
 ЗАПИСНИК 

СА ПЕТНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 31. марта 2021. године, у сали Скупштине града Чачка, са почетком у 9,00 часова. 

 

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

Градског већа отворио је 15. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

  да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 11  чланова: Милун Тодоровић, 

Радован Јовановић, Драгомир Шипетић, Драган Филиповић, др Милош Папић, прим. др Славица 

Драгутиновић, Милорад Јевђовић,  др Биљана Кочовић, Споменка Шипетић, Владимир Ристовић и 

др Иван Глишић, а одсутни су: Владан Милић и Немања Трнавац.  

 

 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 

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

Градског већа 

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије 

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

- Даница Ђуровић, представник Градске управе за урбанизам 

- Радојица Гавриловић, председник Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за 

доделу средстава удружењима 

- Весна Никитовић, директор Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак 

- да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока седнице, 

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

 

*** 

 

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

достављен записник са 14. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 14. седнице Градског 

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

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  14.  седнице Градског већа града Чачка број 06-41/2020-III од 19. 

марта 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. 
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 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.   РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРНО ОБРАЗОВНУ 

ДЕЛАТНОСТ „КОСТА НОВАКОВИЋ“ ЧАЧАК  ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

2.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 

ЗАКЉУЧЕЊЕ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД 

КАТАСТРОФА И ПОСЛОВА РАЗВОЈА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДОВА И 

ОПШТИНА У СЛИВУ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ 

 

3.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ 

ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

4.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ СТАНОВА У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

5.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

РЕКОНСТРУКЦИЈОМ И ДОГРАДЊОМ ЛОКАЛНОГ ПУТА НА КП. БР. 3168 КО 

РОШЦИ 

 

6.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ИЗГРАДЊОМ ТОБОГАНА НА КП. БР. 3342 КО ЧАЧАК 

 

7.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ОБЈЕКТА НА К.П. БР. 2320/13 КО 

ВРНЧАНИ 

 

8.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О РАЗМЕНИ КП.БР. 3813/17 ЗА КП.БР. 

3812/22 ОБЕ У КО ЧАЧАК 

 

9.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ИЗГРАДЊОМ СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА НА КП. БР. 454/2 КО ЧАЧАК  

 

10. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ К.П. БР. 2345/12 КО ЧАЧАК 

 

11. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЦРПНИХ СТАНИЦА 

ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У КОШУТЊАКУ, БЕЉИНИ И ЉУБИЋ ПОЉУ 

 

12. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 3818/2 КО ЧАЧАК 

 

13. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ КАТ. ПАРЦЕЛА БР. 4132/11 И 4132/17 ОБЕ У 

КО ЧАЧАК 
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14. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 

И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА DOKUS  ДОО ЧАЧАК 

 

15. 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 

 

16. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА И ДОДЕЛИ 

СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2021. ГОДИНИ  

 

17. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ НОВЧАНИХ НАГРАДА СПОРТСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА И ИСТАКНУТИМ СПОРТИСТИМА 

ЗА ПОСТИГНУТЕ СПОРТСКЕ РЕЗУЛТАТЕ И ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СПОРТА 

 

18. 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 

 

19. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ЗА 

РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2021. ГОДИНИ 

 

20. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

21. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

22. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ТРСТЕЊАК РАДОЈКЕ ИЗ ТРБУШАНА НА 

РЕШЕЊЕ ИНСПЕКТОРА ЗА ЛОКАЛНИ ПРЕВОЗ И ПУТЕВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА БР. 347-470/2020-IV-6-02 ОД 11. 

ФЕБРУАРА 2021. ГОДИНЕ 

 

23. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ САВИЋЕВИЋ ВЛАДАНА ИЗ ЧАЧКА НА 

РЕШЕЊЕ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА БР. 355-53/2021-IV-6-05 ОД 12. 

ФЕБРУАРА 2021. ГОДИНЕ 

 

24. ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА О ПОВЛАЧЕЊУ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА 

КОРИШЋЕЊЕ И ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ОБЈЕКТА 

НА КП. БР. 615/3 КО ПРЕМЕЋА СА ДНЕВНОГ РЕДА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ 

ГРАДА ЧАЧКА САЗВАНЕ ЗА 1. АПРИЛ 2021. ГОДИНЕ 
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РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРНО 

ОБРАЗОВНУ ДЕЛАТНОСТ „КОСТА НОВАКОВИЋ“ ЧАЧАК  ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

  

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

Градског већа са извештајем о раду Установе „Коста Новаковић“ за 2020. годину и истакла да су 

послови ове Установе обављани у складу са усвојеним програмом рада у организационим 

јединицама и у условима који су владали током предходне године. Истакла је да су у извештајном 

периоду остварени укупни приходи у износу од  6.750.000,00 динара и добит у износу од 72.164,00 

динара. 

 

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

 Прим. др Славица Драгутиновић истакла да су програми Установе реализовани у години 

пандемије и похвалила рад Установе. Такође је истакла да Установа функционише уз помоћ Града 

који је препознао њен значај, али и у условима тржишта. Прокоментарисала је и похвалила 

постојање група за учење страних језика на сеоском и градском подручју. Поставила је питање 

извођења наставе онлајн, чему су се у години пандемије многе установе морале прилагодити. 

 Весна Никитовић истакла је да је онлајн настава била омогућена одраслим полазницима, а 

обављане су и преводилачке услуге кроз сарадњу са универзитетима и академијама. Сарадња са 

предшколским установама одвијала се по плану и програму, а са децом тог узраста није било могуће 

прећи на онлајн наставу па се настава одвијала директно онда када су вртићи радили у предходној 

години уз поштовање епидемиолошких мера и програм за прошлу годину јесте спроведен у 

потпуности. Такође је истакла да ова Установа свој извештај осим оснивачу доставља и 

предшколским установама са којима сарађује, те да се води евиденција похађања наставе од стране 

деце. 

  

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

Извештај о раду Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2020. годину и доставило 

Скупштини на разматрање и усвајање.  

