
ЗАПИСНИК 

СА ДВАНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 21. јануара 2021. године, у сали Скупштине града Чачка, са почетком у 9,00 

часова. 

 

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

Градског већа отворио је 12. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

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

Владан Милић, Радован Јовановић, Драгомир Шипетић, Владимир Ристовић, Драган Филиповић, др 

Милош Папић, прим. др Славица Драгутиновић, Немања Трнавац,  Милорад Јевђовић,  др Биљана 

Кочовић и Споменка Шипетић, a одсутан је др Милан Лукић. 

 

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

може да ради и пуноважно одлучује; 

 

 да седници Градског већа  присуствују: 

 

- Мирјана Ђоковић, помоћик Градоначелника за област заштите животне средине  

- Мирослав Петковић, секретар Скупштине града 

- Весна Вуловић, представник Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника 

и Градског већа 

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије 

- Вера Јаковљевић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Милка Станковић, начелник Градске управе за друштвене делатности 

- Милена Јовановић, начелник Комуналне милиције града Чачка  

- Бранкица Јелић, директор Градске стамбене агенције Чачак 

 

- да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока 

седнице, а након седнице биће им дата изјава о раду и одлучивању на седници. 

 

*** 

 

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

достављен записник са 11. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 11. седнице Градског 

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

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  11.  седнице Градског већа града Чачка број 06-3/2020-III од 13. 

јануара 2021. године, без примедби. 

 

 

*** 

 

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

дневни ред који је достављен уз материјал за седницу, с тим да се исти допуни следећим тачкама:  
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- УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ИЗГРАДЊОМ ОБЈЕКАТА НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БР. 345/85, 345/154, 345/155 и 

345/186 СВЕ У КО АТЕНИЦА  

 

- ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ВРШЕЊУ УСЛУГА „ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ 

АГЕНЦИЈЕ“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

- ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(апропријација 443 – МЗ Мршинци) 

 

- ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(апропријација 443 – МЗ Милићевци) 

 

- ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(апропријације  443 и 547 – МЗ Врнчани) 

 

- ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(апропријација 444 – МЗ Палилула) 

 

- ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(апропријација 445 – МЗ Лозница) 

 

- ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(апропријација 445 – МЗ „3. децембар“) 

 

као и да тачка 4. буде размотрена као тачка 1, због обавеза известиоца. 

  

Ове предлоге Градско веће је једногласно усвојило. 

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

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

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ЧАЧКА У 2021. ГОДИНИ  

 

2.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ОВЧАР БАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

3.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗА 

ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ 

 

4.    УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЧАЧАК“ ЧАЧАК 
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5.   УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ   

 

6.   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ 

ПОМОЋИ ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ У 2021. ГОДИНИ 

 

7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ИЗГРАДЊОМ ОБЈЕКАТА НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БР. 345/85, 345/154, 345/155 и 

345/186 СВЕ У КО АТЕНИЦА  

 

8. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ВРШЕЊУ УСЛУГА „ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ 

АГЕНЦИЈЕ“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

9. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 443 – МЗ Мршинци) 

 

10. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 443 – МЗ Милићевци) 

 

11. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријације  443 и 547 – МЗ Врнчани) 

 

12. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 444 – МЗ Палилула) 

 

13. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 445 – МЗ Лозница) 

 

14. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 445 – МЗ „3. децембар“) 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА 

ЧАЧКА У 2021. ГОДИНИ  

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднеле су Вера Јаковљевић и Мирјана 

Ђоковић.  Правни основ за доношење Програма садржан је у одредбама Закона о заштити животне 

средине, Одлуке о буџетском Фонду за заштиту животне средине града Чачка и Статута града 

Чачка. Програм коришћења  средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка  за 

2021. годину ће се реализовати кроз следеће планиране активности: контрола и заштита ваздуха и 

сузбијање инхалационих алергена; управљање отпадом; контрола и заштита површинских и 

подземних вода; контрола и заштита природе, биодоверзитет, јавне зелене површине; контрола и 

заштита земљишта; контрола и заштита од буке; информисање, едукација, промоција и 

популаризација заштите животне средине и остале активности. 
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По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узеле прим. др 

Славица Драгутиновић која је истакла значај пројеката везаних за едукацију најмлађих у који су 

укључене предшколске установе и предвиђена значајна средстава и Мирјана Ђоковић која је 

истакла сарадњу са Центром за усавршавање Чачак што оцењује као добар модел сарадње који је 

оперативнији и једнообразан. 

