
 ЗАПИСНИК 

СА ЧЕТРНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 19. марта 2021. године, у сали Скупштине града Чачка, са почетком у 10,00 часова. 

 

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

Градског већа отворио је 14. 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, Драган Филиповић, др Милош Папић, 

прим. др Славица Драгутиновић, Немања Трнавац,  Милорад Јевђовић,  др Биљана Кочовић, 

Споменка Шипетић,  и др Иван Глишић, а одсутан је Владимир Ристовић. 

 

 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: 

 

- Милан Бојовић, помоћник Градоначелника 

- Мирослав Петковић, помоћник градоначелника за област друштвених делатности и 

председник Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области 

спорта 

- Владимир Романдић, секретар Скупштине града и председник Комисије за пословни простор 

- Рада Ћојбашић, начелник Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и 

Градског већа 

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије 

- Милка Станковић, начелник Градске управе за друштвене делатности 

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

- Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој 

- Душко Савковић, начелник Градске управе за локалну пореску администрацију 

- Игор Кривокапић, начелник Градске управе за инспекцијски надзор 

- Даница Ђуровић, представник Градске управе за урбанизам 

- Катарина Новковић, Градски правобранилац 

- Зоран Пантовић, директор ЈКП „Водовод“ Чачак 

- др Петар Домановић, директор ЈКП „Комуналац“ Чачак 

- Наташа Ћирковић, представник обрађивача „Урбанпројект“ доо Чачак 

- Братислав Јанковић, директор „Градског позоришта Чачак“ Чачак 

- Лела Павловић, директор Међуопштинског историјског архива Чачак 

- Војин Јаковљевић, директор „Туристичке организације Чачка“ Чачак 

- Бранимирка Радосавчевић, директор Центра за социјални град Чачак 

- Делфина Рајић,директор Народног музеја Чачак 

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

- Радисав Луковић, директор Дома културе Чачак 

- Предраг Живковић, представник Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак 

- Ана Јаковљевић, директор Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак 

- Тања Аћимовић, директор Центра за стручно усавршавање Чачак 

- Бранкица Јелић, директор Градске стамбене агенције Чачак 

- Марина Ћирковић, шеф Службе за буџетску инспекцију  
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- 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 13. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 13. седнице Градског 

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

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  13.  седнице Градског већа града Чачка број 06-22/2020-III од 11. 

фебруара 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. 

 

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

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

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

 

1.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ЦЕНАМА ВОДЕ И УПОТРЕБЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК  ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

3.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ЦЕНАМА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ САКУПЉАЊА, ТРАНСПОРТА И 

ДЕПОНОВАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 

 

4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК  ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

5.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА 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 
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6.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ИЗМЕНА  И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПЛАНИРАНИ АЕРОДРОМ - ПРЕЉИНА 

 

7.    УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА ПОТЕСУ КАМЕНОЛОМ „СУШИЦА“ - 

ЗДРАВЉАК 

 

8.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ДОПУНИ СТАТУТА „ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

9.    РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ „ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ 

АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ 

 

11. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ 

АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ ЗА 

2020. ГОДИНУ 

 

12. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

13. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

14. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

 

15.  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ 

ПЕТКОВИЋ ДИС“ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

16. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

17. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ  УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА 

ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

18. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ 

УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

19. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

20. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ 

АГЕНЦИЈЕ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ 
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21. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

РЕКОНСТРУКЦИЈОМ И ДОГАДЊОМ ЛОКАЛНОГ ПУТА БРОЈ 123-6 ОВЧАР 

БАЊА – ВРНЧАНИ – РОШЦИ – ЈАНЧИЋИ – ПРАЊАНИ               (КАТРИЋИ) 

 

22. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ОБЈЕКТА НА К.П.БР. 615/3 КО 

ПРЕМЕЋА 

 

23. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА 

ЧАЧКА КП. БР. 6544/41 КО ЧАЧАК  

 

24. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ РАЗМЕНИ КП.БР. 3813/17 ЗА КП.БР. 

3812/22 ОБЕ У КО ЧАЧАК 

 

25. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ КП. ПАРЦЕЛА БР. 4132/11 И 

4132/17 ОБЕ У КО ЧАЧАК 

 

26. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 3818/2  

КО ЧАЧАК 

 

27. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА 

БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

28. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

29. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

30. РАЗМАТРAЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2020.  ГОДИНУ 

 

31. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ 

АДМИНИСТРАЦИЈУ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

32. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

33. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ 

НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

34. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ  

 

35. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

 

36. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ВЕЗИ ЦЕНЕ 

ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ 
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37. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ВЕЗИ 

ОТКАЗА УГОВОРА О ЗАКУПУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА БРОЈ 361-8/2018-III од 

8.05.2018. ГОДИНЕ, ЗАКЉУЧЕНОГ ИЗМЕЂУ ГРАДА ЧАЧКА, КАО ЗАКУПОДАВЦА 

И POEMA BFF  ДОО БЕОГРАД – НОВИ БЕОГРАД, КАО ЗАКУПЦА  

 

38. ЗАКЉУЧИВАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И 

ПУТЕВЕ „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК 

 

 

39. УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ГРАДСКИМ УПРАВАМА, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ГРАДСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЧАЧКА 

 

40. 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 2020. ГОДИНИ 

 

41. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА И ДОДЕЛИ 

СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2021. ГОДИНИ  

 

42. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ 

КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА 

УДРУЖЕЊА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2020. 

ГОДИНИ 

 

43. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ 

 

44. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

 

45. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 118) 

 

46. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 176) 

 

47. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК НА РЕШЕЊЕ 

ИНСПЕКТОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА БР. 220-2/21-IV-

2-01 ОД 22. ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ 
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48. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА ИЗ ЧАЧКА НА 

РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 55330-250/2021 ОД 

20. ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА ВОДЕ И УПОТРЕБЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднели су Зоран Пантовић и Владимир 

Гојгић.  ЈКП ''Водовод'' Чачак доставило је захтев за повећање цена воде и употребе канализације 

од 11,2% за све категорије корисника са одлуком Надзорног одбора предузећа о доношењу цена. На 

претходну промену цена воде и употребе канализације са повећањем од 7,9%, Скупштина града 

дала је сагласност на седници одржаној у децембру 2019. године. Цена воде са канализацијом за 

категорију домаћинства и прву групу потрошача из области ванпривреде и привреде, износила је 

65,55 динара/м3 (без ПДВ-а). Законом о комуналним делатностима предвиђено је да су елементи за 

одређивање цена комуналних услуга: пословни расходи, расходи за изградњу и реконструкцију 

објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме и добит вршиоца комуналне делатности. 

Такође, једно од начела за одређивање цена комуналних услуга из овог закона јесте довољност цене 

да покрије пословне расходе. 

 

По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Милорад 

Јевђовић истакавши да су цене комуналних услуга под контролом локалне самоуправе, да ово 

повећање цене воде треба прихватити као оправдано и тако подржати  јавно предузеће да послује са 

добитком, за шта ће бити довољан овај ниво повећања, а захтев предузећа оцењује као коректан. 

 

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

утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама воде и употребе канализације, и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  ЈКП 

„ВОДОВОД“ ЧАЧАК  ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

            Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Зоран Пантовић. Правни основ 

за доношење Измена и допуна Програма пословања предузећа садржан је у одредбама Закона о 

јавним предузећима којим је прописано да се измене и допуне годишњег програма пословања могу 

вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у 

којима јавно предузеће послује. Битна промена околности у којима послује ЈКП „Водовод“ Чачак у 

2021. години је повећање цене воде ЈП „Рзав“ Ариље за 9,2% чиме су, са планираном количином 

воде из система Рзав у 2021. години, трошкови већи за 9 милиона динара. Правни основ за израду 

измена и допуна Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2021. годину је и Уредба о 

утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег 

програма пословања за период 2021–2023. године јавних предузећа и других облика организовања 

који обављају делатност од општег интереса. Повећање цене воде и употребе канализације од 11,2% 

за све категорије корисника ових услуга у 2021. години битно мења околности у којима ЈКП 

„Водовод“ Чачак послује увећањем планираних прихода за 30.216.459,00 динара. Средства за зараде 
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запослених у јавним предузећима планирају се искључиво у складу са важећим законским и 

подзаконским актима којима се уређује ова област. Зарада запосленог код јавних предузећа утврђује 

се у складу са законом који уређује радне односе. За јавна комунална предузећа највећа позитивна 

промена десила се 2020. године када је престао да важи Закон о привременом уређивању основица 

за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 

средстава којим су практично номинално били замрзнути елементи за утврђивање основне зараде на 

нивоу из октобра 2014. године. Престанком важења овог закона, почев од 2. јануара 2020. године 

легитимна је свака одлука којом се повећавају цена рада или коефицијенти. Повећана цена рада 

повећава масу зараду, али то је једини начин да се ублажи све израженији проблем минималних 

зарада у јавним предузећима. Извршене измене у приходима и расходима утичу на промену 

финансијског резултата пословања за 2021. годину. Планирани укупни финансијски резултат за 

2021. годину је добит већа за 10.791.159,00 динара и износи 11.574.752,00 динара. 

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

Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2021. годину урађене су у складу са 

Законом о јавним предузећима, Законом о раду, Уредбом о утврђивању елемената годишњег 

програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021- 

2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег 

интереса и Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналноj делатности на 

територији Републике Србије. 

 

 По упознавању са изменама и допунама Програма пословања Градско веће је једногласно 

утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања  ЈКП 

„Водовод“ Чачак  за 2021. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ САКУПЉАЊА, 

ТРАНСПОРТА И ДЕПОНОВАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднели су Петар Домановић и Владимир 

Гојгић. ЈКП ''Комуналац'' Чачак доставило је захтев за давање сагласности на цене комуналне 

услуге сакупљања, транспорта и депоновање отпада са одлуком Надзорног одбора предузећа о 

повећању цена ове комуналне услуге од: 8% за категорије домаћинства са градског и са сеоског 

подручја, 13% за I категорију и 6% за II категорију корисника који обављају пословну делатност 

чија укупна површина пословног простора износи више од 200 м2 и 3% за категорију корисника 

који обављају пословну делатност чија укупна површина пословног простора износи мање од 200 м2 

(паушалци). На основу Одлуке о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом 

за потребе одређивања цене комуналне услуге, сви корисници разврставају се у две групе: 

корисници са градског и корисници са сеоског подручја. Корисници услуге са градског подручја су 

корисници чији стамбени или пословни простор се налази на простору обухваћеном Генералним 

урбанистичким планом града Чачка 2015. као и у насељеним местима: Горња Трепча, Овчар Бања, 

Мрчајевци, Атеница, Кулиновци, Коњевићи, Трбушани, Трнава, Прељина, Парменац, Бељина, 

Лозница, Јездина, Љубић. Корисници услуге са сеоског подручја су сви корисници услуге чији 

стамбени или пословни простор се не налази на наведеном простору. Цена комуналне услуге 

сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада са сеоског подручја утврђује се за 

корисника услугe - лице које је власник или закупац стамбеног простора на сеоском подручју, у 

паушалном износу, према нето грађевинској површини стамбеног простора корисника услуге, на 

исти начин као и за корисника услуге власника или закупца пословног простора на градском 

подручју тј. корисника услуга из области привреде и ванпривреде чија је површина пословног 

простора мања од 200 m2. Цене комуналне услуге за кориснике услуга који обављају пословну 
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делатност чија је површина пословног простора већа од 200 м2, разврставају се у две категорије. На 

претходну промену цена ове услуге, Скупштина града дала је сагласност на Одлуку Нaзорног 

одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак о ценама услуге сакупљања, транспорта и депоновање отпад, на 

својој седници одржаној у децембру 2019. године. Законом о комуналним делатностима предвиђено 

је да су елементи за одређивање цена комуналних услуга: пословни расходи, расходи за изградњу и 

реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме и добит вршиоца комуналне 

делатности. Такође, једно од начела за одређивање цена комуналних услуга из наведеног Закона 

јесте 'довољност цене да покрије пословне расходе.  

 

По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Милорад 

Јевђовић истакавши да је и овај захтев за повећање цене комуналних услуга коректан, а његово 

усвајање довешће до тога да предузеће позитивно послује. Оно на шта жели да укаже је да 

предузеће треба да повећа интензитет купљења отпада, да на тај начин ради и на имиџу предузећа и 

указао да се медији често баве таквим темама. 

 

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

утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама комуналне услуге сакупљања, 

транспорта и депоновања комуналног отпада, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  ЈКП 

„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК  ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Петар Домановић. Правни основ 

за доношење Измена и допуна Програма пословања предузећа садржан је у Закону о јавним 

предузећима којим је прописано да се измене и допуне годишњег програма пословања могу вршити 

искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима 

јавно предузеће послује. Правни основ за израду Измена и допуна Програма пословања ЈКП 

„Комуналац“ Чачак за 2021. годину је и Уредба о утврђивању елемената годишњег програма 

пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021–2023. године 

јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса. 

Повећање цене комуналне услуге сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада од: 8% 

за категорије корисника стамбеног простора са градског и са сеоског подручја, 13% за I категорију и 

6% за II категорију корисника који обављају пословну делатност чија укупна површина пословног 

простора износи више од 200 м2 и 3% за категорију корисника који обављају пословну делатност 

чија укупна површина пословног простора износи мање од 200 м2 (паушалци), у 2021. години битно 

мења околности у којима ЈКП „Комуналац“ Чачак послује повећањем планираних прихода од 

сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада за категорије корисника стамбеног 

простора за 4.860.000,00 динара и за категорије категорију корисника који обављају пословну 

делатност за 9.240.000,00 динара укупно  за 14.100.000,00 динара. Како је за време трајања прописа 

који регулишу запошљавање у јавном сектору од 2014. године одлив запослених по разним 

основама био веома велики, да би било могуће извршити поверене послове за различите услуге 

грађанима и привреди града које пружа ЈКП „Комуналац“ Чачак било је неопходно ангажовање 

лица по уговору преко Агенције или Омладинске задруге. То је направило велики проблем код 

предузећа са описом послова овог предузећа, где је дошло до великог одлива непосредних 

извршилаца - радника на терену, возача и др. тако да је доведено у питање обављање делатности. 