 

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 

ЗАКЉУЧЕЊЕ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ СМАЊЕЊА 

РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И ПОСЛОВА РАЗВОЈА ЦИВИЛНЕ 

ЗАШТИТЕ ГРАДОВА И ОПШТИНА У СЛИВУ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ 

 

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

основ за доношење Одлуке о давању сагласности за закључење Споразума о сарадњи садржан је у 

одредбама Закона о локалној самоуправи, Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама, Закона о водама, Закона о одбрани од града, Закона о заштити од пожара, 

Закона о добровољном ватрогаству, Закона о обнови након елементарне непогоде и Статута града 

Чачка. Овим прописима дефинишу се више надлежности локалне самоуправе када су у питању 

процеси везани за додатно нормативно уређивање, односно пре свега превентивне активности, када 

су у питању елементарне непогоде и мере и активности у смањењу ризика од истих. Велики део 

обавеза и надлежности, а сходно и другим законима , пре свега Закона о комуналној делатности и 

Закону о планирању и изградњи , односи се на поступање у околностима које су или које прете да 
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прерасту у ванредне. Овде се пре свега мисли на оне хитне интервенције које се односе на 

отклањање опасности по животе и здравље људи  и животиња односно материјална покретна и 

непокретна добра. Све учесталије катастрофе које су условљене климатским променама, али и 

ризицима у односу на постојећу или непостојећу инфраструктуру, све старију популацијукоја је 

посебно изражена у сеоским срединама или непостојање или непотпуностсистема цивилне заштите 

изложеност ризику од неких будућих катастрофа чине већим.. Статут града Чачка предвиђа сарадњу 

и удруживање града са другим општинама и градовима у земљи и дефинише оснивање заједничког 

органа, службе, предузећа или друге организације. Споразумом о сарадњи Града са другим 

општинама, односно градовима, може се предвидети оснивање заједничког органа, службе, 

предузећа или друге организаације. Надлежни орган Града заједно са надлежним органом другог, 

односно других оснивача, одлучује о постављењу, односно именовању руководиоца заједничког 

органа, службе, предузећа или друге организације, разрешењу и њиховој одговорности и престанку 

дужности, у складу са законом. Средства за рад заједничког органа обезбеђују се у буџету Града, 

сразмерно обиму послова које за Град обавља заједнички орган, а процентуално и номинално 

учешеће гарад Чачка у финансирању рада  заједничке службе било би око 13%. 

 

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

Јевђовић истакавши да је споразум у овој области добра и неопходна ствар коју треба подржати. 

Указао је на посебно озбиљно стање на сеоском подручју, где су велики ризици од катастрофа 

нарочито од поплава обзиром да су водотоци и канали већином запуштени и да би требало 

обезбедити средства  за ископ канала поред путева, да се водотоци „укопају“ и очисте да би вода 

имала могућност за што бржи проток. Нагласио је да ће проблеми у сливу Западне Мораве бити 

решени завршетком изградње Моравског коридора јер је део тог пројекта решавање овог питања. 

Посебно је нагласио да би на територији Мрчајеваца за овај део територије Чачка било неопходно 

формирати ватрогасно одељење што би било веома значајно због брзине интервенције приликом 

пожара јер се дешавало да је због удаљености за интервенцију настала већа штета. Због свега тога 

подржава напоре да се превасходно предупреде ризици од катастрофа, пре него што до њих дође 

када је потребно санирати последице. 

 

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

утврдило Предлог Одлуке о давању сагласности за закључење Споразума о сарадњи у области 

смањења ризика од катастрофа и послова развоја цивилне заштите са градовима и општинама у 

сливу Западне Мораве, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 

 

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

основ за доношење Одлуке о допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта садржан је у Закону о планирању и изградњи којим је прописано да скупштина јединице 

локалне самоуправе општим актом утврђује зоне и врсте намене објеката, износе коефицијената 

зоне и намене, критеријуме, износ и поступак умањивања доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта, посебна умањења доприноса за недостајућу инфраструктуру, услове и начин обрачуна 

умањења доприноса у случају закључења  уговора са инвеститором, метод валоризације у случају 

плаћања на рате, као и друга питања од значаја за обрачун и наплату доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта. Правни основ садржан је и у Закону о посебним условима за реализацију 

пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности којим је прописано да се одлуком 
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јединице локалне самоуправе на чијој се територији гради стамбени комплекс са становима за снаге 

безбедности инвеститор може ослободити плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта 

или му се допринос може умањити. Одлуком о допуни Одлуке о утврђивању доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта прописано је да се граду Чачку и Републици Србији, као 

инвеститору објеката за социјално становање, не обрачунава допринос за уређивање грађевинског 

земљишта, у складу Законом о планирању и изградњи.Такође, овај допринос се не обрачунава за 

објекте - станове за припаднике снага безбедности, који се граде по одредбама посебног закона, у 

складу са чланом 23. став 2. Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова 

за припаднике снага безбедности. 

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

допуни одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, и доставило 

купштини на разматрање и доношење.  

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

СТАНОВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

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

поднео је иницијативу 24. фебруара 2021. године за давање на коришћење станова ближе описаних 

изреком решења, који су у јавној својини града Чачка, Градкој стамбеној агенцији града Чачка уз 

образложење да Градска стамбена агенција има намеру да наведеним становима управља, односно 

да их одржава и обнавља, у циљу побољшавања услова боравка посебних категорија лица којима ће 

се исти издавати у закуп. 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. Установе и јавне агенције и друге организације чији је оснивач јединица 

локалне самоуправе, које немају статус органа јединице локалне самоуправе или јавног предузећа, 

односно друштва капитала, имају право коришћења на непокретним и покретним стварима у јавној 

својини које су им пренете на коришћење. 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. Град Чачак 

може давати на коришћење непокретности у јавној својини Града, под условима и на начин 

прописан законом и подзаконским актом. Решењем о преносу права коришћења на становима 

Градској стамбеној агенцији  из фебруара 2018. године, пренето је право коришћења на објектима 

ознаке 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на к.п. бр. 6655/18 КО Чачак.  Како је у међувремену на предметној 

локацији у наведеним  објектима ознаке 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на к.п. бр. 6655/18 КО Чачак, додељено 20 

посебних делова - станова, то се наведено решење ставља ван снаге, а правни статус истих уређује 

овим решењем. Како Агенција има намеру да наведене станове, од којих су поједини у прилично 

девастираном стању, одржава, изводи радове на текућем и инвестиционом одржавању, у циљу 

побољшавања услова боравка одговарајућих категорија лица којима ће се исти издавати у закуп. 