  

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

утврдило Предлог програма о изменама и допунама Програмa  коришћења средстава буџетског 

фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2021. години, који ће бити достављен Скупштини 

на разматрање и доношење по прибављеној сагласности од Министарства заштите животне средине. 

 

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И 

ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ОВЧАР БАЊУ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

  

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

за доношење Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације за Овчар Бању на 

територији града Чачка садржан је у одредбама Закона о планирању и изградњи којим је прописано 

да урбанистички план доноси скупштина јединице локалне самоуправе, а 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 за Овчар Бању на територији града Чачка је 

Просторни план града Чачка и Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене 

Предела изузетних одлика “Овчарско - Кабларска клисура“. Изменама и допунама Плана генералне 

регулације се приступа по иницијативи Туристичке организације Чачка у циљу усаглашавања са 

Уредбом о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика 

“Овчарско - Кабларска клисура коју је донела Влада Републике Србије, као и стварања могућности 

за извођење многих пројеката који су у плану Туристичке организације Чачка, а који до сада нису 

могли бити реализовани. Измене и допуне Плана генералне регулације су неопходне како не би 

дошло до застоја у развоју Предела изузетних одлика “Овчарско-Кабларска клисура” и туристичког 

потенцијала наведеног подручја. 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 од 13. јануара 2021. године. Такође, 

прибављено је и мишљење Групе за заштиту животне средине од 11. јануара 2021. године да није 

потребно израдити стратешку процену утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације на 

животну средину. Одлуком је прописана обавезна садржина Измена и допуна Плана генералне 

регулације за Овчар Бању на територији града Чачка и то: граница плана и обухват грађевинског 

подручја, поделу простора на посебне целине и зоне, претежну намену 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 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. 
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По упознавању са  нацртом Одлуке,  Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о 

изради измена и допуна Плана генералне регулације за Овчар Бању на територији града Чачка и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ МЕЂУОПШТИНСКИ 

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ 

 

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

основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе 

“Међуопштински историјски архив” за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани садржан 

је у одредбама Закона о архивској грађи и архивској делатности и Закона о култури. Овом Одлуком 

се врши усклађивање Одлуке о организовању Установе “Међуопштински историјски архив” за град 

Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани са одредбама Закона о архивској грађи и архивској 

делатности који је на снази од 1. фебруара 2020. године, а почиње да се примењује од 2. фебруара 

2021. године и  са Законом о изменама и допунама Закона о култури који је на снази и примењује се 

од 1. фебруара 2020. године.  

 

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

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

историјски архив за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ 

ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

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

основ за доношење Одлуке о допуни Одлуке о оснивању Установе културе „Градско позориште 

Чачак“ Чачак садржан је у одредбама Закона о култури. Овом Одлуком врши се допуна у члану 7. 

ставу 2. Одлуке о оснивању Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак , додавањем 

„услуге припремања и послуживања пића“, за коју је установа има потребу да се региструје. 

Наведена делатност у складу са Уредбом о класификацији делатности обухвата припремање и 

послуживање пића за конзумирање на лицу места: у баровима, у тавернама, у коктел салонима, у 

дискотекама, у пивницама, у кафићима, продају пића са специјализованих возила. Како Градско 

позориште Чачак има намеру и потребу да отвори позоришни клуб, где би се вршила услуга 

припремања и послуживања пића, а све у циљу вршења основне делатности  за коју је  и основано, 

потребно је проширити делатност, односно извршити регистрацију исте.   

 

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

Славица Драгутиновић која је поставила питање простора у којој ће се нова активност Установе 

одвијати и Милка Станковић која је истакла да ће Установа склопити уговор о закупу. 