Извршене измене у приходима и расходима утицале су на промену износа укупног  финансијског 

резултата пословања за 2021. годину. Увећани укупни планирани приходи за 14.100.000,00 динара и 
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расходи за 13.569.000,00 дин. су увећали добит од 182.000,00 дин. планирану Програмом на 

713.000,00 динара. 

 Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком 

Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2021. годину урађене су у складу 

са Законом о јавним предузећима и Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма 

пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021–2023. године 

јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса. 

 

По упознавању са изменама и допунама Програма пословања Градско веће је једногласно 

утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања  ЈКП 

„Комуналац“ Чачак  за 2021. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА 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 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Даница Ђуровић. Правни 

основ за доношење 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 садржан је у одредбама Закона о планирању и изградњи којим је прописано да урбанистички 

план доноси скупштина јединице локалне самоуправе. Плански основ за израду 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, је Просторни план града Чачка. На 

седници Скупштине града Чачка  у фебруару 2020. године донета је Одлука 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. На основу Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације обрађивач плана „Урбанпројект“ АД предузеће за консалтинг, урбанизам, 

пројектовање и инжењеринг из Чачка припремио је елаборат за рани јавни увид. Елаборат за рани 

јавни увид био је изложен у просторијама Градске управе за урбанизам града Чачка. Комисија за 

планове града Чачка je разматрала елаборат за рани јавни увид и ток раног јавног увида и 

констатовала да je била једна примедба након чега је донела закључак да се план може упутити у 

даљу процедуру доношења, односно у израду нацрта плана. Након раног јавног увида, обрађивач 

плана „Урбанпројект“ припремио је нацрт Плана. Плански документ подлеже стручној контроли, 

коју обавља Комисија за планове. Након стручне контроле нацрта 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 обављен је јавни увид у трајању од 30 дана и то од 

15. јануара до 14. фебруара 2021. год. у просторијама Градске управе за урбанизам града Чачка. 

Након обављеног јавног увида и одржане јавне седнице 22. фебруара 2021. године, на затвореној 

седници Комисије за планове одржаној истог дана констатовано је да је нацрт 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 у свему усклађен са Законом о 

планирању и изградњи као и да су при изради плана примењена сва важећа правила, стандарди и 

нормативи из области урбанистичке струке и једногласно донет закључак да се план може упутити у 

даљу процедуру доношења, односно доставити Градском већу и Скупштини града Чачка на 

усвајање. 

Наташа Ћирковић, представник обрађивача „Урбанпројект“ ад Чачак, путем  видео 

презентацијe, упознала је чланове Градског већа са овим  планским документом, детаљно 

образлажући садржај истог. 
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      По упознавању са нацртом Плана Градско веће је једногласно утврдило Предлог 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 доставило Скупштини 

на разматрање и доношење. 

 

ШЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ИЗМЕНА  И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПЛАНИРАНИ АЕРОДРОМ - ПРЕЉИНА 

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Даница Ђуровић. Правни 

основ за доношење Измена и допуна Плана детаљне регулације за планирани аеродром - Прељина 

садржан је у Закону о планирању и изградњи којим је прописано да урбанистички план доноси 

скупштина јединице локалне самоуправе. Плански основ за израду Измена и допуна Плана детаљне 

регулације за планирани аеродром - Прељина, је Просторни план града Чачка 2015. На седници 

Скупштине града Чачка у фебруару 2020. године донета је Одлука о изради Измена и допуна Плана 

детаљне регулације за планирани аеродром - Прељина. На основу Одлуке о изради Измена и допуна 

Плана детаљне регулације за планирани аеродром - Прељина обрађивач плана „Урбанпројект“АД 

Чачак припремио је елаборат за рани јавни увид. Комисија за планове града Чачка разматрала је 

елаборат за рани јавни увид Измена и допуна Плана детаљне регулације за планирани аеродром - 

Прељина и дала позитивно мишљење. Елаборат за рани јавни увид био је изложен у просторијама 

Градске управе за урбанизам града Чачка.. Комисија за планове града Чачка je разматрала елаборат 

за рани јавни увид и ток раног јавног увида и констатовала да je била једна примедба. Након раног 

јавног увида, обрађивач плана „Урбанпројект“ А.Д припремио је нацрт Плана. Плански документ 

подлеже стручној контроли, коју обавља Комисија за планове. Након стручне контроле нацрта 

Измена и допуна Плана детаљне регулације за планирани аеродром - Прељина обављен је јавни 

увид у трајању од 30 дана и то од 15. јануара до 14. фебруара 2021. године у просторијама Градске 

управе за урбанизам града Чачка. Након обављеног јавног увида и одржане јавне седнице 1. марта 

2021. године, на затвореној седници Комисије за планове одржаној истог дана констатовано је да је 

нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације за планирани аеродром - Прељина у свему 

усклађен са Законом о планирању и изградњи  као и да су при изради плана примењена сва важећа 

правила, стандарди и нормативи из области урбанистичке струке и једногласно донет закључак да се 

план може упутити у даљу процедуру доношења, односно доставити Градском већу и Скупштини 

града Чачка на усвајање. 

Наташа Ћирковић, представник обрађивача „Урбанпројект“ ад Чачак, путем  видео 

презентацијe, упознала је чланове Градског већа са овим  планским документом, детаљно 

образлажући садржај истог. 

 

      По упознавању са нацртом Плана Градско веће је једногласно утврдило Предлог измена  и 

допуна Плана детаљне регулације за планирани аеродром - Прељина, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

СЕДМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И 

ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА ПОТЕСУ 

КАМЕНОЛОМ „СУШИЦА“ – ЗДРАВЉАК 

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Даница Ђуровић. Правни основ 

за доношење Одлуке о изради измена и допуна дела Плана детаљне регулације на потесу каменолом 

“Сушица” - Здрављак садржан је у Закону о планирању и изградњи којим је прописано да 

урбанистички план доноси скупштина јединице локалне самоуправе и да одлуку о изради планског 
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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 дела Плана детаљне регулације на потесу каменолом 

“Сушица” - Здрављак је Просторни план града Чачка. Измене и допуне дела Плана детаљне 

регулације би се односиле на измену зоне градње у оквиру каменолома, као и допуну у делу плана 

који се односи на врсте и намене објеката који се могу градити у оквиру зоне каменолома, а то 

подразумева објекте и садржаје који су у функцији технолошког процеса у оквиру каменолома, као 

што је изградња магацина са укопаном цистерном са точећим местом и манипулативним платоом. У 

поступку по иницијативи за доношење Измена и допуна дела Плана детаљне регулације 

прибављено је позитивно мишљење Комисије за планове града Чачка од 8. марта 2021. године. 

Овом Одлуком прописана  је обавезна садржина Измена и допуна дела Плана детаљне регулације на 

потесу каменолом “Сушица” - Здрављак и то: граница плана и обухват грађевинског подручја, 

поделу простора на посебне целине и зоне, детаљну намену 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 Измена и допуна дела Плана детаљне регулације на 

потесу каменолом “Сушица” - Здрављак, у складу са Законом 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.           

      

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

изради Измена и допуна дела Плана детаљне регулације на потесу каменолом „Сушица“ – 

Здрављак, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ОСМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ОДЛУКУ О ДОПУНИ СТАТУТА „ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА 

ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

  

У оквиру ове тачке дневног реда уводно излагање поднео је Братислав Јанковић и истакао 

да је овом одлуком о допуни Статута Градског позоришта Чачак, коју је донео Управни одбор 

Установе 26. фебруата 2021. године, врши усклађивање са оснивачким актом Установе који је 

недавно допуњен а тиче се  намере и потребе Позоришта да отвори Позоришни клуб где би се 

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

Установа основана. 

 

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

Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута „Градског позоришта Чачак“ 

Чачак, и доставила Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ „ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА 

ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

   Братислав Јанковић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, детаљно је упознао 

чланове Градског већа са извештајем о раду Градског позоришта Чачак за 2020. годину и истакао да 
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је  Позориште у предходној години наставило са редовним радом, који је обустављен проглашењем 

пандемије, да су у септембру настављене програмске активности, да се одржавање представе 

одигравало у смањеном обиму и да је у невембру и децембру отказан цео репертоар који је био 

креиран због погоршања епидемиолошке ситуације. Упркос томе, Установа је успела да у стални 

радни однос прими два радника и то организатора програма и техничара светла, а у октобру месецу 

креиран је сајт Позоришта на коме се може пратити рад Установе, месечни репертоари као и све 

новости везане за рад позоришта.  

  

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

 Прим. др Славица Драгутиновић истакла је задовољство што је идеја о позоришту после 

деценијског очекивања заживела кроз рад Градског позоришта Чачак на челу са директором који 

остварује сарадњу са тимом јако квалитетних младих људи. Упркос пандемији позориште је радило 

на представи за коју се нада да ће бити подједнако добра као и досадашње. Пружа подршку 

позоришту у његовом будућем раду. Указала је на ненамерну грешку у материјалу. 

 

По упознавању са извештајем и завршеном претресу Градско веће је једногласно усвојило 

Извештај о раду „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2020. годину, и доставило Скупштини на 

разматрање и усвајање.  

 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК И 

ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ 

  

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

Градског већа са Одлуком о изменама и допунама Статута Међуопштинског историјског архива за 

град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани, које је донео Управни одборАрхива на седници 

одржаној 11. марта 2021. године, а којим изменама и допунама се врши усклађивање Статута са 

одредбама Закона о архивској грађи и архивској делатности који је на снази од 1. фебруара 2020. 

године, а у примени од 2. фебруара 2021. године и Законом о култури. 

 

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

Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о давању сагласности на Одлуку о изменама и 

допунама Статута Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац 

и Лучани, и доставила Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ МЕЂУОПШТИНСКОГ 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

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

Градског већа са извештајем о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине 

Горњи Милановац и Лучани за 2020. годину и истакла да је Архив у извештајном периоду наставио 

рад на својим пословима: заштита архивске грађе и документованог материјала ван архива, послови 

у депоу, сређивање и обрада архивске грађе, снимање архивске грађе и фототека, издавачка 

делатност, коришћење архивске грађе, издавање уверења итд. 
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 По упознавању са извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно усвојило 

Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и 

Лучани за 2019. годину, и доставило Скупштини на разматрање и усвајање.  

 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

„ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Војин Јаковљевић упознао је чланове 

Градског већа са Извештајем о раду ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2020. годину, детаљно 

образлажући све активности ове установе у извештајном периоду. Осврнуо на активности попут: 

реализовања активности у области промоције, промоције туристичке понуде на сајму туризма, 

промоцију у медијима, организацију послова у периоду ванредног стања, сарадњу са Туристичком 

организацијом Србије, редизајну сајта, издавачку делатност, активности на унапређењу и развоју 

туризма, акције чишћења и уређења простота итд. У даљем излагању образложио је структуру 

прихода у 2020. години према изворима финансирања и извршење тих средстава према Плану и 

програму ове установе, обзиром да се финансирање ове установе врши из буџета града, сопствених 

прихода и прихода из других извора. 

 

По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Милорад 

Јевђовић истакавши да је извештај одличан и садржи доста корисних информација и указао на 

експанзију сеоског туризма у целој земљи. 

 

По упознавању са Извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно усвојило 

Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2020. годину, и доставило 

Скупштини на разматрање и усвајање. 

 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

Бранимирка Радосавчевић, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда, упознала 

је чланове Градског већа са Извештајем о раду Центра за социјални рада града Чачка за 2020. 

годину. Предмет Годишњег извештаја о раду је приказ броја и структуре корисника Центра у 2020. 

годину, као и преглед остварених права и пружених услуга социјалне заштите у складу са законом и 

прописима донетим на основу закона. Годишњи програм рада Центра за социјални рад града Чачка 

за 2020. годину урађен је на основу стратешких докумената који су били основ за његову израду, 

као и на основу квалитативне и квантитативне анализе података из претходне године. Најавила је 

прелазак у нови пословни простор у коме ће Центар убудуће функционисати. 

 

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

 Милорад Јевђовић похвалио је рад Центра за социјални рад и достављени извештај у коме 

постоји доста корисних података али и неколико података који су непотребни и сматра их 

застарелим. 

 Прим. др Славица Драгутиновић истакла је да је дуги низ година као проблем у раду Центра 

за социјални рад истицан неадекватан простор у коме се рад обавља те да је коначно напорима 

Града простор обезбеђен, очекује се прелазак установе у нови простор, а што ће се видети у 

извештају Центра за 2021. годину. Истакла је да је и ова установа морала да нађе начин како да што 

боље функционише у години пандемије, а да корисницима не ускрати њихова права и сматра да се у 
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томе успело скоро до максимума. Што се тиче мера популационе политике, то нису социјална 

давања, али се реализују преко Центра за социјални рад и током претходне године Град је преко 

Центра подмирио те потребе, а давања су и увећана на корист наших суграђана којима су потребна. 

Оно што је приметила у извештају је статитстички податак о паду насиља у 2020. години што је 

похвално, јер су многе информације ишле ка томе да је насиље повећано у условима пандемије. 