  

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

давању на коришћење станова у јавној својини града Чачка, и доставило Скупштини на разматрање 

и доношење. 
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ПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ РЕКОНСТРУКЦИЈОМ И ДОГРАДЊОМ ЛОКАЛНОГ 

ПУТА НА КП. БР. 3168 КО РОШЦИ 

 

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

поднео је иницијативу 18. марта 2021. године за прибављање у јавну својину реконструкцијом и 

доградњом локалног пута са паркиралиштем на к.п.бр. 3168 КО Рошци, који је у јавној својини 

града Чачка, уз образложење да ће се извођењем грађевинских радова наведени пут оспособити за 

кретање путничких аутомобила и туристичких аутобуса, обзиром да постоји велико интересовање 

туриста за посећивање овог локалитета. 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 Информацију о локацији 23. марта 2021.год. којом је наведено да се к.п. бр. 

3168 КО Рошци налази у саставу јавне саобраћајне површине, као и да за наведене радове постоји 

плански основ. Реконструкција и доградња пута на наведеној локацији је у општем интересу, а и у 

интересу развијања туристичких потенцијала Чачка и околине, обзиром да се наведеним путем 

приступа будућем паркиралишту, а одатле стазом у дужини од 550m до локалитета „Врх Каблара“.  

  

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

прибављању у јавну својину реконструкцијом и доградњом локалног пута на кп. бр. 3168 КО 

Рошци, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ ТОБОГАНА НА КП. БР. 3342 КО ЧАЧАК 

 

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

поднео је иницијативу 23. марта 2021. године за прибављање у јавну својину изградњом тобогана на 

к.п.бр. 3342 КО Чачак, укупнe бруто површине 149.88 m2, укупнe нето површинe 142.38 m2, 

приземне спратности и висине 7.83m, за потребе употпуњавања садржаја на Градском базену у 

Чачку. 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 26. марта 2021. године за изградњу тобогана на к.п.бр. 3342 КО Чачак. 

Изградњом тобогана обогатиће се садржај на Градском базену у Чачку. 

 

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

прибављању у јавну својину изградњом тобогана на кп. бр. 3342 КО Чачак, и доставило Скупштини 

на разматрање и доношење. 
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СЕДМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

И ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ОБЈЕКТА НА 

К.П. БР. 2320/13 КО ВРНЧАНИ 

 

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

поднео је иницијативу 1. марта 2021. године за давање на коришћење породично - стамбеног објекта 

ознаке 1 на к.п. бр. 2320/13 КО Врнчани, бруто површине у габариту 75m2 који је у јавној својини 

града Чачка Месној заједници Овчар Бања уз образложење да МЗ има намеру да изда у закуп 

наведени објекат. Закона 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, а о давању у закуп непокретности у својини Града одлучује орган одређен 

Статутом града Чачка. 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. 2320/13 КО 

Врнчани, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ОСМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О РАЗМЕНИ КП.БР. 3813/17 ЗА 

КП.БР. 3812/22 ОБЕ У КО ЧАЧАК 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке денвног реда поднела је Даница Ђуровић. V & P 

BUILDERS DOO ČAČAK, из Чачка поднело је у своје име и у име Милунке Ђоковић из Чачка и 

Добриле Терзић из Чачка иницијативу 22. јула 2020. године 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 образложење да има намеру да 

формира јединствену грађевинску парцелу која ће се састојати од постојећих к.п. бр. 3812/6, 3812/9 

и 3813/16 све у КО Чачак, у циљу изградње вишепородичног стамбеног објекта. Уз иницијативу 

подносилац је приложио копију плана издату од РГЗ Службе за катастар непокретности Чачак и 

оверена пуномоћја за подношење захтева. Градско веће града Чачка донело је Решење о приступању 

размени к.п. бр. 3813/17 за к.п. бр. 3812/22 обе у КО Чачак 19. марта 2021. године. Након доношења 

Решењa о приступању размени наведених катастарских парцела, Комисија за грађевинско 

земљиште спроводећи поступак утврдила је да је размена основана, да је у складу са Законом о 

планирању и изградњи, Статутом Града Чачка и Одлуком о грађевинском земљишту. Правни основ 

за доношење решења садржан је у одредбама Закона о планирању и изградњи, Статута града Чачка, 

Одлуке о грађевинском земљишту. Комисија за грађевинско земљиште утврдила је да је размена 
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оправдана и целисходна, како због намене грађевинског земљишта, тако и површине кат. парцеле 

која се отуђује.  

 

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

размени кп.бр. 3813/17 за кп.бр. 3812/22 обе у КО Чачак, и доставило Скупштини на разматрање и 

доношење. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА НА КП. БР. 454/2 КО 

ЧАЧАК  

 

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

поднео је иницијативу 22. марта 2021. године за прибављање у јавну својину изградњом спортског 

објекта на кат. парцели бр. 454/2 КО Чачак. Правни основ за доношење решења садржан је у 

одредбама Закона о јавној својини и Статута града Чачка. Градска управа за урбанизам града Чачка 

издала је Информацију о локацији 30. марта 2021. године којом се наводи да је кат. парцела број 

454/2 КО Чачак обухваћена је Планом генералне регулације „Центар“ у Чачку и према наведеном 

планском акту налази се у Урбанистичкој зони 2 – у саставу урбанистичке целине 2.2 - јавне 

функције - судство, култура, спорт. Такође, обухваћена је и Урбанистичким пројектом за 

катастарске парцеле број: 418/2, 436/1, 453 и делове катастарских парцела број: 419/1, 420, 435/2 и 

454 све К.О. Чачак . Изградњом спортског објекта спратности П+1+Пк, бруто површине 1384,60m2 

и нето површине 1243,10m2, димензија 24,4 х 14m  на к.п. бр. 454/2 КО Чачак, Град прибавља у 

јавну својину фискултурну салу са свлачионицама, тоалетима и кабинетом наставника намењену за 

одвијање наставе физичког васпитања, као и салу за борилачке спортове са пропратним 

просторијама. 

