

Лисице, што је констатовано увидом у списе предмета из очитане личне карте родитеља и самим 

тим не испуњава услове прописане чланом 1. Одлуке о финансијској помоћи ученицима и 

студентима. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да је Димитријевић Анђела дана  21. новембра 2019. године, Градској управи за 

друштвене делатности града Чачка, доставила захтев за доделу финансијске подршке 

ученицима из буџета града Чачка за школску 2019/2020. годину, по објављеном 

Конкурсу; 
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- да је уз захтев доставила потврду Техничке школе Чачак број 556 од 19. новембра 2019. 

године да је у школској 2019/2020. години редован ученик трећег разреда ове школе; 

- да је уз захтев доставила фотокопију дипломе додељене од Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја Републике Србије и Удружења геодетских и грађевинских 

школа Републике Србије за освојено 2. место у такмичарској дисциплини Грађевинске 

конструкције на 30. Републичком такмичењу геодетских и грађевинских школа Србије 

одржаном у Нишу 10-12. маја 2019. године; 

- да је уз захтев достављена очитана лична карта Димитријевић Ивице. 

 

  Приговор је неоснован из следећих разлога: 

 

  Чланом 1.  Одлуке о финансијској подршци ученицима и студентима („Сл. лист града Чачка 

бр. 19/2013 и 7/2014) прописано је да право на финансијску подршку имају ученици и студенти 

основних академских и интегрисаних студија које се финансирају из буџета Републике Србије и 

студенти мастер академских студија на факултетима чији је оснивач Република Србија, са 

оствареним изузетним успехом у току школовања, а који имају пребивалиште на територији града 

Чачка најмање две године пре дана објављивања конкурса за финансијску подршку. 

 

Како  Димитријевић Анђела нема пребивалиште на територији града Чачка,  већ на 

територији општине Лучани, то је првостепени орган правилно поступио када је донео ожалбено 

решење. 

 

Наводи приговора којима се указује на разлоге због којих се подноси  приговор немају 

утицаја на другачије решење ове правне 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. 

 

 

ДВАДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЈОВАНОВИЋ 

АЛЕКСАНДРА ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 55333-9585/2019 

ОД 8. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ  

 

 

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

жалбом Јовановић Александра из Чачка, на решење Центра за социјални рад града Чачка број 

55333-9585/2019  од 8. јануара 2020. године, као и предлогом решења по жалби.   

 

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

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

ОДБИЈА СЕ жалба  Јовановић Александра из Чачка, изјављена на Решење Центра за 

социјални рад града Чачка број 55333-9585/2019 од 8. јануара 2020. године, као неоснована.  
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Центар за социјални рад града Чачка донео је Решење којим се Јовановић Александру из 

Чачка, улица Милоша Обилића број 12, признаје право на ванредну  новчану помоћ у износу од 

10.166,00 динара. 

 

На донето Решење жалбу је благовремено изјавио Јовановић Александар из разлога 

неблаговременог одлучивања по захтеву, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, 

неправилно изведеног закључка о чињеничном стању, повреде материјалног права и одлагања 

извршења решења. Истиче да је првостепени орган по његовом захтеву за ванредну новчану помоћ, 

који је доставио 13. децембра 2019. године, одлучио тек 8. јануара 2020. године сматрајући да је на 

овај начин првостепени орган неблаговремено поступио, супротно члану 28. Одлуке о правима и 

услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка. Даље наводи да је целокупно 

чињенично стање погрешно и непотпуно утврђено обзиром да је првостепеном органу на 

располагању из досијеа корисника и његова ранија медицинска документација и друго што се 

односи на његово материјално и здравствено стање, да и поред оцене да постоји радна неспособност 

није могао да оствари право на додадак за помоћ и негу другог лица преко Центра за социјални рад, 

да му је укинуто право на делимичну накнаду трошкова комуналних услуга и да због природе 

болести не сме користити услуге Народне кухиње. Даље наводи да му је ожалбеним решењем 

признато право на ванредну новчану помоћ у износу сагласносном само износу предрачуна апотеке 

за набавку лекова и да првостепени орган није узео у обзир да је наведени износ намењен за 

једномесечну набавку а због хроничне болести та набавка је потребна сваког месеца па редовна 

социјална помоћ то не може да подмири. Истиче да првостепени орган у свом образложењу не 

наводи члан 24. Одлуке којим је прописано шта се сматра изузетно тешким ситуацијама што се 

утврђује на основу приложене медицинске документације, те да је он уз предрачун апотеке 

приложио и медицински извештај лекара специјалисте што није наведено у ожалбеном решењу. На 

крају истиче да до дана подношења ове жалбе није дошло до извршења ожалбеног решава чиме је 

дошло до повреде члана 155. Закона о општем управном поступку по коме би одлагање извршења 

нанело ненадокнадиву штету кориснику. Предлаже да другостепени орган поништи ожалбено 

решење и врати првостепеном органу на поновно одлучивање. 