Прокоментарисала је о број корисника Центра за социјални рад кроз податак да је од 2016-2019. 

године бележен раст, а 2020. године забежен је благи пад броја корисника. Такође је приметила 

пораст броја корисника Центра жена у старосној доби 26-64 године. 

 Драгомир Шипетић истакао је да је извештај одличан, да реално показује стање, да је 

установа одлично радила и у условима пандемије, да се стање прати и да је сарадња са Градом 

одлична.  

 Бранимирка Радосавчевић истакла је да се извештај Центра за социјални рад израђује по 

методологији Републичког завода за социјалну заштиту и мора да садржи све податке који су 

приказани и који се са разлогом  налазе у овом  извештају. Што се тиче новог пословног простора у 

који ће се уселити Центар за социјални рад, изразила је захвалност градоначелнику и градском 

руководству и истакла да до пресељења треба да дође током ове године. Што се тиче податка о паду 

насиља у породици у извештају је приказано само евидентирано насиље, а друго је питање колико 

тога заиста има посебно у условима пандемије у претходној години. Истакла је да под надлежношћу 

Центра за социјални рад нису само права корисника који су социјално угрожени већ и остваривање 

многих других права која се тичу готово целог становништва града.  

 Др Биљана Кочовић осврнула се на евиденцију насиља и истакла да лекари попуњавају 

формуларе о насиљу приликом прегледа особа које су трпеле насиље и сматра да ти формулари који 

су детаљно прецизирани можда нису искоришћени на прави начин односно не дођу до тужилаштва 

и Центра за социјални рад, а формулар не сме да се даје пацијентима. 

 Бранимирка Радосавчевић  је истакла да је тачно да такав формулар не сме да се даје 

пацијенту јер тако закон прописује. Прокоментарисала је категорију корисника 26-64 до чега је 

делимично дошло због тога што су за старије суграђане због пандемије захтеве подносили млађи те 

да је у вези тога потребна и детаљнија анализа. На крају је истакла да је забележен благи пад узраста 

до 18 година што јесте за похвалу. 

 

По упознавању са Извештајем и завршеном претресу Градско веће је једногласно усвојило 

Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2020. годину, и доставило Скупштини на 

разматрање и усвајање. 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА 

ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 Делфина Рајић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознала је чланове Градског 

већа са Извештајем о раду Народног музеја Чачак за 2020. годину детаљно образлажући рад ове 

установе у извештајном периоду, истакавши да је и у 2020. години Народни музеј наставио 

традицију истрајног рада у делатности прикупљања, чувања, научне обраде и излагања предмета и 

покретних културних добара у вези са културном, историјском и уметничком прошлошћу чачанског 

краја.  

 

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

музеја Чачак за 2020. годину, и доставило Скупштини на разматрање и усвајање.  
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ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ 

БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

 

У оквиру ове тачке дненвог реда Градско веће је размотрило Извештај о раду Градске 

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

образложио др Богдан Трифуновић. За 2020. годину Установа је планирала веома амбициозан 

програм рада у новом простору, међутим због околности проглашења ванредног стања као и 

доношења епидемиолошких мера које су значајно редуковале рад установа културе један део 

планираних послова и активности морао је бити одложен, одржан у смањеном обиму или путем 

интернета, односно отказан у потпуности. Што се тиче финансијског пословања истакао је да су 

укупно пренета и утрошена средства из буџета Града износила 46.776,8487,76 динара од 

планираних 48.359.8000,00 динара односно проценат извршења планираних средстава је 96,73%. 

 

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

Прим. др Славица Драгутиновић истакла је одличан рад ове установе нарочито у новом 

простору у коме се налази а што је једна од капиталних инвестиција Града у последњих неколико 

година и што је дало резултат у раду Библиотеке у претходној години упркос пандемији. 

Прокоментарисала је статистички податак о броју прочитаних књига по глави становника и 

похвалила је присутво установе на друштвеним мрежама што је одлучно у раду са младима. На 

крају је истакла отварање огранка у Пријевору као похвално.  

 

 По упознавању са извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно усвојило 

Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2020. годину и доставило 

Скупштини на разматрање и усвајање. 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОМА КУЛТУРЕ 

ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, Градско веће је размотрило Извештај о раду Дома културе 

Чачак за 2020. годину који је у уводном излагању детаљно образложио Радисав Луковић и указао 

на реализоване активности ове Установе које су се одвијале у складу са усвојеним Програмом, и то 

планирани садржаји који су били могући под условима који су владали током 2020. године.  

 

По упознавању са Извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно усвојило 

Извештај о раду Дома културе  Чачак за 2020. годину, и доставило Скупштини на разматрање и 

усвајање. 

*** 

 

 Даљем току седнице не присуствује Милун Тодоровић. Седницом председава Владан 

Милић. 

 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ  УМЕТНИЧКЕ 

ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

 

Предраг Живковић,  у уводном излагању по овој тачки дневног реда, детаљно је упознао 

чланове Градског већа са Извештајем о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 
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2020. годину и истакао да је Установа  активности обавила у складу са усвојеним програмом и у 

условима који су владали током 2020. године.  Нагласио је да су из буџета Града укупно пренета и 

утрошена средства у 2020. години износила 24.678.967,21 динар од планираних 28.528.700,00 

динара, тако да је проценат извршења планираних средстава 86,51%.  

 

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

Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2020. годину, и доставило Скупштини на 

разматрање и усвајање. 

 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА 

ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ЗРАЧАК“ 

ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Ана Јаковљевић упознала је чланове 

Градског већа са Извештајем  о раду Установе за 2020. годину и истакла да је претежна делатност 

Установе смештај, исхрана, здравствена заштита, васпитно-образовни рад и радни третман у оквиру 

целодневног збрињавања деце, младих и одраслих са сметњама у развоју у времену од 7 до 18 

часова. Детаљно је образложила делове Извештаја попут: организације и услова рада, део који се 

односи на запослене, део који се односи на кориснике услуга, стручни рад и извештај о 

финансијском  пословању у 2020. години. Установа нема сопствене приходе и финансира се 

средствима буџета, а дневни боравак за кориснике је бесплатан. 

   

По упознавању са Извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно усвојило 

Извештај о раду Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју 

„Зрачак“ Чачак за 2020. годину, и упутио Скупштини на разматрање и усвајање. 

 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА 

ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

  Тања Аћимовић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, детаљно је упознала 

чланове Градског већа са Годишњим извештајем о раду Центра за стручно усавршавање Чачак за 

2020. годину и образложила активности које су спроведене током претходне године, у условима 

који су владали током 2020. године. Што се тиче финанисијског пословања, истакла је да је из 

буџета града Чачка у 2020. години пренето 10.048.171,62 динара.  

 

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

за стручно усавршавање Чачак за 2020. годину, и упутило Скупштини на разматрање и усвајање. 

 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ 

СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о раду Градске 

стамбене агенције Чачак за 2020. годину који је у уводном излагању образложила Бранкица Јелић 

указујући на реализоване активности Агенције у извештајном периоду. Послови Градске стамбене 

агенције су: развој и управљање стамбеним пројектима; израда програма организације и 

координација изградње, продаје и куповине станова и пословног простора за потребе Града Чачка; 
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координација свих учесника у одабиру корисника социјалног становања и успостављање везе са 

крајњим корисницима, израда и имплементација Градске стамбене стратегије; развој нових 

програма финансирања становања, јавно-приватно партнерство, као и развој програма финансирања 

социјалног становања; активно учешће у предлагању прописа за извршавање закона и општих аката 

Града у сфери стамбене политике; вођење евиденције о становима и пословном простору на којима 

је корисник Агенција; вођење евиденције корисника станова и пословног простора на којима је 

корисник Агенција, као правни следбеник Фонда за изградњу станова солидарности општине Чачак; 

развој пројеката о некретнинама, повезивање финансијских, техничких и физичких средстава за 

реализацију пројеката о некретнинама, за каснију продају, за стамбене и друге зграде и 

истраживање тржишта и испитивање јавног мнења.  

 

 По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Владан Милић 

који је истакао одличну сарадњу са Градском стамбеном агенцијом у решавању проблема социјално 

угроженог становништва. 

 

 По упознавању са Извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно усвојило 

Извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак за 2020. годину, и доставило Скупштини на 

разматрање и усвајање. 

 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕКОНСТРУКЦИЈОМ И ДОГАДЊОМ 

ЛОКАЛНОГ ПУТА БРОЈ 123-6 ОВЧАР БАЊА – ВРНЧАНИ – 

РОШЦИ – ЈАНЧИЋИ – ПРАЊАНИ (КАТРИЋИ) 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Даница Ђуровић. Град Чачак 

поднео је иницијативу за прибављање у јавну својину реконструкцијом и доградњом локалног пута 

број 123-6 Овчар Бања – Врнчани – Рошци – Јанчићи - Прањани (Катрићи), у две фазе. Законом о 

јавној својини прописано је да о прибављању ствари и располагању стварима у својини јединице 

локалне самоуправе под условима прописаним законом, одлучује орган јединице локалне 

самоуправе одређен у складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе. Статутом града 

Чачка и Одлуком о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка 

прописано је да Скупштина града Чачка одлучује о прибављању и располагању непокретностима у 

јавној својини Града. Градска управа за урбанизам града Чачка издала је локацијске услове за 

реконструкцију и доградњу Општинског пута број 123-6 Овчар Бања-Врнчани-Рошци-Јанчићи-

Прањани (Катрићи) на к.п.бр. 2347 и др. К.О. Врнчани и к.п.бр. 2745 и др. К.О. Рошци од км 

0+987,50 до km 6+850,00 (по стационажи пута), односно од км 2+525 до km 5+874,67 (по 

стационажи пројекта) у две фазе; I фаза – деоница II – km 2+525 – 5+033,05 и II фаза - деоница III - 

км 5+033,05 – 5+874,67 у Врнчанима и Рошцима, град Чачак. Реконструкција и доградња пута на 

наведеној локацији је у општем интересу, обзиром да се исти користи за локалну и међуградску 

саобраћајну комуникацију. 

    

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

прибављању у јавну својину реконструкцијом и догадњом локалног пута број 123-6 Овчар Бања – 

Врнчани – Рошци – Јанчићи – Прањани (Катрићи), и доставило Скупштини на разматрање и 

доношење. 
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ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА 

КОРИШЋЕЊЕ И ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ У 

ЗАКУП ОБЈЕКТА НА К.П.БР. 615/3 КО ПРЕМЕЋА 

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Даница Ђуровић. Град Чачак 

поднео је иницијативу за давање на коришћење објекта ознаке 1 на к.п. бр. 615/3 KO Премећа, бруто 

површине у габариту 70m2 који је у јавној својини града Чачка, уз образложење да МЗ има намеру 

да изда у закуп наведени објекат, како би се у истом отворила продавница за снабдевање локалног 

становништва основним намирницама, обзиром да у селу има доста старијих људи, а најближа 

продавница је удаљена 7 км. Законом о јавној својини прописано је да о прибављању ствари и 

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

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

локалне самоуправе. Месне заједнице и други облици месне самоуправе имају право коришћења на 

стварима у јавној својини јединице локалне самоуправе, у складу са законом и прописом, односно 

другим актом јединице локалне самоуправе. Статутом града Чачка и Одлуком о прибављању, 

располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка прописано је да Скупштина града 

Чачка одлучује о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини Града. Скупштина 

града Чачка одлучује о давању претходне сагласности носиоцима права коришћења и корисницима 

непокретности у јавној својини Града за давање у закуп ових непокретности на одређено време за 

период дужи од 5 година, у случајевима одређеним важећим прописима. Град Чачак може давати на 

коришћење непокретности у јавној својини Града, под условима и на начин прописан законом и 

подзаконским актом. Како је МЗ облик месне самоуправе утврђен Статутом града Чачка и Одлуком 

о месној самоуправи на територији града Чачка и како ће Град од издавања у закуп стећи 

одговарајући приход, а истовремено обезбедити и одржавање објекта, утврђено је да је давање на 

коришћење објекта у складу са горе цитираним прописима и да је у интересу Града. 

   

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

давању на коришћење и давању сагласности за издавање у закуп објекта на к.п.бр. 615/3 КО 

Премећа, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ 

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА КП. БР. 6544/41 КО 

ЧАЧАК  

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Даница Ђуровић. Градско 

правобранилаштво града Чачка поднело је Градској управи за урбанизам иницијативу од за 

спровођење поступка прибављања одлуке Скупштине града Чачка о отуђењу к.п.бр. 6544/41 КО 

Чачак, на основу које ће се закључити споразум о накнади са Радојевић Миланом из Чачка. 

Решењем Градске управе за урбанизам града Чачка од 9. новембра 2020. године усвојен је захтев 

Градског правобранилаштва и извршена експропријација кп.бр. 6544/6 у површини од 239m2, кп. бр 

6544/36 у површини од 70m2  и  к.п. 6544/37 у површини од 36m2 све у КО Чачак уписаних у лист 

непокретности бр. 10167 КО Чачак, од досадашњих власника  Радојевић Милана из Чачка, у 

реалном делу од 265/345 и Обрадовић Радомира и Радомирке обоје из Чачка, у делу од по 40/345, на 

основу Плана генералне регулације „Парменац-Јездина-Лозница“ у Чачку и Решења Владе РС 

године о утврђивању јавног интереса 05 број 465-5460/2020 од 10.07.2020.године, у циљу изградње 

улица Славујски пут и Спомен парк 7. Одлуком о грађевинском земљишту прописано је да 

Скупштина града Чачка одлучује, између осталог, о споразумном давању земљишта ранијем 

власнику непокретности која је била предмет експропријације. Грађевинско земљиште може се 
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отуђити непосредном погодбом у случају споразумног давања земљишта ранијем власнику 

непокретности која је била предмет експропријације, у складу са прописима о експропријацији. 