 

 По упознавању са нацртом Решења и дискусије Милорада Јевђовића који је 

прокоментарисао чињеницу да на тој локацији остају сви постојећи објекти па и објекат старог 

МУП-а, Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о прибављању у јавну својину 

изградњом спортског објекта  на кп. бр. 454/2 КО Чачак, и доставило Скупштини, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење.  

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ К.П. БР. 

2345/12 КО ЧАЧАК 

 

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

је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о приступању отуђењу к.п. бр. 2345/12 КО Чачак 

        

 I ПРИСТУПА СЕ отуђењу из јавне својине града Чачка непосредном погодбом к.п. бр. 

2345/12 КО Чачак у површини од 183m2, Милици Шпајаковић из Чачка, која је власница суседне 

к.п. бр. 2345/2 КО Чачак, ради исправке граница суседних кат. парцела, у циљу проширења 

дворишта. 

 II Подносилац иницијативе Милица Шпајаковић из Чачка се писменом изјавом сагласила са 

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

2.992,33 дин./m2.  
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 III Поступак отуђења грађевинског земљишта спровешће Комисија за грађевинско 

земљиште.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Милица Шпајаковић из Чачка, Ул. др Драгише Мишовића бр. 66, поднела је иницијативу бр. 

463-113/2020-IV-2-07 од 22.12.2020.год. за отуђење к.п. бр. 2345/12 КО Чачак непосредном 

погодбом, уз образложење да планира да прошири двориште обзиром да се предметна кат. парцела 

граничи са к.п. бр. 2345/2 КО Чачак, која је у њеном власништву. 

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

непокретности од 16.03.2021.год. и Информацију о локацији бр. 958-1090/2020-IV-2-01 од 

12.11.2020.год. 

 Увидом у податке катастра непокретности утврђено је да је к.п. бр. 2345/12 КО Чачак у 

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

увидом у информацију о локацији утврђено је да к.п. бр. 2345/12 обухваћена ПГР-ом „Трбушани - 

Љубић“ и да се налази у урбанистичкој зони – становање средње густине насељености, као и да не 

испуњава услове за посебну грађевинску парцелу. 

 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. 39/21-1-02 од 

12.01.2021.год. од ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК. 

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

ценом грађевинског земљишта, у износу од 2992,33 дин./m2.  

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

2345/12 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 непосредном погодбом наведене парцеле Градском већу. 

   

 Како кат. парцела бр. 2345/12 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. 
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ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ 

ЦРПНИХ СТАНИЦА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У 

КОШУТЊАКУ, БЕЉИНИ И ЉУБИЋ ПОЉУ 

 

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

је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о одобрењу реконструкције црпних станица фекалне канализације 

у Кошутњаку, Бељини и Љубић пољу 

 

 I ДАЈЕ СЕ ОДОБРЕЊЕ за покретање поступка извођења радова на реконструкцији 

фекалне канализационе црпне станице на к.п.бр. 3414/2, 5433/5 и 5433/4 све у КО Чачак, 

реконструкцији фекалне канализационе црпне станице са пратећим објектима на к.п.бр. 137/11 КО 

Бељина и потисног цевовода преко к.п.бр. 5958 и 6269 обе у КО Чачак и реконструкцији фекалне 

канализационе црпне станице на к.п. бр. 2554/3, 2556/3, 2557/3, 2555/2 и 2554/2 све у КО Љубић. 

 

 II На основу овог решења Градоначелник града Чачка ће, по решавању имовинско – правних 

односа, Градској управи за урбанизам града Чачка поднети захтев за издавање решења о одобрењу 

извођења грађевинских радова ближе описаних тачком I овог решења. 

  

 III Техничка документација потребна за прибављање локацијских услова и грађевинске 

дозволе, израђена је од стране „ЕХТИНГ“ д.о.о., ул. Веле Нигринове бр.16, 11000 Београд, по цени 

од 350.000, 00 еура, за шта су средства обезбеђена кроз пројекат Подршка развоју инфраструктуре у 

области заштите животне средине (PEID), а процењена вредност инвестиције је 77.300.000,00 

динара (7.200.000,00 за ЦС Кошутњак, 17.700.000,00 за ЦС Бељина и 52.400.000,00 за ЦС Љубић 

поље), за шта су средства обезбеђена из Буџета Владе РС и Инструмента за претприступну помоћ 

Европске уније (IPA). 

 

 IV Град Чачак je носилац инвеститорских права на извођењу грађевинских радова ближе 

описаних тачком I овог решења.   

 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 

3818/2 КО ЧАЧАК 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

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

 I ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине града Чачка непосредном погодбом катастарска парцела 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. 
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 II На основу овог решења ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК ће са Јованом Ћурчићем из Чачка, 

закључити уговор о отуђењу кат.парцелe бр. 3818/2 КО Чачак, у року од 30 дана од дана пријема 

овог решења. 

 

 III Подносилац иницијативе је обавезан да уплати цену грађевинског земљишта обрачунату 

од ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК у износу од 104.872,5 динара у року од 15 дана од дана закључења уговора, 

на рачун - Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова број 840-841141843-14, позив на 

број 97 93-034. 

 

 IV Уговор о отуђењу кат.парцела у јавној својини града Чачка, у поступку исправке граница 

суседних парцела, закључује се по претходно прибављеној сагласности Градског правобраниоца. 

 

 V У случају да уговорне стране не приступе закључењу уговора у датом року и у случају да 

подносилац иницијативе за отуђење грађевинског земљишта не исплати утврђену цену у датом 

року, ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК ће покренути поступак поништења овог решења.  

 

 VI Обавезује се подносилац иницијативе да плати законом прописане пореске обавезе као и 

да са надлежним комуналним и другим правним лицима уговори и плати трошкове за 

инфраструктуру: ЕДБ, ПТТ, топлификацију, гасификацију и сл. 

 

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

 

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 

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. 

 Градско веће града Чачка донело је Решење о приступању отуђењу кат.парцелe бр. 3818/2 

КО Чачак бр. 06-41/2021-III од 19.03.2021.год. 

 Након доношења Решењa о приступању отуђењу наведене кат. парцеле, Комисија за 

грађевинско земљиште спроводећи поступак, на седници одржаној 24.03.2021.год. утврдила је да је 

отуђење основано, да је у складу са Законом о планирању и изградњи, Статутом Града Чачка и 

Одлуком о грађевинском земљишту. 