 

У одговору на жалбу првостепени орган истиче да остаје при свим наводима ожалбеног 

решења и предлаже да се жалба одбије као неоснована. Наводи да је Центар за социјални рад града 

Чачка поступао у складу са одредбама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из 

надлежности града Чачка и да је на основу достављене медицинске документације одлучивао по 

захтеву жалиоца за признавање права на ванредну новчану помоћ за набавку лекова и других 

медикамента потребних за дијабетичаре. Стручни тим Центра за социјални рад је на основу стручне 

процене утврдио да је износ од 10.165,88 динара који је наведен и у предрачуну Апотекарске 

установе у коме су таксативно набројани лекови које именовани користи, довољан за набавку тих 

лекова. Даље наводи да је Центар за социјални рад у обавези да своје финансијско пословање 

обавља преко ИСИБ система Министарства финансија РС тако да је након затварања ИСИБ система 

на крају буџетске године било немогуће вршити било какве исплате те да из тих разлога по 

поднетом захтеву oдлучено у року од 30 дана, у складу са чланом 145. Закона о општем управном 

поступку.   

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да се Јовановић Александар, захтевом број 55333-9585/2019 од 13. децембра 2019. 

године, обратио Центру за социјални рад града Чачка, за остваривање права на  
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ванредну новчану помоћ због погоршаног здравственог стања, хроничне теже 

болести и посебно лоших материјалних прилика; 

- да је Јовановић Александар доставио медицинску документацију-Извештај лекара 

специјалисте као и предрачун Апотекарске установе Чачак; 

- да је Јовановић Александар корисник права на увећану новчану социјалну помоћ у 

неограниченом временском трајању; 

- да је на предлог Стручног тима Центра, директор Центра за социјални рад града 

Чачка, дана 8. јануара 2020. године, донео Решење о признавању права на 

ванредну новчану помоћ у износу од 10.166,00 динара, Јовановић Александру из 

Чачка; 

 

Чланом 21. став 1. тачка 3.  Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из 

надлежности града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 2/2013, 22/2013 и 20/2016), прописано је да 

ванредну новчану помоћ могу остварити појединци или породице који се нађу у другим изузетно 

тешким ситуацијама чији просечни месечни приход у месецу који претходи месецу подношења 

захтева не прелази просечну месечну зараду у Републици Србији у нето износу према последњем 

објављеном податку органа надлежног за послове статистике. 

 

 Чланом 24. став 2. Одлуке, прописано је да се под изузетно тешким ситуацијама у смислу 

члана 21. став 1. тачка 3. ове одлуке сматрају: болест једног или више чланова породице, дуже 

лечење у специјализованим установама, учешће у набавци неопходних медицинских помагала и 

медикамената, учешће у сношењу трошкова операција уколико се иста плаћа, изузетно тешке 

материјалне угрожености и друге изузетно тешке ситуације у којима се нађе појединац или 

породица, а на основу приложене медицинске и друге документације. 

 

Чланом 26. Одлуке прописано је да о остваривању права на ванредну помоћ и висини 

помоћи одлучује Центар за социјални рад на основу процене Стручног тима Центра. 

Чланом 7. став 3. Правилника о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити 

из надлежности града Чачка (,,Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2013 и 11/2017) прописано је да на 

предлог стручног тима,  директор доноси решење о признавању права на ванредну новчану помоћ. 

 

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

Чачка налази да је жалба  неоснована. 

 

Првостепени орган је приликом доношења ожалбеног решења о признавању права на 

ванредну новчану помоћ применио одредбе Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из 

надлежности града Чачка, Правилника о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити 

из надлежности града Чачка када је на основу процене Стручног тима Центра за социјални рад, 

ценио све околности, пре свега да је жалилац приложио предрачун Апотекарске установе, на основу 

кога је и одлучено, при чему се имало у виду да Одлука о правима и услугама у социјалној заштити 

не прецизира колико се пута право на ванредну новчану помоћ може остварити, из ког разлога су 

неосновани наводи који се односе на погрешно и непотпуно утврђено чињенично стање.  

Што се тиче навода жалбе који се односе на неблаговременост поступања, повреду 

материјалног права и одлагање извршења решења исти немају утицаја на другачије решење ове 

правне ствари, јер је првостепени орган поступајући по захтеву применио одредбе Закона о општем 

управном поступку у погледу рокова за поступање по захтеву и реализацију исплате по решењу. 