Комисија за грађевинско земљиште је на седници од 12. фебруара 2021. године разматрала отуђење 

к.п.бр. 6544/41 КО Чачак, па имајући у виду Решење о експропријацији Градске управе за 

урбанизам града Чачка и Решење Владе РС 05 о утврђивању јавног интереса у циљу изградње улица 

Славујски пут и Спомен парк 7, утврдила да није неопходно доношење решења о приступању 

отуђења из јавне својине града Чачка к.п. бр.6544/41 КО Чачак од стране Градског већа, да се све 

већ предузете претходне радње могу сматрати довољним и закључила да су испуњени услови за 

отуђење к.п.бр. 6544/41 КО Чачак и да је, узимајући у обзир наведено, отуђење оправдано и 

целисходно.  

 

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

отуђењу из јавне својине града Чачка кп. бр. 6544/41 КО Чачак, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

*** 

 

Даљем току седнице не присуствује Радован Јовановић. 

 

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ РАЗМЕНИ 

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

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводно излагања Данице Ђуровић, Градско веће 

је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о приступању размени к.п. бр. 3813/17 за к.п. бр. 3812/22 обе у КО Чачак 

 

        

 I ПРИСТУПА СЕ размени к.п. бр. 3813/17 КО Чачак у површини од 465 m2 , која је у јавној 

својини града Чачка за к.п. бр. 3812/22 КО Чачак у површини од 17m2 која је у приватној сусвојини 

V & P BUILDERS DOO ČAČAK (удео 2/40), Милунке Ђоковић из Чачка (удео 19/40) и Добриле 

Терзић из Чачка (удео 19/40). 

 II Овлашћени пуномоћник подносилаца иницијативе V & P BUILDERS DOO ČAČAK 

писаним путем се у своје и у име Милунке Ђоковић из Чачка и Добриле Терзић из Чачка сагласио 

са ценом грађевинског земљишта обрачунатом од стране ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК, у износу од 4.190,75 

дин./m2.  

 III Поступак размене грађевинског земљишта спроводи Комисија за грађевинско земљиште.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 V & P BUILDERS DOO ČAČAK, Ул. булевар ослобођења 17, поднело је у своје име и у име 

Милунке Ђоковић из Чачка и Добриле Терзић из Чачка иницијативу бр. 463-57/2020-IV-2-07 од 

22.07.2020.год. за размену к.п. бр. 3813/17 КО Чачак у површини од 465 m2 , која је у јавној својини 

града Чачка за к.п. бр. 3812/22 КО Чачак у површини од 17 m2 која је у приватној сусвојини 

подносилаца иницијативе. 

 Уз иницијативу подносилац је приложио копију плана РГЗ Служба за катастар 

непокретности Чачак бр. 953-1/2020-929 од 16.10.2020.год. и оверена пуномоћја од Милунке 
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Ђоковић из Чачка УОП-I:2913-2020 од 25.02.2020. године и Добриле Терзић из Чачка УОП-I:2912-

2020 од 25.02.2020. године 

 Чланом 99. став 2. Закона о планирању и изградњи, између осталог, прописано је да отуђење 

неизграђеног грађевинског земљишта, када је власник грађевинског земљишта у јавној својини 

јединица локалне самоуправе спроводи јединица локалне самоуправе, а ставом 3 истог члана да се 

под отуђењем грађевинског земљишта сматра се и размена непокретности. 

 Чланом 84. став 1. тачка 2) Статута града Чачка прописано је да Градско веће града Чачка 

доноси акт о приступању располагању непокретностима у јавној својини Града, када је доношење 

овог акта прописано посебним прописима. 

 Чланом 11. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту прописано је, између осталог, да 

Градско веће града Чачка доноси акт о приступању располагању грађевинским земљиштем у јавној 

својини Града када је доношење овог акта прописано посебним прописима, ставом 4. да поступак 

располагања и прибављања грађевинског земљишта спроводи Комисија за грађевинско земљиште, 

коју именује градоначелник Града, а ставом 6. истог члана прописано је да стручне и 

административне послове, као и предлоге одлука и других аката у поступку располагања и 

прибављања грађевинског земљишта, за надлежни орган припрема орган управе града Чачка 

надлежан за имовинско – правне послове. 

 Чланом 72. став 1. тачка 3) Одлуке о грађевинском земљишту прописано је да се размена 

грађевинског земљишта у јавној, задружној и приватној својини, врши се непосредном погодбом, у 

складу са одредбама закона којим је уређена јавна својина, подзаконским актом Владе Републике 

Србије и овом одлуком, у случају ако је размена у интересу Града, односно ако се тиме обезбеђују 

већи приходи за Град као и кад је тржишна вредност грађевинског земљишта у јавној својини већа 

од тржишне вредности грађевинског земљишта које се прибавља у јавну својину на име размене и 

ако се уговори доплата разлике у новцу у року од 15 дана од дана закључења уговора.  

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

службеној дужности Информације о локацији бр. СЛ/2020-IV-2-01 oд 03.11.2020.год. и СЛ/2020-IV-

2-01 oд 06.11.2020.год. којом је утврђено да су к.п.бр. 3812/22 и 3813/17 обе у КО Чачак обухваћене 

Планом генералне регулације „ЦЕНТАР“ у Чачку и да се к.п. бр. 3812/22 КО Чачак налази у оквиру 

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

становање високих густина. 

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

службеној дужности обрачун накнаде за отуђење грађевинског земљишта бр. 2073/20-1-02 од 

09.11.2020.год. од ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК. 

 Дана 10.11.2020.год. V & P BUILDERS DOO ČAČAK, као овлашћени пуномоћник 

подносилаца иницијативе, се писаним путем сагласио са обрачунатом ценом грађевинског 

земљишта, у износу од 4.190,75 дин./m2.  

 Градска управа за урбанизам града Чачка утврдила је да је иницијатива за размену к.п. бр. 

3813/17 за к.п. бр. 3812/22 обе у КО Чачак уредна, потпуна и поднета од стране овлашћеног лица, 

као и да су испуњени прописани услови за приступање располагању, односно размени грађевинског 

земљишта и сходно томе доставила предлог решења о размени наведених парцела Градском већу. 

 Градско веће града Чачка донело је Закључак бр. 06-174/20-III од 23.11.2020.године о 

скидању са дневног реда течке „Доношење решења о приступању размени к.п. бр. 3813/17 за к.п. бр. 

3812/22 обе у КО Чачак“ и враћању истог Градској управи за урбанизам града Чачка ради допуне 

чињеница и података и ради дораде. 

 Градска управа за урбанизам града Чачка је у поновљеном поступку испитала све чињенице 

и околности и утврдила да је размена у интересу Града јер се њоме обезбеђује већи приход за Град, 

обзиром да кат. парцела бр. 3813/17 КО Чачак не испуњава услове за посебну грађевинску парцелу, 

а да је к.п. бр. 3812/22 КО Чачак планском документацијом предвиђена за јавну саобраћајну 

површину и сходно томе доставила предлог решења о размени наведених парцела Градском већу. 
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 Имајући у виду напред наведено, Градско веће града Чачка је донело решење као у 

диспозитиву. 

  

 

ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ КП. 

ПАРЦЕЛА БР. 4132/11 И 4132/17 ОБЕ У КО ЧАЧАК 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводно излагања Данице Ђуровић, Градско веће 

је једногласно донело: 

Р Е Ш Е Њ Е 

о приступању отуђењу кат.парцела бр. 4132/11 и 4132/17 обе у КО Чачак 

 

       

 I ПРИСТУПА СЕ отуђењу из јавне својине града Чачка непосредном погодбом катастарских 

парцела бр. 4132/11 и 4132/17 обе у КО Чачак у укупној површини од 191m2 (к.п.бр. 4132/11 КО 

Чачак у површини од 125m2 и 4132/17 КО Чачак у површини од 66m2) Мариславу Стевановићу из 

Чачка, који је власник суседне к.п. бр. 3814/3 КО Чачак, ради исправке граница суседних кат. 

парцела, у циљу изградње стамбеног објекта. 

 II Подносилац иницијативе Марислав Стевановић из Чачка се писменом изјавом сагласио са 

утврђеном ценом грађевинског земљишта обрачунатом од стране ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК, у износу од 

4.194,90 дин./m2.  

 III Поступак отуђења грађевинског земљишта спровешће Комисија за грађевинско 

земљиште.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Марислав Стевановић из Чачка, Ул. Аврама Лукића бр. 18, поднео је иницијативу бр. 463-

30/2020-IV-2-07 од 02.04.2020.год. за отуђење из јавне својине катастарских парцела бр. 4132/11 и 

4132/17 обе у КО Чачак непосредном погодбом, уз образложење да планира да изгради стамбени 

објекат на новоформираној кат. парцели, обзиром да се предметне кат. парцеле граниче са к.п. бр. 

3814/3 КО Чачак, која је у његовом власништву. 

 Градска управа за урбанизам прибавила је по службеној дужности копију плана и лист 

непокретности од 19.02.2021.год. и Информацију о локацији бр. 958-1097/2020-IV-2-01 од 

10.11.2020.год. 

 

 Увидом у податке катастра непокретности утврђено је да су катастарске парцеле бр. 4132/11 

и 4132/17 обе у КО Чачак у јавној својини града Чачка, као и да се граниче са кат. парцелом у 

својини подносиоца иницијативе, а увидом у информацију о локацији утврђено је да су катастарске 

парцеле бр. 4132/11 и 4132/17 обе у КО Чачак обухваћене ПГР-ом „Центар“ у Чачку и да се налазе у 

урбанистичкој зони – становање високих густина насељености, као и да је минимална површина 

грађевинске парцеле 8 ари, односно 6 ари у одређеним подцелинама. 

 Чланом 99. став 2. Закона о планирању и изградњи, између осталог, прописано је да отуђење 

неизграђеног грађевинског земљишта, када је власник грађевинског земљишта у јавној својини 

јединица локалне самоуправе спроводи јединица локалне самоуправе. 

 Чланом 84. став 1. тачка 2) Статута града Чачка прописано је да Градско веће града Чачка 

доноси акт о приступању располагању непокретностима у јавној својини Града, када је доношење 

овог акта прописано посебним прописима. 

 Чланом 11. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту прописано је, између осталог, да 

Градско веће града Чачка доноси акт о приступању располагању грађевинским земљиштем у јавној 
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својини Града када је доношење овог акта прописано посебним прописима, ставом 4. да поступак 

располагања и прибављања грађевинског земљишта спроводи Комисија за грађевинско земљиште, 

коју именује градоначелник Града, а ставом 6. истог члана прописано је да стручне и 

административне послове, као и предлоге одлука и других аката у поступку располагања и 

прибављања грађевинског земљишта, за надлежни орган припрема орган управе града Чачка 

надлежан за имовинско – правне послове.    

 Чланом 28. став 1. тачка 2) Одлуке о грађевинском земљишту прописано је да се 

грађевинско земљиште може отуђити непосредном погодбом у случају исправке граница суседних 

катастарских парцела. 

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

службеној дужности обрачун накнаде за отуђење грађевинског земљишта бр. 2135/20-1-02 од 

12.01.2021.год. од ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК. 

 Дана 17.02.2021.год., подносилац иницијативе се писаним путем сагласио са обрачунатом 

ценом грађевинског земљишта, у износу од 4.194,90 дин./m2.  

 Градска управа за урбанизам града Чачка утврдила је да је иницијатива за отуђење 

катастарских парцела бр. 4132/11 и 4132/17 обе у КО Чачак уредна, потпуна и поднета од стране 

овлашћеног лица, као и да су испуњени прописани услови за приступање располагању 

грађевинским земљиштем и сходно томе доставила предлог решења о приступању отуђењу 

наведених парцела Градском већу.  

 Како катастарске парцеле бр. 4132/11 и 4132/17 обе у КО Чачак не испуњавају услове за 

посебну грађевинску парцелу и како је отуђење у интересу Града обзиром да се њиме обезбеђује 

приход за Град, Градско веће града Чачка је донело решење као у диспозитиву. 

 

 

ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ 

КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 3818/2  КО ЧАЧАК 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводно излагања Данице Ђуровић, Градско веће 

је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о приступању отуђењу кат.парцелe бр. 3818/2 КО Чачак 

        

 I ПРИСТУПА СЕ отуђењу из јавне својине града Чачка непосредном погодбом катастарскe 

парцелe бр. 3818/2 КО Чачак у укупној површини од 25m2 Јовану Ћурчићу из Чачка, који је власник 

суседне к.п. бр. 3818/1 КО Чачак, ради исправке граница суседних кат. парцела, у циљу изградње 

вишепородичног - стамбеног објекта. 

 II Подносилац иницијативе Јован Ћурчић из Чачка се писменом изјавом сагласио са 

утврђеном ценом грађевинског земљишта обрачунатом од стране ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК, у износу од 

4.194,90 дин./m2.  

 III Поступак отуђења грађевинског земљишта спровешће Комисија за грађевинско 

земљиште.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Јован Ћурчић из Чачка, Ул. Книћанинова бр. 38/1, поднео је иницијативу бр. 463-96/2020-

IV-2-07 од 10.11.2020.год. за отуђење из јавне својине града Чачка катастарске парцеле бр. 3818/2 

КО Чачак непосредном погодбом, уз образложење да планира да у сарадњи са ДОО СИМГРАД 
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ЧАЧАК, изгради вишепородични - стамбени објекат на новоформираној кат. парцели, обзиром да се 

предметна кат. парцела граничи са к.п. бр. 3818/1 КО Чачак, која је у његовом власништву. 