 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 68. овог закона прописано је, између осталог, да се исправка граница суседних 

катастарских парцела, врши на основу елабората геодетских радова и да пре израде елабората 

геодетских радова, власник катастарске парцеле решава имовинско правне односе као и да 

приликом исправке границе суседних парцела мора поштовати правило да катастарска парцела у 

јавној својини која се припаја суседној парцели не испуњава услове за посебну грађевинску 

парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се припаја. 

 Чланом 84. став 1. тачка 3) Статута града Чачка и  чланом 11. став 1. Одлуке о грађевинском 

земљишту прописано је између осталог, да Градско веће града Чачка одлучује о отуђењу и 
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прибављању грађевинског земљишта у јавној својини у случајевима прописаним законом којим је 

уређена област планирања и изградње објеката, односно у случајевима исправке граница. 

 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. 

 Увидом у податке катастра непокретности Комисија је утврдила 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 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. 

 Такође, Комисија за грађевинско земљиште утврдила је да је отуђење у интересу Града, 

обзиром да се ова кат. парцела, према важећој планској документацији, не може користити у јавне 

намене, као и да ће отуђењем предметне кат. парцеле Град остварити приход у износу од 104.872,5 

динара.  

 По спроведеном поступку Комисија за грађевинско земљиште доставила је записник од 

24.03.2021.год. са предлогом одлуке Градској управи за урбанизам града Чачка. 

 Градска управа за урбанизам града Чачка узимајући у обзир предлог одлуке Комисије, 

припремила је нацрт овог решења и доставила Градском већу града Чачка, на одлучивање. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ КАТ. ПАРЦЕЛА БР. 

4132/11 И 4132/17 ОБЕ У КО ЧАЧАК 

 

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

је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

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

 

 

I ОТУЂУЈУ СЕ из јавне својине града Чачка непосредном погодбом катастарске парцеле 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 На основу овог решења ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК ће са Мариславом Стевановићем из Чачка, 

закључити уговор о отуђењу кат. парцела бр. 4132/11 и 4132/17 обе у КО Чачак, у року од 30 дана 

од дана пријема овог решења. 

 

 III Подносилац иницијативе је обавезан да уплати цену грађевинског земљишта обрачунату 

од ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК у износу од 801.225,9 динара у року од 15 дана од дана закључења уговора, 

на рачун - Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова број 840-841141843-14, позив на 

број 97 93-034. 

 

 IV Уговор о отуђењу кат.парцела у јавној својини града Чачка, у поступку исправке граница 

суседних парцела, закључује се по претходно прибављеној сагласности Градског правобраниоца. 
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 V У случају да уговорне стране не приступе закључењу уговора у датом року и у случају да 

подносилац иницијативе за отуђење грађевинског земљишта не исплати утврђену цену у датом 

року, ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК ће покренути поступак поништења овог решења.  

 

 VI Обавезује се подносилац иницијативе да плати законом прописане пореске обавезе као и 

да са надлежним комуналним и другим правним лицима уговори и плати трошкове за 

инфраструктуру: ЕДБ, ПТТ, топлификацију, гасификацију и сл. 

 

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

 

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 града Чачка 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. 

 Градско веће града Чачка донело је Решење о приступању отуђењу кат. парцела бр. 4132/11 

и 4132/17 обе у КО Чачак, бр. 06-41/2021-III од 19.03.2021.год. 

 Након доношења Решењa о приступању отуђењу наведених кат. парцела, Комисија за 

грађевинско земљиште спроводећи поступак, на седници одржаној 24.03.2021.год. утврдила је да је 

отуђење основано, да је у складу са Законом о планирању и изградњи, Статутом Града Чачка и 

Одлуком о грађевинском земљишту. 

 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 68. овог закона прописано је, између осталог, да се исправка граница суседних 

катастарских парцела, врши на основу елабората геодетских радова и да пре израде елабората 

геодетских радова, власник катастарске парцеле решава имовинско правне односе као и да 

приликом исправке границе суседних парцела мора поштовати правило да катастарска парцела у 

јавној својини која се припаја суседној парцели не испуњава услове за посебну грађевинску 

парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се припаја. 

 Чланом 84. став 1. тачка 3) Статута града Чачка и  чланом 11. став 1. Одлуке о грађевинском 

земљишту прописано је између осталог, да Градско веће града Чачка одлучује о отуђењу и 

прибављању грађевинског земљишта у јавној својини у случајевима прописаним законом којим је 

уређена област планирања и изградње објеката, односно у случајевима исправке граница. 

 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. 

 Увидом у податке катастра непокретности Комисија је утврдила је да су кат. 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. 
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 Такође, Комисија за грађевинско земљиште утврдила је да је отуђење у интересу Града, 

обзиром да се ове кат. парцеле, према важећој планској документацији, не могу користити у јавне 

намене, као и да ће отуђењем истих, Град остварити приход у износу од 801.225,9 динара.  

 По спроведеном поступку Комисија за грађевинско земљиште доставила је записник од 

24.03.2021.год. са предлогом одлуке Градској управи за урбанизам града Чачка.  

 Градска управа за урбанизам града Чачка узимајући у обзир предлог одлуке Комисије, 

припремила је нацрт овог решења и доставила Градском већу града Чачка, на одлучивање. 

 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ 

РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ 

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА DOKUS  ДОО ЧАЧАК 

 

Драгана Јовановић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознала је чланове 

Градског већа са Извештајем Комисија за надзор о реализацији пројекта и трошењу подстицајних 

средстава од стране корисника средстава „Dokus“ доо Чачак и истакла да су одлуком Градског већа 

из 2020. године овом предузећу одобрена средства у износу од 88.461,18 динара, као учешће Града 

за реализацију пројекта којим се подстиче конкурентност кроз добијање међународних сертификата 

са циљем изласка домаћих компанија на инострана тржишта, а у циљу добијања одговарајућег 

сертификата.Комисија је на основу детаљног увида у пословну документацију утврдила да је 

корисник средстава „Dokus“  доо Чачак у свему испунио обавезе по уговору о додели подстицајних 

средстава те да су се стекли услови да град Чачак изврши повраћај средстава обезбеђења. 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског 

развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава 

DOKUS доо Чачак. 