 

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

Предлог одлуке о допуни Одлуке о оснивању Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак 

за 2021. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 
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ПЕТА ТАЧКА: УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ   

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Милена Јовановић. Предлог 

годишњег плана рада Комуналне милиције града Чачка за 2021. годину, припрема начелник 

Комуналне милиције на основу одредаба Закона о комуналној милицији и Одлуке о градским 

управама. На предлог Годишњег плана мишљење даје начелник Градске управе за инспекцијски 

надзор града Чачка и предлаже Градском већу на усвајање. Сагласност на годишњи план рада 

комуналне милиције града Чачка за 2021. годину даје Скупштина града Чачка. Комунална милиција 

града Чачка, основана је у складу са Законом о комуналној милицији за обављање законом и другим 

прописима и општим актима утврђених комунално-милиционарских и других послова, чијим 

обављањем се обезбеђује извршавање послова из надлежности града Чачка у следећим областима: 

снабдевања водом; одвођења отпадних и атмосферских вода; јавне чистоће; превоза и депоновања 

земље и осталог растреситог материјала; превоза и депоновања комуналног и другог отпада; улица, 

општинских и некатегорисаних путева; саобраћајних ознака и сигнализације; паркирања; превоза 

путника у градском и приградском саобраћају, односно локалном саобраћају; такси превоза; 

постављања привремених пословних објеката; заштите од буке у животној средини; контроле 

радног времена субјеката надзора; одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, 

зелених и других јавних површина, културних добара; јавне расвете, стамбених и других објеката; 

очување градских добара и извршавање других задатака изнадлежности града којима се обезбеђује 

несметано одвијање живота у граду. Сагласно Закону о комуналној милицији, комунална милиција 

пружа помоћ надлежним органима града, као и овлашћеним организацијама, када по њиховој оцени 

(органа или организације) постоје претпоставке да спровођење одлуке неће бити могуће без 

присуства комуналних милиционара или употребе овлашћења комуналне милиције (било 

превентивних или репресивних). Комунална милиција предузима и хитне мере, заштите од 

елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности града у 

случајевима када те мере не могу, или нису у могућности правовремено да предузму други 

надлежни органи града или овлашћене организације или до њиховог доласка на лице места.  У 

случајевима постојања опасности изазваних елементарним или другим непогодама, комунална 

милиција врши и спасилачке функције, и пружа помоћ другим органима, правним и физичким 

лицима на отклањању последица непогода стављајући се истима на распологање у случају потребе. 

 

По упознавању са Планом Градско веће је једногласно усвојило Годишњи план рада 

Комуналне милиције града Чачка за 2021. годину, у тексту који је саставни део записника.  

 Годишњи план рада Комуналне полиције града Чачка за 2021. годину достављен је 

Скупштини ради давања сагласности. 

 

ШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЈЕДНОКРАТНЕ 

НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ У 2021. ГОДИНИ 

 

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

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

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

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

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

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

новчаној помоћи за новорођену децу ближе су одређени услови и начин остваривања права на 
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новчану помоћ за свако новорођено дете, као мера подстицаја рађања деце на територији града 

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

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

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЈЕДНОКРАТНЕ  НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА НОВОРОЂЕНУ 

ДЕЦУ У 2021. ГОДИНИ 

 

 

1. Висина једнократне новчане помоћи за прворођено и другорођено дете рођено у 2021. 

години у породици износи 10.000,00 динара. 

2. Висина једнократне новчане помоћи за трећерођено дете рођено у 2021. години у 

породици износи 20.000,00 динара. 

3. Висина једнократне новчане помоћи за четврторођено и свако наредно рођено дете у 2021. 

години, у породици износи 30.000,00 динара. 

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

 

 

СЕДМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ ОБЈЕКАТА НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БР. 

345/85, 345/154, 345/155 и 345/86 СВЕ У КО АТЕНИЦА  

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневог реда поднела је Милка Станковић. Град Чачак, 

поднео је иницијативу за прибављање у јавну својину изградњом четири породично - стамбена 

објекта са по три стана, на кат. парцелама бр. 345/85, 345/154, 345/155 и 345/86 све у КО Атеница, за 

решавање стамбених потреба најугроженијих лица са територије града Чачка. Правни основ за 

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

прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка. Градска управа за 

урбанизам града Чачка прибавила је по службеној дужности Информацију о локацији од 20. јануара 

2021. године којом се наводи да су кат. парцеле бр. 345/85, 345/154, 345/155 и 345/86 све у КО 

Атеница обухваћене ПГР-ом “Атеница-Кулиновци“ у Чачку, да се према наведеном планском акту 

налазе у саставу урбанистичке целине - становање средње густине насељености и да за изградњу 

породично - стамбених објеката на истим постоји плански основ. Изградњом наведених објеката 

решиће се стамбена питања најугроженијих  категорија становништва са територије града Чачка и 

то жртава породичног насиља, лица која излазе из система социјалног старања и инвалида као и 

њихових чланова породице, што ће им омогућити лакши и комфорнији живот. 