 Подносилац је уз иницијативу приложио копију плана и лист непокретности од 

10.11.2020.год. и Информацију о локацији бр. 958-1035/2020-IV-2-01 од 02.11.2020.год. 

 Увидом у податке катастра непокретности утврђено је да је кат. парцела бр. 3818/2 КО 

Чачак у јавној својини града Чачка, као и да се граничи са кат. парцелом у својини подносиоца 

иницијативе, а увидом у информацију о локацији утврђено је да је кат. парцела бр. 3818/2 КО Чачак 

обухваћена ПГР-ом „Центар“ у Чачку и да се налази у урбанистичкој зони – становање високих 

густина насељености, као и да је минимална површина грађевинске парцеле 8 ари, односно 6 ари у 

одређеним подцелинама. 

 Чланом 99. став 2. Закона о планирању и изградњи, између осталог, прописано је да отуђење 

неизграђеног грађевинског земљишта, када је власник грађевинског земљишта у јавној својини 

јединица локалне самоуправе спроводи јединица локалне самоуправе. 

 Чланом 84. став 1. тачка 2) Статута града Чачка прописано је да Градско веће града Чачка 

доноси акт о приступању располагању непокретностима у јавној својини Града, када је доношење 

овог акта прописано посебним прописима. 

 Чланом 11. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту прописано је, између осталог, да 

Градско веће града Чачка доноси акт о приступању располагању грађевинским земљиштем у јавној 

својини Града када је доношење овог акта прописано посебним прописима, ставом 4. да поступак 

располагања и прибављања грађевинског земљишта спроводи Комисија за грађевинско земљиште, 

коју именује градоначелник Града, а ставом 6. истог члана прописано је да стручне и 

административне послове, као и предлоге одлука и других аката у поступку располагања и 

прибављања грађевинског земљишта, за надлежни орган припрема орган управе града Чачка 

надлежан за имовинско – правне послове.    

 Чланом 28. став 1. тачка 2) Одлуке о грађевинском земљишту прописано је да се 

грађевинско земљиште може отуђити непосредном погодбом у случају исправке граница суседних 

катастарских парцела. 

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

службеној дужности обрачун накнаде за отуђење грађевинског земљишта бр. 38/21-1-02 од 

12.01.2021.год. од ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК. 

 Дана 22.02.2021.год., подносилац иницијативе се писаним путем сагласио са обрачунатом 

ценом грађевинског земљишта, у износу од 4.194,90 дин./m2.  

 Градска управа за урбанизам града Чачка утврдила је да је иницијатива за отуђење 

катастарске парцеле бр. 3818/2 КО Чачак уредна, потпуна и поднета од стране овлашћеног лица, као 

и да су испуњени прописани услови за приступање располагању грађевинским земљиштем и сходно 

томе доставила предлог решења о приступању отуђењу наведене парцеле Градском већу.  

 Како кат. парцела бр. 3818/2 КО Чачак не испуњава услове за посебну грађевинску парцелу 

и како је отуђење у интересу Града обзиром да се њиме обезбеђује приход за Град, Градско веће 

града Чачка је донело решење као у диспозитиву. 

 

 

ДВАДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ 

ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ 

ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

Марина Ћирковић, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда, детаљно је 

упознала  чланове Градског већа са активностима обухваћеним Извештајем  Службе за буџетску 

инспекцију о извршеној инспекцији са налазима и мерама током 2020. године. Функција Службе за 

буџетску инспекцију града Чачка је инспекцијска контрола примене закона у области материјално-
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финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских 

средстава, организација, предузећа, правних лица и других субјекта којима су директно или 

индиректно дозначена средства буџета Града за одређену намену.  

 

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

следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

  

 УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију града Чачка за 2020. 

годину, у тексту који је Градоначелник доставио Градском већу града Чачка.  

 

*** 

 

Годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију града Чачка за 2020. годину, 

достављен је Скупштини, на основу члана 27. став 3. Одлуке о оснивању Службе за буџетску 

инспекцију града Чачка. 

 

ДВАДЕСЕТОСМА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, Градско веће је размотрило Извештај о раду Градске 

управе за финансије за 2020. годину који је у уводном излагању детаљно образложио Зоран 

Тодосијевић истакавши да су послови ове Управе обављани кроз четири организационе јединице: 

Служби трезора, Служби буџета, Служби рачуноводства и Финансијској служби месних заједница. 

 

По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео: 

Драгомир Шипетић истакао је да је генерално за све управр рад био отежан, а да грађани 

то у остваривању својих права нимало нису осетили. У оквиру свог ресора истакао је одлучну 

сарадњу и поверење са овом и другим управама те да је у односну на прилив средстава у буџет 

покривано плаћање свим обавеза Града на време. На крају је истакао да у области социјалне 

заштите умањења средстава у буџету није било и на томе се захваљује. 

 

По упозбавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за финансије града Чачка  за 2020. годину, у 

тексту који је достављен Градском већу града Чачка. 

 

 

ДВАДЕСЕТДЕВЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

 

          Даница Ђуровић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознала је чланове 

Градског већа са извештајем о раду Градске управе за урбанизам града Чачка за 2020. годину 

детаљно образлажући рад ове Управе кроз рад њених организационих јединица: Одсеку за 
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урбанизам, саобраћај и животну средину, Одсеку за спровођење обједињене процедуре и Одсеку за 

имовинско-правне послове. 

 

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

следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за урбанизам града Чачка за 2020. годину, у 

тексту који је достављен Градском већу града Чачка.  

 

 

ТРИДЕСЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРAЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2020.  ГОДИНУ 

  

 Милка Станковић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознала је чланове 

Градског већа са извештајем о раду Градске управе за друштвене делатности за 2020. годину 

указујући на делокруг рада ове управе, кроз три организационе јединице: Служби за борачко-

инвалидску заштиту, Служби за послове друштвене бриге о деци и Служби за друштвене 

делатности које се финансирају из буџета града Чачка.  

 

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

следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за друштвене делатности града Чачка  за 2020. 

годину, у тексту који је достављен Градском већу града Чачка.  

 

 

ТРИДЕСЕТПРВА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о раду Градске управе 

за локалну пореску администарацију за 2020. годину коју је у уводном излагању детаљно 

образложио Душко Савковић истакавши да се рад Управе одвијао кроз две организационе 

јединице: Одсеку за пружање пореских услуга и пореску контролу правних лица, предузетника и 

физичких лица и Одсеку за наплату, пореско књиговодство и извештавање. 

 

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

следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за локалну пореску администрацију града 

Чачка  за 2020. годину, у тексту који је достављен Градском већу града Чачка.  
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ТРИДЕСЕТДРУГА ТАЧКА:  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

 

Владимир Гојгић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознао је чланове 

Градског већа са извештајем о раду Градске управе за локални економски развој за 2020. годину 

детаљно образлажући рад ове управе у извештајном периоду који се одвијао кроз следеће 

организационе јединице: Служби за израду и реализацију развојних пројеката, Служби за правне 

послове и развој приватне иницијативе, Служби за приватно предузетништво и послове јавних 

предузећа и Служби за развој пољопривреде. 

 

По упознавању са Извештајем и завршеном претресу у коме је учешће узео Владан Милић 

који је истакао изузетно залагање Управе у изради сертификације и категоризације Чачка као 

туристичког места, Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

  

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за локални економски развој града Чачка за 

2020. годину, у тексту који је достављен Градском већу града Чачка.  

 

 

ТРИДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

Игор Кривокапић у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознао је чланове 

Градског већа са извештајем о раду Градске управе за инспекцијски надзор за 2020. годину детаљно 

образлажући рад ове Управе у 2020. години а послове који су обављани у 8 организационих 

јединица и то: Грађевинској инспекцији, Инспекцији за локални превоз и путеве, Инспекцији за 

заштиту животне средине, Просветној инспекцији, Комуналној инспекцији, Инспекцији за заштиту 

животне средине и туристичкој инспекцији, Групи за опште и правне послове и Комуналној 

полицији. 

 

По упознавању са Извештајем и завршеном претресу у коме је учешће узео Владан Милић 

истакавши изузетно залагање Управе у контроли спровођења мера током трајања пандемије али и 

замолио за разумевање за пословање мале привреде, Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

  

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка  за 2020. 

годину, у тексту који је достављен Градском већу града Чачка.  

 

 

ТРИДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ, 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗА 2020. 

ГОДИНУ  

 

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је разматрило извештај о раду Градске управе 

за стручне послове Скупштине, Градоначелника Градског већа за 2020. годину  који је у уводном 
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излагању детаљно образложила Рада Ћојбашић. Истакла је да су послови ове Управе вршени у 

следећим организационим  целинама: Канцеларији за послове Градоначелника, Канцеларији за 

послове Градског већа, Канцеларији за стручна радна тела извршних органа, Канцеларији за 

протокол и односе са јавношћу, Стручној служби Скупштине града, као самосталној организационој 

јединици и Кабинету градоначелника. 

  

  По упознавању са Извештајем и дискусије прим. др Славица Драгутиновић која је истакла 

да је имала одличну сарадњу са овом управом у претходном периоду али и са другим управама са 

којима сарађује у оквуру свог ресора и Владан Милић и Драгомир Шипетић који су се сложили 

са том оценом, Градско веће је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за стручне послове Скупштине, 

Градоначелника и Градског већа града Чачка  за 2020. годину, у тексту који је достављен Градском 

већу града Чачка.  

 

ТРИДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКОГ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Катарина Новковић детаљно је упознала 

чланове Градског већа са Извештајем о раду Градског правобранилаштва за 2020. годину истакавши 

да је Градско правобранилаштво своју функцију остваривало у складу са Законом о 

правобранилаштву и Одлуком о градском  правобранилаштву. 

          

 По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело:  

 

ЗАКЉУЧАК 

  

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градског правобранилаштва за 2020. годину, у тексту који је 

достављен Градском већу града Чачка.  

 

 

ТРИДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА 

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ВЕЗИ ЦЕНЕ ЗАКУПА 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Владимира Романдића који је 

Градско веће упознао са предлогом Комисије за пословни простор, Градско веће је једногласно 

донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

ПРИХВАТА СЕ Предлог Комисије за пословни простор да закупцима пословног простора у 

власништву града Чачка, којима се издаје пословни простор уз накнаду, уговорена закупнина 

утврђена у 2019. години, остане иста у номиналном износу за целу календарску 2020. годину и 2021. 

годину и то закупцима: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PLANIKАTRIM 

ČAČAK, DAN PLUS INTERNACIONAL DOO NOVI SAD, ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, 



 

 

 

  28 

 

 

 

ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НОВИ САД „НИД" ДОО ТАВНИК, „POEMA BFF“ D.O.O. – BEOGRAD – 

NOVI BEOGRAD и PERTINI TOYS DOO BEOGRAD.   

 

 

ТРИДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА 

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ВЕЗИ ОТКАЗА УГОВОРА О 

ЗАКУПУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА БРОЈ 361-8/2018-III 

од 8.05.2018. ГОДИНЕ, ЗАКЉУЧЕНОГ ИЗМЕЂУ ГРАДА 

ЧАЧКА, КАО ЗАКУПОДАВЦА И POEMA BFF  ДОО 

БЕОГРАД – НОВИ БЕОГРАД, КАО ЗАКУПЦА  

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Владимира Романдића који је 

упознао чланове Градског већа са предлогом Комисије за пословни простр, Градско веће је 

једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

ПРИХВАТА СЕ отказ Уговора о закупу пословног простора, број 361-8/2018-III од 

08.05.2018. године, закљученог између града Чачка, као закуподавца и Poema BFF доо Београд - 

Нови Београд, као закупца, који је дао закупац пословног простора у Чачку, Кужељева улица број 

15, са 28. фебруаром 2021. године. 

Градска управа за урбанизам града Чачка, Служба за имовинске послове, дужна је да 

изврши примопредају предметног пословног простора са бившим закупцем и да о томе састави 

записник, најкасније 8 (осам) дана по доношењу овог решења.  

Досадашњи закупац дужан је да  предметни пословни простор врати у стање у коме је 

пословни простор примио и да до датума извршене примопредаје уплати све комуналне обавезе са 

којима је предметни пословни простор задужен, као и закупнине које закуподавцу нису плаћене, а у 

противном Град ће се наплатити из меница чији је серијски број AC 5183169 и AC 5183170, које је 

закупац приложио приликом закључења уговора као средство обезбеђења уговорних обавеза, као и 

другим правним средствима у складу са Законом о облигационим односима и другим законима који 

регулишу ову материју.   

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Град Чачак, као закуподавац и закупац Poema BFF d.o. Beograd - Novi Begorad, Јурија 

Гагарина 151д,  закључили су уговор о закупу пословног простора у Чачку, Кужељева број 15, 

површине 38,45м2 , на период од 5 година  са месечном закупнином у износу од 81.242,18 динара и 

ПДВ –ом од 20%, дана 08.05.2018. године под бројем 361-8/2018-III.  

Закупац Poema BFF d.o. Beograd - Novi Begorad, Јурија Гагарина 151д, доставио је  Комисији 

за пословни простор 01. фебруара 2021. године отказ наведеног Уговора о закупу пословног 

простора, због економских потешкоћа у пословању изазваних епидемијом вируса COVID-19 и 

немогућности да oбавезе измирује у утврђеним роковима и истим је тражио да предметни уговор 

престане да важи у року од 30 дана од дана достављања отказа, а све у складу са чланом 6. 