 

 

ПЕТНАЕСТА 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, 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: 
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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 „БИП“ Чачак 

2. Фудбалски клуб „Вујан“ Прислоница 

3. Фудбалски клуб „Рудар“ Бресница  

4. Фудбалски клуб „Младост-радост“ Чачак 

5. Женски рукометни клуб „Кошутњак“ Чачак 

 

ШЕСНАЕСТА 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 упознавању са предлогом Комисије Градско веће је једногласно донело 5 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 

„Рудар“ 

Бресница 

фудбал 282.240,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

2.  
Фудбалски клуб 

„Вујан“ 

Прислоница  

фудбал 201.600,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

3.  
Фудбалски клуб 

„БИП“ Чачак  
фудбал 383.500,00  

1) учешће спортских организација 

са територије града Чачка у 

домаћим и европским клупским 

такмичењима  283.500,00 динара 

2) организација спортских 

такмичења од посебног значаја за 

град Чачак 100.000,00 динара  (90 

бодова) 
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4.  
Фудбалски клуб 

„Младост-

радост“ Чачак 

фудбал 87.800,00 

1) учешће спортских организација 

са територије града Чачка у 

домаћим и европским клупским 

такмичењима 37.800,00 динара; 

2) организација спортских 

такмичења од посебног значаја за 

град Чачак  50.000,00 динара  (52 

бода) 

5.  

Женски 

рукометни клуб 

''Кошутњак'' 

Чачак  

рукомет 900.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

 

 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ НОВЧАНИХ НАГРАДА 

СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА 

И ИСТАКНУТИМ СПОРТИСТИМА ЗА ПОСТИГНУТЕ 

СПОРТСКЕ РЕЗУЛТАТЕ И ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СПОРТА 

 

 Мирослав Петковић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознао је чланове 

Градског већа са предлогом Стручне комисије за избор годишњих односно посебних програма у 

области спорта, за доделу новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и 

истакнутим спортстима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта за 8 клубова и 

55 појединаца. 

  

 По упознавању са предлогом, Градско веће је једногласно донело: 

 

 РЕШЕЊЕ 

о додели новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим 

спортистима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта 
  

1. ДОДЕЉУЈУ СЕ новчане награде за постигнуте резултате и допринос развоју спорта 

следећим спортским организацијама: 

 

редни 

број 
назив категорија спорт (савез) резултат 

 

износ 

 

1.  

Кајак клуб 

„Чачак“ Чачак 

Спортска 

организација 

Кајак кану 

(Кајакашки савез 

Србије) 

- 3. место на Првенству 

Србије на дивљим 

водама у дисциплини 

спуст класик јуниори 

- 3. место на Првенству 

Србије на дивљим 

водама у дисциплини 

спуст класик пионири 

- 3. место на Првенству 

Србије на дивљим 

водама у дисциплини 

45.000,00 
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спуст спринт кадети 

- 3. место на Купу 

Србије на дивљим 

водама у дисциплини 

спуст спринт пионири 

2.  

Спортски клуб 

деце и омладине 

са посебним 

потребама 

„Морава“ Чачак 

Спортска 

организација 

Спорт особа са 

инвалидитетом 

(Специјална 

олимпијада) 

- 1. место на Првенству 

Србије у одбојци на 

песку мушкарци 

- 1. место на Првенству 

Србије у фудбал жене 

- 1. место на Првенству 

Србије у одбојци на 

песку жене 

- 2. место на Првенству 

Србије у одбојци жене 

- 3. место на Првенству 

Србије у одбојци 

мушкарци 

120.000,00 

3.  

Стрељачки клуб 

„Борац“ Чачак 

Спортска 

организација 

 

Стрељаштво 

(Стрељачки савез 

Србије) 

- 2. место на Првенству 

Србије у дисциплини 

војничка пушка 20 

лежећи 

 

35.000,00 

4.  
Спортско 

удружење глувих 

и наглувих Чачак 

спортска 

организација 

Спорт особа са 

инвалидитетом 

(Параолимпијски 

комитет Србије) 

- 2. место на Првенству 

Србије у рукомету 

- 3. место на Првенству 

Србије у стрељаштву 

40.000,00 

5.  

Атлетски клуб 

„Чаак“ Чачак 

Спортска 

организација 

Атлетика (Српски 

атлетски савез) 

- 1. место на екипном 

Првенству Србије у 

кросу за млађе пионире 

у дисциплини 1500м  

- 1. место на екипном 

Првенству Србије у 

кросу за млађе јуниоре 

у дисциплини 5000м  

- 2. место на екипном 

Првенству Србије у 

кросу  

60.000,00 

6.  

Клуб контакних 

спортова «Борац» 

Чачак 

Спортска 

организација 

Карате (Карате 

федерација Србије) 

- 1. место на Првенству 

Србије у дисциплини 

борбе екипно сениори 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

борбе екипно сениори 

- 3. место на Првенству 

Србије у дисциплини 

борбе екипно сениорке 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

90.000,00 
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борбе екипно сениорке 

- 1. место на Првенству 

Србије у дисциплини 

борбе екипно млађе 

сениори 

- 1. место на Првенству 

Србије у дисциплини 

борбе екипно млађе 

сениорке 

- 1. место на Првенству 

Србије у дисциплини 

борбе екипно јуниорке 

- 1. место на Првенству 

Србије у дисциплини 

борбе екипно јуниори 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

борбе екипно јуниорке 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

борбе екипно јуниори 

- 1. место на Првенству 

Србије у дисциплини 

борбе екипно кадети 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

борбе екипно кадети 

- 2. место на Првенству 

Србије у дисциплини 

борбе екипно  мушке 

наде 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини  

борбе екипно  мушке 

наде 

7.  

Ауто мото 

спортски клуб 

Чачак 

Спортска 

организација 

Мото спорт (Мото 

савез Србије) 

- 1. место на 

националном првенству 

у дисциплини мото крос 

класа I 

- 2. место на 

националном првенству 

у дисциплини мото крос 

класа II 

50.000,00 

8.  