 

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

 Прим. др Славица Драгутиновић истакла је да Град брине о угроженим групама 

становништва и одваја знатна средства за прибављање потребне документације за реализовање 

таквих пројеката, тако да ово није једини од таквих пројеката. Поставља питање рокова. 

 Вера Јаковљевић је истакла да је у току поступак у вези издавања грађевинске дозволе и да 

се нада да ће то бити окончано до 1. фебруара 2021. године.  

Милун Тодоровић је истакао да је овде у питању прибављање услова потребних да би Град 

конкурисао за средства за пројекат, као и да Град учествује у пројекту са 15%. 

Бранкица Јелић је појаснила је да се ради о реализацији пројекта који је у току, да се 

крајем новембра месеца прошле године приступило изради планске документације за потребе 
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конкурисања на отвореном позиву Уједињених нација за потребе решавања стамбених потреба лица 

која су домицилно становништво на нашој територији. Предвиђено је да Град на својим 

катастарским парцелама изврши парцелацију и у току је поступак изградње грађевинске дозволе 

код Градске управе за урбанизам на основу издатих локацијих услова. Ради се о 12 стамбених 

јединица и 2 заједничка простора за заједничку употребу за о лицима која су изашла из система 

социјалног старања, лица која су жртве породичног насиља и инвалидна лица. Пројектом су 

обухваћени и Роми кроз друге видове помоћи које пројекат предвиђа.  

Владан Милић истакао је да ће кроз набавку грађевинског материјала бити обухваћене куће 

на сеоском подручју за породице које су сиромашне, а нису корисници социјалне помоћи као и 

старачка домаћинства.  

Драгомир Шипетић је рекао да се овде ради о створеној могућности да се решавају 

одређени проблеми.  

 

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

утврдило Предлог решења  о прибављању у јавну својину изградњом објеката на кат. парцелама бр. 

345/85, 345/145, 345/155 и 345/86 све у КО Атеница, и упутило Скупштини на разматрање и 

доношење. 

 

ОСМА ТАЧКА: ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ВРШЕЊУ УСЛУГА „ГРАДСКЕ 

СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

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

се Уговор закључује  између Града Чачка и Градске стамбене агенције Чачак за 2021. годину, којим 

се уговорне стране споразумевају да Агенција, у оквиру делатности за које има искључиво право, 

обавља одређене стручне послове по налогу Града. 

 

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

 

ЗАКЉУЧАК 

  

 Закључује се Уговор о вршењу услуга Градске стамбене агенције Чачак за 2021. годину, у 

тексту који је саставни део овог закључка.  

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 443 – МЗ Мршинци) 

 

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

веће је једногласно донело следеће: 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 30/2020) 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 592.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 443, за потребе МЗ Мршинци на име  измирења обавеза из 2020. године. 
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2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 443, економска класификација 

425 – Текуће поправке и одржавање,  Расход по наменама 4251 – Текуће поправке и 

одржавање зграда и објеката,  Функционална класификација 160,  Извор финансирања 01 

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

управа за финансије, Индиректни корисник – Месна заједница Мршинци Чачак, Програм 

0602. Опште услуге локалне самоуправе,  ПА 0002. Функционисање месних заједница.  

 

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

 

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

 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 443 – МЗ Милићевци) 

 

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

веће је једногласно донело следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 30/2020) 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 597.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 443, за потребе МЗ Милићевци на име  измирења обавеза из 2020. године. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 443, економска класификација 

425 – Текуће поправке и одржавање,  Расход по наменама 4251 – Текуће поправке и 

одржавање зграда и објеката,  Функционална класификација 160,  Извор финансирања 01 

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

управа за финансије, Индиректни корисник – Месна заједница Милићевци Чачак, Програм 

0602. Опште услуге локалне самоуправе,  ПА 0002. Функционисање месних заједница.  