Уговора.Чланом 6. Уговора о закупу пословног простора прописано је да уговорне стране имају  

право да у било које време откажу уговор о закупу, да отказни рок износи 30 дана и да се отказ 

уговора даје у писаној форми и упућује  препорученом пошиљком.  

Комисија за пословни простор је на седници одржаној дана 19.02.2021. године, донела 

одлуку да предложи Градском већу града Чачка да се прихвати отказ уговора о закупу закупца 
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Poema BFF доо Београд - Нови Београд са 28. фебруаром 2021. године, с обзиром да је исти у складу 

са чланом 6. Уговора о закупу пословног простора број 361-8/2018-III од 8.5.2018. године. 

Градска управа за урбанизам града Чачка, Служба за имовинске послове, извршиће 

примопредају предметног пословног простора најкасније 8 (осам) дана по доношењу овог закључка, 

с тим што је досадашњи закупац у обавези да предметни пословни простор врати у стање у коме је 

пословни простор примио и да до датума исељења уплати све комуналне обавезе са којима је 

предметни пословни простор задужен, као и закупнине које закуподавцу нису уплаћене, а у 

противном Град ће се наплатити из меница чији је серијски број AC 5183169 и AC 5183170, које је 

закупац приложио приликом закључења уговора као средство обезбеђења уговорних обавеза, као и 

другим правним средствима у складу са Законом о облигационим односима и другим законима који 

регулишу ову материју.   

 Градско веће града Чачка, прихватило је предлог Комисије и донело закључак као у изреци.  

 

 

ТРИДЕСЕТОСМА ТАЧКА: ЗАКЉУЧИВАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ, ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И 

ПУТЕВЕ „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК 

  

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

изложио основне одредбе новог Колективног уговора ЈП „Градац“ Чачак, Градско веће је 

једногласно донело следећи: 

 

ОДЛУКУ 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Колективни уговор Јавног предузећа за урбанистичко и просторно 

планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак, у тексту који је саставни део ове 

одлуке. 

 

 

ТРИДЕСЕДЕВЕТА 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 

 

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

изложио о којим изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији се 

ради, Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКA 

О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У  ГРАДСКИМ 

УПРАВАМА, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА 

ЧАЧКА 

 

Члан 1. 
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У Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским 

управама, стручним службама и градском правобранилаштву града Чачка („Службени лист града 

Чачка“, број 12/2020 – пречишћен текст, 21/2020 и 28/2020), у глави III, у члану 42. став 4. мења се и 

гласи: 

„Укупан број систематизованих радних места у Градској управи за локалну пореску 

администрацију града Чачка је 17 са 33 извршиоцa и то: 

             - 1 службеник на положају 

 - 30  службеника 

             - 2  намештеника“  

 

Члан 2. 

  

 У глави VII, члан 49. мења се и гласи:            

           „Укупан број систематизованих радних места је 17 са 33 извршиоца и то: 

 

              - 1 службеник на положају 

              - 14 радних места са 30 службеника 

        - 2 раднa места са 2 намештеника 

  

 Положаји: 

Службеник на положају I група .................................................................................... 1 

 

 Извршилачка радна места: 

  

 Звање Број радних места Број службеника 

 

Самостални саветник 4 4   

Саветник 3 10   

Млађи саветник 4 5   

Сарадник 1 1   

Млађи сарадник / /   

Виши референт 2 10   

Референт / /   

Млађи референт / /   

   

Намештеници: 

 

Намештеник – IV врста радних места 2 2 

   

Члан 3. 

 

У глави VII члан 50. Одсек за пружање пореских услуга и пореску контролу правних лица, 

предузетника и физичких лица, Група за пореску контролу правних лица, предузетника и физичких 

лица, тачка 3. Радно место: Инспектор пореске контроле мења се и гласи: 

 

„3.  Радно место – Инспектор пореске контроле 

Звање: саветник                                                                                     Број службеника: 5 
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Опис послова: Самосталан у раду, врши проверу и утврђивање законитости и правилности 

испуњења пореске обавезе, предузима радње и активности неопходне за утврђивање чињеничног 

стања ради утврђивања локалних јавних прихода, одређује исправе и доказе, рок, место и начин 

доставе на увид и проверу, на основу налога за контролу врши пореску контролу у пословним 

просторијама пореског обвезника или на другом месту у зависности од предмета контроле у 

поступку утврђивања обавеза по основу изворних јавних прихода из своје надлежности, сачињава 

записник о извршеној контроли, разматра примедбе на записник и сачињава допунски записник о 

контроли одн. додатак записника, доноси управни порески акт, предузима законом прописане радње 

којима се установљава појединачна пореска обавеза и одређује порески обвезник, пореска основица 

и износ пореске обавезе. Врши обраду свих пореских пријава и других извештаја пореског 

обвезника у папирном и електронском облику, доноси управни акт којим налаже пореском 

обвезнику отклањање грешке, односно допуне пријаве или другог акта. Подноси налоге за 

покретање прекршајног поступка надлежном органу. Учествује у припреми извештаја о утврђеним 

локалним јавним приходима, учествује у изради плана инспекцијског надзора, сачињава контролне 

листе. Учествује у изради методолошких упутстава у вези утврђивања пореза и споредних пореских 

давања, учествује у опредељењу захтева за израду, измену и допуну софтврских подршки за 

софтверску контролу локалних јавних прихода. Даје обавештења и пружа правну помоћ пореским 

обвезницима о њиховим правима и обавезама које прописује закон, обавља и друге послове по 

налогу непосредног руководиоца.  

Услови: високо образовање у образовном - научном пољу правних или економских наука, на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 

године, или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспектора, најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.“ 

 

Члан 4. 

 

У глави VII члан 50. Одсек за пружање пореских услуга и пореску контролу правних лица, 

предузетника и физичких лица, Група за пријем, обраду и евидентирање пореских пријава и 

пружање пореских услуга, редни број 7., Радно место: „Руководилац групе за пријем, обраду и 

евидентирање пореских пријава“, брише се. 

 

Члан 5. 

 

У глави VII, у члану 50. досадашње тачке од 8. до 18. постају тачке од 7. до 17. 

 

Члан 6. 

 

У глави VII, члан 50., Одсек за пружање пореских услуга и пореску контролу правних лица, 

предузетника и физичких лица, Група за пријем, обраду и евидентирање пореских пројава и 

пружање пореских услуга, досадашња тачка 8., радно место – Пријем и обрада пореских пријава и 

пружање пореских услуга, мења се и гласи : 

 

„7. Радно место – Пријем и обрада пријава  

Звање: виши референт                                                                         Број службеника: 9 
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Опис послова: Пружа правну помоћ пореском обвезнику о његовим правима и обавезама које 

прописује закон, прима захтеве за признавање права или друго поступање у пореско управној 

ствари, пружа правну помоћ при попуњавању пореских пријава, састављању захтева и пружању 

друге правне помоћи од значаја за поштовање пореских прописа. Врши пријем, обраду и 

евидентирање пореских пријава за утврђивање локалних јавних прихода, пријем пријава о 

регистрацији пореских обвезника. Припрема и издаје све врсте стандардних потврда, докумената и 

извештаја. Припрема и уноси податке у одговарајућу базу података. Обавља и друге послове по 

налогу непосредног руководиоца. 

Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање 5 година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару, вештина да се стечена 

знања примене. 

 

Члан 7. 

 

У глави VII члан 50. Одсек за пружање пореских услуга и пореску контролу правних лица, 

предузетника и физичких лица, Група за пријем, обраду и евидентирање пореских пријава и 

пружање пореских услуга, у досадашњој тачки 9., радно место – Чување и архивирање предмета, 

опис послова мења се и гласи: 

 

„Опис послова: Врши одлагање, чување и архивирање документације, обавља и друге 

послове по налогу непосредног руководиоца.“ 

 

Члан 8. 

 

У глави VII члан 50. Одсек за пружање пореских услуга и пореску контролу правних лица, 

предузетника и физичких лица, евидентирање пореских пријава и пружање пореских услуга, у 

досадашњој тачки 10., радно место – Помоћни послови на чувању и архивирању предмета, опис 

послова мења се и гласи: 

 

„Опис послова: Помоћни послови везани за одлагање, чување и архивирање документације. 

Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.“ 

 

Члан 9. 

 

У глави VII члан 50. Одсек за наплату, пореско књиговодство и извештавање, досадашња 

тачка 18., Радно место: ИТ администратор мења се и гласи: 

 

„17. Радно место -  ИТ администратор 

Звање:  млађи саветник                                                                        Број службеника: 1  

 

Опис послова: послови  администрирања  и обезбеђивања  функционалног стања базе података,  

контрола правилне примене корисничких упутстава,  послови техничке припреме базе података за 

масовну обраду у поступку утврђивања локалних јавних прихода решењем, врши послове за  

експорт података из базе локалне пореске администрације по захтевима надлежних органа, врши 

инпорт података у базу локалне пореске администрације прибављених по службеној дужности а  од 

значаја за вршење послова из надлежности локалне пореске администрације, обрађује податке у 

циљу састављања извештаја, отклања  застој у раду опреме. Обавља и друге послове по налогу 

непосредног руководиоца. 
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Услови:  високо образовање  у образовно техничком пољу електротехнике одн. из друге научне 

области информатичког смера, на основним академским студијама  у обиму  од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним  студијама у трајању од 

најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету,  положен државни стручни  испит, 

завршен приправнички стаж или најмање  пет година проведених у радном односу у органима 

аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, органима градских општина или у службама и 

организацијама које оснива надлежни орган аутономне покрајине, јединици лоакалне самоуправе и 

градске општине према посебном закону.“ 

 

Члан 10. 

 

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

Чачка“.  

 

ЧЕТРДЕСЕТА 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 2020. ГОДИНИ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Мирослав Петковић. Стручна 

комисија за избор годишњих односно посебних програма у области спорта  размотрила је извештаје 

о реализацији програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града 

Чачка у 2020. години, а које су подносиоци програма доставили Градском већу на прописаном 

обрасцу. Након разматрања достављених извештаја, Комисија је утврдила који подносиоци 

програма су користили додељена средства у складу са Одлуком о одобравању и финансирању 

програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку, па предлажу да 

Градско веће усвоји те извештаје.  

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ Извештај  о реализовању програма којима се остварује општи интерес у 

области спорта на територији града Чачка у 2020. години, који су доставили следећи подносиоци 

програма: 

 

1. Фудбалски клуб „Слобода“ Чачак 

2. Фудбалски клуб „Полет“ Трбушани 

3. Фудбалски клуб „Пријевор“ Пријевор 

4. Фудбалски клуб „Слатина“ Слатина 

5. Омладински фудбалски клуб „Ракова“ Ракова 

6. Фудбалски клуб „Лугови“ Чачак 

7. Фудбалски клуб „Кеј“ Чачак 

8. Фудбалски клуб „Пријатељи“ Чачак 

9. Фудбалски клуб „Гаврило Принцип“ Вранићи 

10. Женски кошаркашки клуб „Ча баскет“ Чачак 
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11. Коњички клуб „Грива“ Чачак 

12. Тениски клуб „Теннис поинт“ Чачак 

13. Ауто мото спортски клуб „Херц“ Чачак 

14. Аутомобилски спортски клуб „WRR“ Чачак 

15. Шаховски клуб „Борац“ Чачак 

16. Клуб екстермних спортова „Armadillo“ Чачак 

17. Савез за школски спорт Чачак 

18. Спортско удружење „Fit up“ Чачак 

 

 

ЧЕТРДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА 

ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА 

У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2021. 

ГОДИНИ  

 

Мирослав Петковић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда 

упознавши чланове Градског већа са предлогом Стручне комисија за избор годишњих, односно 

посебних програма у области спорта којим се предлаже да се у складу са Одлуком о одобравању и 

финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку 

одобре  годишњи програми и доделе средства за задовољавање потреба и интереса грађана у 

области спорта у граду Чачку у 2021. години, организацијама у области спорта. 

 

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

Славица Драгутиновић која је поставила питање нивоа активности спортских клубова у 

претходној години у условима пандемије и Мирослав Петковић који је одговорио да су 

активнсоти биле отежане али да су се клубови сналазили и трудили и резултати нису изостали.  

 

 По упознавању са предлогом Комисије и завршеном претрсуГрадско веће је једногласно 

донело 29 решења о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и 

интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2021. години, према следећем распореду: 

 

 

Редни 

број 

 

 

Организација у 

области спорта 

 

          Спорт 

 

 

Износ 

(у динарима) 

 

 

 

                          Област 

1.  
Фудбалски клуб 

„Слобода“ Чачак 
фудбал 1.197.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

2.  
Фудбалски клуб 

„Полет“ Љубић 
фудбал 667.800,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

3.  
Фудбалски клуб 

„Полет“ 

Трбушани 

фудбал 705.600,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

4.  
Фудбалски клуб 

„Пријевор“ 

Пријевор 

фудбал 667.800,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 
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5.  
Фудбалски клуб 

„Слатина“ 

Слатина 

фудбал 352.800,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

6.  
Омладински 

фудбалски клуб 

„Ракова“ Ракова 

фудбал 352.800,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

7.  

Фудбалски клуб 

''Гаврило 

Принцип'' 

Вранићи 

фудбал 201.600,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

8.  
Фудбалски клуб 

„Кеј“ Чачак 
фудбал 201.600,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

9.  
Фудбалски клуб 

„Пријатељи“ 

Чачак 

фудбал 201.600,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

10.  