Бициклистички 

клуб „Борац“ 

Чачак 

Спортска 

организација 

Бициклизам 

(Бициклистички 

савез Србије) 

- 2. место на Првенству 

Србије за сениоре 

- 1. место на Купу 

Србије за сениоре 

- 2. место у Првенству 

Србије за кадете 

110.000,00 
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- 2. место у Купу Србије 

за кадете 

- 1. место у Првенству 

Србије за полетарце 

- 1. место на Купу 

Србије за полетарце 

         укупно   550.000,00 

  

2. ДОДЕЉУЈУ СЕ новчане награде за постигнуте резултате и допринос развоју спорта следећим 

младим талентима и истакнутим спортистима : 

 

 

редн

и 

број 

име и презиме 

 

 

категорија 
   спорт (савез)    резултат 

 

износ 

 

1.  
Огњен 

Николић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Атлетика (Српски 

атлетски савез) 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дворани у 

дисциплини 1500м 

старији јуниори  

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дворани у 

дисциплини 1500м 

млађи јуниори 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 3000м 

млађи јуниори 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 5000м 

старији јуниори 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 3000м 

старији јуниори 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 1500м 

млађи јуниори 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 3000м 

млађи јуниори 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

планинском трчању 

40.000,00 
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млађи јуниори 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини крос 

5000м млађи јуниори 

2.  Вук Грујић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Атлетика (Српски 

атлетски савез) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини крос 

1500м млађи пионири 

35.000,00 

3.  Ђурђа Ђокић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Атлетика (Српски 

атлетски савез) 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дворани у 

дисциплини крос 

800м млађе пионирке 

30.000,00 

4.  
Бојана 

Каличанин 

Млади 

таленти 

(студент) 

Атлетика (Српски 

атлетски савез) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дворани за сениорке у 

дисциплини 4x200м 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дворани за сениорке у 

дисциплини 4x400м 

- 2. место на 

првенству Србије у 

дворани за сениорке у 

дисциплини 800м 

35.000,00 

5.  Ивона Лазовић 
Истакнути 

спортиста 

Одбојка 

(Одбојкашки 

савез Србије) 

- 3. место на 

Европском првенству 

за кадеткиње у Црној 

Гори 

60.000,00 

6.  
Павле 

Радовановић 

Млади 

таленти 

(студент) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини наде 

мушке кате класа Е 

 - 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

наде мушке кате класа 

Д 

40.000,00 

7.  
Тијана 

Мијатовић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Стрељаштво 

(Савез за школски 

спорт) 

- 1. место на 

Првенству Републике 

Србије у дисциплини 

ученице основних 

школа 

40.000,00 

8.  
Милош 

Новаковић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Кајак кану 

(Кајакашки савез 

Србије) 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини Ц2 спуст 

класик пионири 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

40.000,00 
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дисциплини Ц1 спуст 

спринт пионири 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 3xК1 

спуст класик пионири 

9.  
Сара 

Милуновић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Кајак кану 

(Кајакашки савез 

Србије) 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини К1 спуст 

класик јуниори 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини К1 спуст 

спринт јуниори 

30.000,00 

10.  
Алекса 

Милуновић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Кајак кану 

(Кајакашки савез 

Србије) 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини Ц1 спуст 

спринт пионири 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини Ц1 спуст 

спринт кадети 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини Ц2 спуст 

спринт пионири 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 3xК1 

спуст класик пионири 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини Ц1 спуст  

класик пионири 

35.000,00 

11.  
Андреј 

Вилотијевић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

наде мушке борбе 

екипно 

- 2. место на Купу 

Србије у дисциплини 

наде мушке борбе 

екипно +52 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини наде 

мушке борбе 52+ 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини наде 

40.000,00 
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мушке борбе екипно 

12.  
Нађа 

Вилотијевић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

класа Д 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

кате класа Д 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

класа Ц 

40.000,00 

13.  Невен Клеут 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Кајак кану 

(Кајакашки савез 

Србије) 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини К1 спуст 

класик јуниори 

30.000,00 

14.  
Никола 

Капларевић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

наде мушке борбе -52 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини наде 

мушке кате класа Ц 

40.000,00 

15.  Андреј Цветић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Атлетика (Српски 

атлетски савез) 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дворани у 

дисциплини крос 

1500м млађи пионири 

30.000,00 

16.  
Маријана 

Јаковљевић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Атлетика (Српски 

атлетски савез) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини крос 

4000м млађе јуниорке 

-3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 

планинско трчање  

млађе јуниорке 

- 2. место на 

Првенству Србије у у 

дисциплини крос 

5000м старије 

јуниорке 

- 3. место на 

Првенству Србије у у 

дисциплини крос 

2000м стипл млађе 

јуниорке 

35.000,00 

17.  
Срђан 

Гавриловић 

Млади 

таленти 

Карате (Карате 

федерација 

- 1. место на 

Првенству Србије у 
40.000,00 
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(ученик) Србије) дисциплини класа 

борбе -63кг 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини класа 

борбе -63кг 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини наде 

борбе +55кг 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини борбе 

екипно 

- 3. место на Купу 

Србије у дисциплини 

класа борбе +55кг 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

класа борбе екипно 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

класа борбе -63кг 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

класа борбе екипно 

18.  
Бојана 

Шибалић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

кадеткиње класа А 

 

35.000,00 

19.  Сања Ђоковић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Атлетика (Српски 

атлетски савез) 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 3000м 

стишл старије 

јуниорке 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

планинском трчању  

старије јуниорке 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 5000м 

старије јуниорке 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 5000м 

сениорке 

- 3. место на 

40.000,00 
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Првенству Србије у 

дисциплини 1500м 

старије јуниорке 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 3000м 

стипл сениорке 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

кросу у дисциплини 

4000м старије 

јуниорке 

20.  Огњен Бојовић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Џудо (Џудо савез 

Србије) 

- 1. место на 

Регионалном 

такмичењу за млађе 

дечаке  

30.000,00 

21.  Сања Крстић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини пионири 

борбе -40 

30.000,00 

22.  
Димитрије 

Мијатовић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 3. место на Купу 

Србије у дисциплини 

полетатрци кате  

30.000,00 

23.  Давид Томић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

апсолутна 

40.000,00 

24.  
Богдан 

Бумбаревић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 2. место на Купу 

Србије у дисциплини 

наде кате класа Д 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини наде кате 