 

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

 

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

 

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријације  443 и 547 – МЗ Врнчани) 

 

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

веће је једногласно донело следеће: 

 

 

 



 

 

 

  10 

 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 30/2020) 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 1.200.000,00 динара,  на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацијама 443 и 447, за потребе МЗ Врнчани, на име  измирења обавеза из 2020. 

године. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на:  

 

- апропријацију 443, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, 

Расход по наменама 4251 – Текуће одржавање зграда и објеката, износ од 600.000,00 

динара; 

- апропријацију 447, економска класификација 515 – Нематеријална имовина, Расход по 

наменама 5151 – Нематеријална имовина у износу од 600.000,00 динара, Функционална 

класификација 160,  Извор финансирања 01 (издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за финансије, Индиректни 

корисник – Месна заједница Врнчани Чачак, Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе,  ПА 0002 Функционисање месних заједница.   

 

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

 

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

 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 444 – МЗ Палилула) 

 

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

веће је једногласно донело следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 30/2020) 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 510.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 444, за потребе МЗ Палилула, на име  измирења обавеза из 2020. године. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 444, економска класификација 

426 – Материјал, Расход по наменама 4269 – Материјал за посебне намене,  Функционална 

класификација 160,  Извор финансирања 01 (издаци из средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска управа за финансије, Индиректни корисник – 
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Месна заједница Палилула Чачак, Програм 0602. Опште услуге локалне самоуправе,  ПА 

0002. Функционисање месних заједница.  

 

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

 

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

 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 445 – МЗ Лозница) 

 

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

веће је једногласно донело следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 30/2020) 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 588.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 445, за потребе МЗ Лозница на име  измирења обавеза из 2020. године. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 445, економска класификација 

511 – Зграде и грађевински објекти,  Расход по наменама 5114 – Пројектно планирање,  

Функционална класификација 160,  Извор финансирања 01 (издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за финансије, Индиректни 

корисник – Месна заједница Лозница Чачак, Програм 0602. Опште услуге локалне 

самоуправе,  ПА 0002. Функционисање месних заједница.  

 

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

 

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

 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 445 – МЗ „3. децембар“) 

 

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

веће је једногласно донело следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 30/2020) 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 



cpeAcrBa y I,I3Hocy oA 596.000100 4ranapa, Ha r{Me o6es6elerra AoAarHr,rx cpeAcraBa Ha
anponprajaquju 445, sa uorpe6e M3 ,,3 . 4eqeu6ap" Ha HMe rrcMr4perba o6aeega w 2020. roAilHe.

Cpe4crra Iita rauKe 1. Peurema pacnopelyjy ce Ha anporpujauujy 445, eronoucr<a xlacu$uxaquja
511 - 3rpaae u rpalerIaHcxIa o6jerru, Pacxo4 Eo HaMeHaMa 5114 - flpojexrno rJraur4parLe,
@ymqnoua-rna x;racra$uraqaja 160, I,I:rop finuaucupau,a 01 (ns4aqr4 H3 cpeAcraBa 6ygera
fpa4a), flupercrrrlr KopI.{cHr4K 6yuercxnx cpeAcraBa - fpa4cra )mpaBa sa Sunancaje, PlH4upexlrra
KopHcHI4K - Mecua sajegnuqa ,,3. Aerlervr6ap" 9auar, flporparvr 0602. Omure yoJrlre JroKirJrHe

caMoyrpaBe, ftA 0002. OyHxquonncarbe MecHr4x sajegnuqa.

O lrsrpurerry oBor pemerba crapahe ce fpa4cxa )flpaBa sa Sunancuje.

Ono pememe o6januru y ,,Clyx6euoM Jrr4cry rpa4a r{auxa".

Mu,ryu To4oponuh o6asecrno je u:rauoee fpagcxor eeha ra je og,ryueno ro cBHN,r rarrxarua
AHeBHor pe4a, naje 12. ceAnuqy fpagcxor reha:ax,uyuuo y 10 qacoea.

IPAACKO BETE
Bpoj: 06-4/2021-lll

21. jarryap 202L. ro4ruloe

3anncuax ca 12. ceAHHrle fpa,qcxor neha yceojeH je Ha 13. celHurlr{ lpagcxor eeha 6poj 06-
2212021-1I.I oa I 1. Se6pyapa 2021 . rosuHe.
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