Наиме, од 1. децембра 2019. године Центар за социјални рад града Чачка, као индиректни корисник 

буџетских средстава, финансијско пословање обавља преко ИСИБ система Министарства финансија 

РС из чега произилази да се требовање средстава врши према Министарству ради реализације 
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донетих решења, те да је Министарство финансија РС обавестило индиректне буџетске кориснике 

да је систем недоступан за унос захтева за преузимање обавеза након 12. децембра 2019. године. Из 

тих разлога првостепени орган за поступање по захтеву није користио рок од 8 дана прописан 

Одлуком већ општи рок из Закона о општем управном поступку јер извршење решења, да је исто 

донето у року од 8 дана, не би могло бити реализовано у претходној буџетској години, тако да је 

одлучивање на начин да се не доноси решење у години у којој не може бити реализовано било у 

интересу странке. 

 

Остали наводи жалбе 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. 

 

 

ДВАДЕСЕТОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 92 – 

3.800.000,00 динара ) 

 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Славице Страњанац, Градско 

веће је једногласно донело: 

РЕШЕЊЕ 

 

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

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

апропријација 16, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни 

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

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

средства у износу од 3.800.000,00, динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 92, за потребе Градске управе за урбанизам, за израду Измена и допуна ПДР 

за планирани аеродром - Прељина (1.800.000,00 динара) и Измена и допуна ПГР „Парменац-

Јездина-Лозница“ у Чачку (2.000.000,00 динара). 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 92, економска класификација 

424 – Специјализоване услуге, Расход по наменама 4246 - Услуге очувања животне средине, 

науке и геодетске услуге, Функционална класификација 620,  Извор финансирања 01 

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

управа за урбанизам, Програм 1101. Становање, урбанизам и просторно планирање, ПА 

0001 Просторно и урбанистичко планирање.     

 

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

 

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

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 92 – 

800.000, 00 динара)  

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Славице Страњанац, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

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

апропријација 16, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни 

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

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

средства у износу од 800.000,00, динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 92, за потребе Градске управе за урбанизам, за израду Плана детаљне 

регулације  за ски – стазу у Риђагама. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 92, економска класификација 

424 – Специјализоване услуге, Расход по наменама 4246 - Услуге очувања животне средине, 

науке и геодетске услуге, Функционална класификација 620,  Извор финансирања 01 

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

управа за урбанизам, Програм 1101. Становање, урбанизам и просторно планирање, ПА 

0001 Просторно и урбанистичко планирање.     

 

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

 

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

 

 

ТРИДЕСЕТА  ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 380) 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Славице Страњанац, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

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

апропријација 16, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни 

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

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

средства у износу од 614.700,00, динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 380, за потребе Уметничкој галерији „Надежда Петровић“ Чачак, на име 

измирења обавеза насталих у 2019. години по основу текућег одржавања.   

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 380, економска класификација 

425 – Текуће поправке и одржавање, Расход по наменама 4251 – Текуће поправке и 
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одржавање зграда и објеката, Функционална класификација 820,  Извор финансирања 01 

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

управа за друштвене делатности, Индиректни корисник буџетских средстава Уметничка 

галерија „Надежда Петровић“ 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“. 

 

 

ТРИДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА:  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА И   ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА 

ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА   ГРАЂАНА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2020. ГОДИНИ 

 

 

 У оквиру ове тачке ндевног реда, а након уводног излагања Иване Вукајловић, Градско 

веће је донело 

 

РЕШЕЊЕ 

о одобравању годишњег  програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса 

грађана у области спорта у граду Чачку у 2020. години 
 

 

1. ОДОБРАВА СЕ ПРОГРАМ И ДОДЕЉУЈУ  средства Кошаркашком клубу „Борац“ 

Чачак, у износу од  23.700.000,00 динара и то за: 

 

1.1. учешће спортских организација са територије града Чачка у домаћим и европским 

клупским такмичењима, у износу од 7.700.000,00 динара, из средстава буџета града Чачка, са 

апропријације 215 „Средства за финансирање годишњих програма спортских организација и 

финансирање територијалног спортског савеза“; 

1.2. делатност организација у области спорта са седиштем на територији града Чачка које су 

од посебног значаја за град, у износу од  16.000.000,00 динара, из средстава буџета града Чачка, са 

апропријације 216 „Средства за финансирање годишњих програма спортских организација од 

посебног значаја за Град“. 

 

2. Са Кошаркашким клубом  „Борац“ Чачак закључиће се уговор којим ће се уредити 

међусобна права и обавезе. 

 

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

 

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