Фудбалски клуб 

''Малба'' 

Жаочани 

 

фудбал 201.600,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

11.  

Женски 

кошаркашки 

клуб ''Ча-баскет'' 

Чачак 

кошарка 660.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

12.  

Омладински 

рукометни клуб 

''Младост'' Чачак 

рукомет 1.620.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

13.  
Рукометни клуб 

„Вукови“ Чачак 
рукомет 30.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

14.  
Атлетски клуб 

''ЧААК'' Чачак 
атлетика 666.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

15.  
Атлетски клуб 

„Слобода“ Чачак 
атлетика 401.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

16.  

Атлетско 

удружење 

„Борац 

ветерани“ Чачак 

атлетика 55.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

17.  
Коњички клуб 

„Грива“ Чачак 

 

коњички спорт 

 

407.800,00 

подстицање и стварање услова за 

унапређење спортске рекреације, 

односно бављења грађана спортом, 

посебно деце, омладине, жена и особа 

са инвалидитетом 

18.  

Тениски клуб 

''Тенис поинт'' 

Чачак 

тенис 

 
238.800,00 

1) учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

117.200,00 динара 
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2) организација спортских такмичења 

од посебног значаја за град Чачак 

121.600,00 динара 

19.  

Ауто мото 

спортски клуб 

„WRR“ Чачак 

аутомобилизам 140.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

20.  

Аутомобилски 

спортски клуб 

„Херц“ Чачак 

 

аутомобилизам 90.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

21.  

Спортско 

боксерско 

удружење 

„Чачак“ Чачак 

бокс 

 

 

111.400,00 

 

 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

22.  
Шаховски клуб 

„Борац“ Чачак 
шах 

 

280.000,00 

 

1) учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима  

240.000,00 динара 

2) организација спортских такмичења 

од посебног значаја за град Чачак 

40.000,00 динара 

23.  

Спортско 

шаховско 

удружење 

„Трепча“ Горња 

Трепча 

шах 100.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

24.  

Омладинско 

шаховско 

удружење 

„Борац 2019“ 

Чачак 

шах 70.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

25.  

Клуб 

екстремних 

спортова 

„Armadillo“ 

Чачак 

планинарство 
     180.000,00 

 

подстицање и стварање услова за 

унапређење спортске рекреације, 

односно бављења грађана спортом, 

посебно деце, омладине, жена и особа 

са инвалидитетом 

26.  

Спортско 

удружење 

Ашихара каикан 

„Обилић“ Чачак 

ашихара каикан 

 
30.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

27.  

Пикадо клуб 

„Фамилија 032“ 

Чачак 

пикадо 51.200,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и 

европским клупским такмичењима 

28.  

Спортско 

удружење „Fit 

up“ Чачак 

спортска 

рекреација 
50.000,00 

физичко васпитање деце 

предшколског узраста и школски 

спорт (унапређење физичког 

вежбања, рад школских спортских 

секција и друштава, општинска, 
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градска и међуопштинска школска 

спортска такмичења и др.) - чл. 137. 

ст. 1. тач. 5) 

29.  
Савез за 

школски спорт 
школски спорт 1.700.000,00 

физичко васпитање деце 

предшколског узраста и школски 

спорт (унапређење физичког 

вежбања, рад школских спортских 

секција и друштава, општинска, 

градска и међуопштинска школска 

спортска такмичења и др.) - чл. 137. 

ст. 1. тач. 5) 

 

 

 

ЧЕТРДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА У ВЕЗИ 

ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА О РЕАЛИЗОВАЊУ 

ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2020. ГОДИНИ 

 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда, Радојица Гавриловић упознао је чланове 

Градског већа да је Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава 

удружењима размотрила извештаје о реализацији програма од јавног интереса у 2020. години, које 

су удружења грађана доставила Градском већу у складу са Правилником и у вези истих доставила 

одговарајући предлог. 

 

 По упознавању са предлогом, Градско веће је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. УСВАЈА СЕ извештај  о реализовању програма од јавног интереса у 2020. години, које су 

доставила следећа удружења: 

 

 

1. Удружење социјалне задруге домаће радиности „Босиљак“ Чачак 

2. Удружење грађана „Географско еколошко друштво“ Чачак 

3. Друштво љубитеља птица и природе „Сове на опрезу“ Чачак 

4. Удружење „Суадео“ Чачак 

5. Центар за развој аудиовизуелних медија „Кинокулт“ Чачак 

6. Удружење грађана „Наше дрво“ Чачак 

7. Одред извиђача „Војвода Степа“ Чачак 

8. Друштво за борбу против шећерне болести „Diabetes mellitus“ Чачак 

9. Међуопштинско удружење глувих и наглувих Чачак 

10. Удружење „Ксенија – руски језик“ Чачак 

11. Удружење дистрофичара Моравичког округа Чачак 

12. Удружење параплегичара Чачак 

13. Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Чачак 

14. Међуопштинска организација слепих Чачак 

15. Коло српских сестара "Надежда Петровић" Чачак 
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16. Друштво за церебралну парализу Моравичког округа Чачак 

17. Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама Чачак 

18. Центар за развој и унапређење породичног функционисања „Хоризонти“ Чачак 

19. Удружење ратних војних инвалида и породица погинулих бораца града Чачак 

20. Центар за лични раст и развој „Огледало“ Чачак 

21. Општинска организација  „Ратни ветерани Србије“ Чачак 

22. Удружење пензионера града Чачка 

23. Удружење рома „Будимо људи“ Чачак 

24. Удружење Макетарски клуб Чачак 

25. Удружење „Уједињени пензионери“ Чачак 

26. Удружење за реализацију интеракцијских турбо астроидних машина „Ритам“ Чачак 

27. Удружење „Страцимиров запис“ Чачак 

28. Удружење „Чувари дела Вука Караџића“ Чачак 

29. Удружење за заштиту животиња „Рај за псе“ Чачак 

30. Удружење пензионера „Атеничко врело“ Чачак 

31. Центар за подстицање дијалога и толеранције Чачак 

32. Друштво пчелара „Чачанска пчела“ Чачак 

 

2.  Да удружења: 

 

 Покрет горана „Чачак“ 

 Удружење Унија младих Чачак 

 Савез параплегичара и квадриплегичара Србије Београд 

 Кинолошко удружење „Драган Радовић – Џони“ Чачак 

 Организација резервних војних старешина града Чачка 

 Друштво за одгој и заштиту ситних животиња „Кошутњак“ Чачак 

 

која нису користила одобрена средства у 2020. години немају обавезу достављања 

Извештаја. 

 

3.  Да се против удружења:  

 

 Градски ватрогасни савез Чачак 

 Удружење пчелара „Чачак“ Чачак  

 

 

која  нису доставила извештај о реализовању програма од јавног интереса у 2020. години, 

предузму неопходне мере у складу са чланом 19. Правилника о критеријумима и поступку 

доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса („Сл. лист града 

Чачка“ број 5/2018). 

 

4. Да се против:  

 

 Удружења грађана „Зелена јабука“ Пријевор, 

 Еколошког  иновативног удружења „Еко ин“ Чачак  
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које није користило средства у складу са Уговором, предузму мере у складу са  чланом 19. став 

1. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање 

програма од јавног интереса („Сл. лист града Чачка“ број 5/2018). 

 

 

ЧЕТРДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ 

КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Мирослава Петковића, 

Градско веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

о образовању  Стручне комисије за избор пројеката у култури  

 

 

   I. ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за избор пројеката у култури (у даљем тексту: 

Комисија), у саставу: 

 

1) Бранко Ћаловић,  дипломирани економиста,  директор Уметничке галерије „Надежда 

Петровић“ Чачак, 

 

2) Верица Ковачевић, дипломирани инжењер агрономије, уредник Културно - образовног и 

музичког програма Дома културе  Чачак, 

 

3) Весна Јевђенијевић, дипломирани музички педагог,  директор Основне школе ,,Татомир 

Анђелић“  у Мрчајевцима.  

 

II. Задатак Kомисије је да : 

 

- изврши стручну оцену пројеката пристиглих на јавни конкурс за избор пројеката у 

култури и да сваки члан Комисије оцени сваки пројекат појединачно на основу 

вредновања критеријума утврђених Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 

избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике 

Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС“ 

број 105/2016 и 112/2017), 

 

- за сваки пројекат који разматра сачини писмено образложење у коме ће навести разлоге 

за прихватање или неприхватање пројекта, и 

 

- доносе одлуку која садржи списак изaбраних пројеката и износе финансијских 

средстава. 

 

 III. Комисија на првој седници бира председника Комисије. 

 

Председник Комисије координира рад Комисије и води седнице. 

 

Комисија доноси  Пословник о раду. 

 

О раду Комисије води се записник. 
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IV. За учешће у раду Комисије, председнику и члановима  Комисије припада накнада у 

висини  која је Одлуком о накнади за вршење одборничке и друге дужности у органима и јавним 

службама града (,,Сл.лист града Чачка“ бр. 4/2008, 9/2008,  10/2009, 26/2013 - др. одлука и 20/2014) 

утврђена за учешће у раду сталних и повремених радних тела Скупштине града, стручних комисија 

и других радних тела, која за извршавање послова из свог делокруга образује Градоначелник и 

Градско веће. 

 

V. Стручне и административно – техничке послове за потребе Комисије обавља Градска 

управа за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа  града Чачка.   

     

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

 

 

ЧЕТРДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О 

ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Владимира Гојгића, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о измени Решења о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта 

 

I 

 

У Решењу о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта („Службени лист града Чачка“ број 5/2018) уместо Драгана 

Вујичића, инжењера геодезије, Служба за катастар непокретности Чачак, за члана Комисије именује 

се Вера Петровић, инжењер геодезије, Служба за Катастар непокретности Чачак. 

 

II 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

ЧЕТРДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 118) 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

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 
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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 4.125.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 118, за извођење радова на изградњи и адаптацији три дечија игралишта у 

вртићима Мајски цвет, Сунце/Бамби, Радост 1/Радост 2, у оквиру Пројекта популационе 

политике.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 118, економска класификација 

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

поправке и одржавање зграда и објеката, Функционална класификација 090  Извор 

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

средстава – Градска управа за локални економски развој, Програм 0901 Социјална и дечија 

заштита,  Пројекат 0901-4019 Подршка спровођењу мера популационе политике.  

 

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

 

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

 

 

ЧЕТРДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 176) 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

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 2.580.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 176, за потребе Центра за социјални рад града Чачка за измирење обавеза 

према извршиоцима ангажованим по уговорима о привременим и повременим пословима.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 176, економска класификација 

463 – Трансфери осталим нивоима власти,  Расход по наменама 4235 – Стручне услуге,  

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

Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за друштвене делатности, 

Програм 0901 Социјална и дечија заштита, ПА 0009 Функционисање локалних установа 

социјалне заштите. 

 

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

 

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“. 
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ЧЕТРДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЈП ГРАДАЦ 

ЧАЧАК НА РЕШЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА БР. 220-2/21-IV-2-01 ОД 22. 

ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда  Рада Ћојбашић  упознала је чланове Градског већа са 

жалбом „ЈП Градац“ Чачак на решење Градске управе за урбанизам града Чачка бр. 220-2/21-IV-2-

01 од 22. јануара 2021. године, као и предлогом решења по жалби. 

 

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

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

ПОНИШТАВА СЕ Решење Градске управе за урбанизам града Чачка број 220-2/21-IV-2-01 

од 22. јануара 2021. године  и предмет враћа првостепеном органу на поновни поступак. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Градска управа за урбанизам града Чачка донела је решење којим се одбија захтев Јавног 

предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак 

за издавање решења о постављању техничких средстава за успоравање саобраћаја у Балканској 

улици у Чачку, на раскрницама са улицама Солунском, Црногорском и Чедомира Васовића. 

 

На донето Решење жалбу је благовремено изјавило ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК са свих законом 

предвиђених разлога, са предлогом да другостепени орган ожалбено решење преиначи и мериторно 

одлучи у овој управној ствари или да  ожалбено решење укине и предмет врати првостепеном 

органу на поновно одлучивање. У жалби се наводи да је првостепени орган погрешно утврдио 

чињенично стање односно није утврдио одлучне чињенице за доношење правилног и законитог 

решења, те да није појединачно утврдио чињенице које је жалилац у свом захтеву навео, а што је 

првостепени орган био дужан да учини. Те чињенице односе се на:прелазак са саобраћајнице вишег 

ранга – државног пута на градску саобраћајницу где је прописана мања брзина кретања; пораст 

броја возила након реконструкције Балканске улице, а која се крећу на граници дозвољене брзине 

кретања или је прекорачују; уски тротоари; појава уличног паркирања уз ивицу тротоара, што све 

угрожава безбедност пре свега пешака у саобраћају нарочито имајући у виду да се у Балканској 

улици налази објекат вртића и овом улицом се крећу ученици који похађају основну школу. Даље се 

наводи да је захтев за постављање успоривача саобраћаја произишао из иницијативе великог броја 

грађана и чињенице да се у Балканској улици тек очекује интензивна изградња стамбених зграда и 

стога јавља потреба за тзв. умереним интензитетом саобраћаја. Жалилац сматра да првостепени 

орган, у образложењу решења, релативизује стање на терену, наводи локације на којима већ 

егзистирају техничка средства за успоравање саобраћаја, а да је суштина проблема да се ситуација 

на терену драстично променила пре свега због реконструкције Балканске улице. Жалилац такође 

сматра да је првостепени орган погрешно применио материјално право и одредбу члана 39. Одлуке 

о путевима тумачио супротно сврси због које је овај пропис донет. Жалилац сматра да су 

кумулативно постављени услови одредбе члана 39. Одлуке о путевима, у овом случају испуњени, 

као главни разлог за постављање техничних средстава за успоравање саобраћаја на местима 

појачане фреквенције саобраћаја, а нарочито местима где је појачана фреквенција ђака. Сматра да је 
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првостепени орган могао правилним тумачењем прописа, на основу потпуног и правилног 

утврђеног чињеничног стања донети позитивно решење без икаквих формалних ограничења. 

 У одговору на жалбу првостепени орган истиче да остаје при свим наводима ожалбеног 

решења и предлаже да се жалба одбије као неоснована. Као неосноване сматра наводе жалбе да 

првостепени орган није утврдио одлучне чињенице за одлучивање као и да је одредба члана 39. 

Одлуке о путевима тумачена супротно сврси због које је пропис донет.  Наиме, у конкретном 

случају, како је то детаљно образложено ожалбеним решењем, жалилац је као надзорни орган и 

управљач улице, наложио постављање техничких средстава за успоравање саобраћаја у Балканској 

улици у супротности са пројектом саобраћаја и саобраћајне сигнализације који је саставни део 

техничке документације за добијање решењао одобрењу извођења радова на реконструкцији ове 

улице, а након тога противно важећим прописима тражио издавање одобрења за њихово 

постављање, иако су ова средства већ постављена. Стога је тврдња жалиоца да првостепени орган 

није утврдио чињенице неоснована јер чињенице наведене у жалби нису ни битне за одлучивање из 

разлога што је управљач улице поставио техничка средства за успоравање саобраћаја противно 

одобреној техничкој документацији из члана 37. став 1. Одлуке о путевима. Све чињенице на које се 

осврће жалилац, попут преласка саобраћајнице вишег ранга на саобраћајницу нижег ранга и др. су 

већ сагледане од стране одговорног пројектанта пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације 

који је кроз пројекат који је одобрен дао своје решење за постављање саобраћајне сигнализације и 

опреме улице. Сам пројекат израђен је у договору са инвеститором и са пројектом се сагласио 

инвеститор приликом подношења захтева за издавање решења о одобрењу реконструкције 

Балканске улице. Даље се наводи да је приликом извођења радова на реконструкцији улице било 

потребно само поставити пројектоване елементе улице, што није учињено, па су жалбени наводи о 

чињеницама битним за израду пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације потпуно 

ирелевантни за одлучивање, а независно од тога да ли се ради о чињеницама које нису битне за 

одлучивање, те чињенице које жалилац наводи нису основане, а нарочито тврдња да се одредба 

члана 39. Одлуке о путевима тумачи супротно својој сврси, јер је члан 39. Одлуке о путевима 

потпуно јасан када прописује услове за постављање техничких средстава за успоравање саобраћаја 

који су кумулативни, а у конкретном случају није испуњен услов да се техничка средства за 

успоравање саобраћаја могу поставити само у непосредној близини школа, обданишта и дечијих 

вртића. Такође, првостепени орган истиче да је управни поступак поводом жалбе допунио на 

усменој расправи којој је присуствовао законски заступник жалиоца.  

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

Чачка налази да је жалба основана.  

 

Првостепени орган није у потпуности и на целисходан начин утврдио све чињенице које су 

од утицаја на правилно решење ове управне ствари, јер се из списа предмета а пре свега из навода 

жалбе може закључити да је превасходни разлог за постављање техничких средстава за успоравање 

саобраћаја у Балканској улици у Чачку, безбедност пешака а и осталих учесника у саобраћају 

наведеном саобраћајницом. Поред тога, уским тумачењем одредаба Одлуке о путевима, 

првостепени орган је неадекватно сагледао стање на терену обзиром на целокупне околности 

настале након реконструкције наведене улице, те да сврха постављања наведених техничких 

средстава треба да буде изнад формалних ограничења. 

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

потпуности утврдити чињенично стање и решити ову управну ствар. 

 

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

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

року од 30 дана од дана пријема Решења. 
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ЧЕТРДЕСЕТОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЈОВАНОВИЋ 

АЛЕКСАНДРА ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 55330-250/2021 

ОД 20. ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда  Рада Ћојбашић  упознала је чланове Градског већа са 

жалбом  Јовановић Александра из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 

55330-250/2021 од 20. јануара 2021. 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 55330-250/2021 од  20. јануара 2021. године, као неоснована.  

 

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 једнократну новчану помоћ у износу од 

10.000,00 динара, за набавку животних намирница. У ставу 2. Решења наведено је да ће се исплата 

одобреног износа вршити на наменски рачун Банке Поштанска штедионица, а у  ставу 3. наведено је 

да жалба не одлаже извршење. 

 

На донето Решење жалбу је благовремено изјавио Јовановић Александар, због повреде 

материјалног права, погрешно и неправилно утврђеног чињеничног стања и неблаговремености 

извршења решења. У жалби наводи да је у свом захтеву за остваривање права на једнократну 

новчану помоћ Центру за социјални рад града Чачка навео и образложио неопходност социјалне 

потребе, разлоге захтева и износ помоћи која је оправдана сразмерно чињеничном стању, 

проистеклим потребама и благовремености одлуке и предложио новчани износ од 20.000 динара. У 

жалби наводи да је првостепени орган имао сву достављену документацију па сматра неспорним да 

одлука о висини новчаног износа буде управо она коју је у захтеву предложио. Такође наводи да 

првостепени орган није донео решење по његовом ранијем захтеву за остваривање права на 

ванредну новчану помоћ, иако је уз захтев доставио прописану потребну медицинску и другу личну 

документацију. Наводи да је оболео од хроничне болест, да је у међувремену био позитиван на 

вирус „SARS Cov-2“ те да се због тога налазио у самоизолацији 15 дана, а као пацијент из ризичне 

популације грађана имао је сразмерно већ новчане издатке и свакодневне трошкове. Сматра да 

првостепени орган није довољно и правилно сагледао ситуацију у којој се жалилац налази и није 

адекватно оценио доста отежавајуће околности у којима се жалилац налази, па је паушално донео 

одуку да износ једнократне помоћу буде 10.000 динара а није имао у виду да је жалилац оболео од 

теже хроничне болести и са степеном инвалидитета. Сматра неспорном чињеницу да је ожалбеним 

решењем првостепени орган погрешно и непотпуно утврдио чињенично стање, обзиром да је  у 

свом захтеву за ванредну новчану помоћ изнео своје потребе, а првостепени орган по захтеву није 

одлучио нити је чињенице из захтева имао у виду приликом решавања по новом захтеву, за 

једноктану помоћ, коју је жалилац морао поднети обзиром да по захтеву за ванредну помоћ није 

одлучено. Предлаже да другостепени орган преиначи ожалбено решење у погледу траженог 

новчаног износа или да се решење поништи и предмет врати на поновно одлучивање. 
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 У одговору на жалбу првостепени орган истиче да остаје при свим наводима ожалбеног 

решења и да нису тачни наводи жалбе да је ожалбеним решењем повређено материјално право, да је 

погрешно и непотпуно утврђено чињенично стање, као и да је решење неблаговремено извршено. 

Жалилац Александар Јовановић је Центру за социјални рад града Чачка поднео захтев за 

једнократну новчану помоћ која му је потребна за набавку лекова, основних животних намирница, 

одеће и обуће и уз захтев доставио фотокопију личне карте и сагласност за аутоматизовану обраду 

личних података, а по захтеву жалиоаца донето је решење 20. јануара 2021. године и признато му 

право на једнократну новчану помоћ за набавку основних животних намирница у износу од 10.000 

динара. Истиче да су тачни наводи жалбе да је жалилац корисник права на увећану новчану 

социјалну помоћ, као и да у захтеву наводи да је лице са тежом хроничном болешћу – дијабетесом, 

да користи терапију која није на позитивној листи РФЗО. Напомиње да је жалиоцу решењем 

првостепеног органа у марту 2020. године признато право на ванредну новчану помоћ у износу од 

20.000 динара за куповину лекова и витамина, односно да је додељени износ био довољан за 

набавку јединог медикамента који не покрива социјално осигурање а за који је потребно месечно 

издвојити 1.560,00 динара тако да је одобреним износом омогућена његова набавка за период од 

наредних 12 месеци, те да је током 2020. године три пута остварио право на једнократну новчану  у 

износу од 5.000 и 10.000 динара и да је два пута остварио право на ванредну новчану помоћ и то у 

износу од 20.000 и 15.000 динара, да му је такође признато право на помоћ у натури – огрев у 

износу од 13.000 динара. Даље истиче да је у 2021. години жалилац остварио право на ванредну 

новчану помоћ у износу од 20.000 динара, те да нису тачни наводи жалбе да је ожалбено решење 

донето паушално и типски и да се касни са извршењем јер је Стручни тим Центра утврдио да ће 

једнократна новчана помоћ бити реализована 11. фебруара 2021. године, а ванредна новчана помоћ 

19. фебруара 2021. године. Сматра да је Стручни тим, када се узме у обзир месечно примање 

жалиоца на име увећане новчане социјалне помоћи у износу од 9.478,50 динара и да ће током 

фебруара месеца на име ванредне помоћи примити 20.000 динара којом покрива набавку 

неопходног  медикамента за период од 12 месеци, правилно проценио да је износ од 10.000 

једнократне помоћи довољан за превазилажење неповољне материјалне ситуације. Предлаже да 

Градско веће жалбу одбије, као неосновану. 

 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да се Јовановић Александар,  захтевом број 55330-250/2021 од 19. јануара 2021. 

године, обратио Центру за социјални рад града Чачка, за остваривање права на  

једнократну новчану помоћ, за набавку лекова, основних животних намирница, 

одеће и обуће; 

- да су уз захтев  жалиоца за доделу новчане помоћи приложени: очитана лична 

карта  и сагласнос за аутоматизовану обраду личних података; 

- да је Стручни тим Центра за социјални рад града Чачка,  дана 20. јануара 2021. 

године донео закључак да се Јовановић Александру призна право на једнократну 

новчану помоћ у износу од 10.000,00 динара, за набавку животних намирница; 

- да је на предлог Стручног тима Центра, директор Центра за социјални рад града 

Чачка, дана 20. јануара 2021. године, донео Решење о признавању права на 

једнократну новчану помоћ у износу од 10.000,00 динара, Јовановић Александру 

из Чачка; 

- да је Јовановић Александру признато и право на ванредну новчану помоћ 1. 

фебруара 2021. године, у износу од 20.000,00 динара. 
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Чланом  11. 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 „право на једнократну 

новчану помоћ, као вид материјалне подршке, има појединац или породица који се изненада или 

тренутно нађу у изузетно тешкој материјалној ситуацији коју не могу самостално да превазиђу“.  

 

Чланом 15. исте Одлуке прописано је  да се „висина једнократне помоћи утврђује у 

зависности од потреба и материјалног стања појединца, односно породице“. 

 

Чланом 5. 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, кога чине социјални радник, надлежни правник и руководилац правне 

службе, директор Центра доноси решење о износу једнократне новчане помоћи односно облику 

једнократне помоћи (уплата на рачун, уплата таксе за лична документа и сл.). 

  

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

Чачка налази да је жалба  неоснована. 

 

Наводи жалбе којима се оспорава поступање првостепеног органа у поступку по поднетом 

захтеву за признавање права на једнократну новчану помоћ оцењујући тај поступак као паушалан и 

типски и без битног разматрања чињеница одлучних за решавање, су неосновани, обзиром 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 јасно 

прописано ко остварује ово право, како се утврђује висина додељене помоћи и надлежности 

Стручног тима Центра за социјални рад и директора Центра. Првостепени орган је, на предлог 

Стручног тима, правилно  утврдио одлучне чињенице, увидом у доступну документацију везану за 

право жалиоца да оствари овај вид новчане помоћи и да је имајући у виду да је жалилац 

дугогодишњи корисник права на новчану социјалну помоћ, да се налази у тешкој материјалној 

ситуацији, да живи сам у гарсоњери коју је добио на коришћење од Центра за социјални рад и да се 

дуги низ година лечи од дијабетеса, али да није доставио друге доказе који приказују његову 

тренутну огроженост, одобрен износ од 10.000 динара.   

Неоснован је и навод жалбе да првостепени орган није одлучио по његовом претходном 

захтеву за остваривање права на ванредну новчану помоћ, обзиром да је о поднетом захтеву Центар 

за социјални рад одлучивао и донео решење 1. фебруара 2021. године, на дан подношења ове жалбе, 

а којим  је жалиоцу признато право на ванредну новчану помоћ у износу од 20.000 динара. 

Чињеница да је жалиоцу током 2020. године  три пута признато право на једнократну помоћ и два 

пута право на ванредну новчану помоћ и да је жалилац корисник увећане новчане социјалне помоћи 

иде у прилог томе да је Стручни тим правилно проценио да је додељени износ, по овом захтеву, 

довољан за превазилажење неповољне материјалне ситуације.  

Наводи жалбе о неблаговремености извршења решења су неосновани обзиром да се 

средства за реализацију права и услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка обезбеђују 

из буџета града, да се динамика преноса Центру за социјални рад врши сукцесивно, збирно за групу 

предмета и да Одлуком и Правилником нису предвиђени нити дефинисани рокови за исплату 

материјалних давања појединцу или породици, по донетим решењима, али да се корисници Центра 

за социјални рад, приликом подношења захтева обавештавају о могућности информисања 

телефонским путем везано за термин исплате по признатом праву. 

 

Остали наводи жалбе немају утицаја на другачије решење ове управне ствари, па је Градско 

веће града Чачка одлучило као у диспозитиву. 
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