класа Е 

35.000,00 

25.  
Ненад 

Петровић 

Млади 

таленти 

(студент) 

Мото спорт (Мото 

савез Србије) 

- 2. место на 

националном 

првенству у 

дисциплинама мото 

крос класа mx2  

35.000,00 

26.  
Михаило 

Пурић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 2. место на Купу 

Србије у дисциплини 

пионири кате класа Е 

35.000,00 

27.  
Ђорђе 

Пауновић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 2. место на Купу 

Србије у дисциплини 

кате апсолутна 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

35.000,00 
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класа Б 

28.  
Алекса 

Милосављевић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Мото спорт (Мото 

савез Србије) 

- 1. место на 

националном 

првенству у 

дисциплини мото 

крос класа mx85 

40.000,00 

29.  Давид Лаковић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кадети 

борбе до 70кг 

30.000,00 

30.  Ђорђе Стовраг 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Кајак кану 

(Кајакашки савез 

Србије) 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини Ц2 спуст 

класик пионири 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини Ц1 спуст 

спринт пионири 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 3xК1 

спуст класик пионири 

40.000,00 

31.  
Стефан 

Вучићевић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Бициклизам 

(Бициклистички 

савез Србије) 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини друмска 

полетарац 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

полетарац 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 

хронометар полетарац 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини брдска 

полетарац млађи 

кадет 

40.000,00 

32.  Ива Ферлуга 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Спортски плес 

(Плесни савез 

Србије) 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 

омладинци дп ла 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 

омладинци дп ст 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 

40.000,00 
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омладинци куп 10Д 

- 2. место на Купу 

Републике Србије у 

дисциплини куп 

омладинци ла 

- 1. место на Купу 

Републике Србије у 

дисциплини куп 

омладинци ст 

33.  Кристина Вујић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

Федерација 

Србије) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

апсолутна 

- 2. место на Купу 

Србије у дисциплини 

кате апсолутна 

35.000,00 

34.  
Никола 

Чутовић 

Млади 

таленти 

(студент) 

Спортски плес 

(Плесни савез 

Србије) 

- 3. место на Купу 

Србије категорија 

омладинци ла 

30.000,00 

35.  Марија Билбија 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Спортски плес 

(Плесни савез 

Србије) 

- 3. место на 

Првенству Србије 

категорија дп 

омладинци соло ла 

- 1. место на Купу 

Србије категорија 

омладинци ла 

- 2. место на Купу 

Србије категорија 

омладинци ст 

40.000,00 

36.  Вук Боровић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

 

Спортски плес 

(Плесни савез 

Србије) 

- 2. место на Купу 

Србије категорија 

омладинци ст  

- 1. место на Купу 

Србије категорија 

омладинци ла 

40.000,00 

37.  
Стефан 

Станчић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Спортски плес 

(Плесни савез 

Србије) 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 

омладинци дп ла 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 

омладинци дп ст 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 

омладинци куп 10Д 

- 2. место на Купу 

Републике Србије у 

40.000,00 
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дисциплини куп 

омладинци ла 

- 1. место на Купу 

Републике Србије у 

дисциплини куп 

омладинци ст 

38.  
Сара 

Богдановић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Спортски плес 

(Плесни савез 

Србије) 

- 3. место на Купу 

Србије категорија 

омладинци ла 

30.000,00 

39.  
Марко 

Даниловић 

Млади 

таленти 

(студент) 

Бициклизам 

(Бициклистички 

савез Србије) 

- 1. место на Купу 

Србије  

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини брдска 

вожња 

40.000,00 

40.  Јасна Љујић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

класа Д 

- 2. место на Купу 

Србије у дисциплини 

кате класа Ц 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

класа Ц 

35.000,00 

41.  Бошко Величић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Бициклизам 

(Бициклистички 

савез Србије) 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини брдска 

кадет 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини цикло 

крос кадет 

40.000,00 

42.  
Алекса 

Радојичић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

борбе -37 

40.000,00 

43.  
Дејан 

Цогољевић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Бициклизам 

(Бициклистички 

савез Србије) 

- 1. место на 

Првенству Србије за 

кадете критеријум 

- 2. место на 

Првенству Србије за 

кадете у дисциплини 

друм 

- 2. место на 

Првенству Србије за 

кадете у дисциплини 

цикло крос 

40.000,00 
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- 2. место на Купу 

Србије за кадете  

- 3. место на 

Првенству Србије за 

кадете хронометар 

- 3. место на 

Првенству Србије за 

кадете у брдској 

вожњи 

44.  
Тихомир 

Николић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

класа Е 

- 3. место на Купу 

Србије у дисциплини 

кате класа Ц 

35.000,00 

45.  
Исидора 

Чворовић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

класа Ц 

- 2. место на Купу 

Србије у дисциплини 

кате класа Д 

35.000,00 

46.  
Андреј 

Грујичић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини јуниори 

борбе 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини јуниори 

борбе -61кг 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

јуниори борбе екипно 

- 3. место на Купу 

Србије у дисциплини 

јуниори борбе -61 

40.000,00 

47.  Сара Јојић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

класа Ц 

30.000,00 

48.  
Никола 

Краковић 

Млади 

таленти 

(студент) 

Спортски риболов 

(Савез спортских 

риболоваца 

Србије) 

- 2. место на 

националном 

првенству 

35.000,00 

49.  
Драгомир 

Лазовић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

кадети борбе -57 

40.000,00 
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50.  
Крстина 

Јовановић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 3. место на Купу 

Србије у дисциплини 

кате апсолутна 

30.000,00 

51.  Сава Јовановић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

-- 1. место на 

Првенству Србије за у 

дисциплини кате 

класа Б 

 - 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини наде кате 

апсолутна 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини наде кате 

апсолутна  

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

наде кате апсолутна  

40.000,00 

52.  
Александар 

Суботић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

наде кате класа Ц 
40.000,00 

53.  
Ђорђе 

Микулић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини наде 

борбе +52кг 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини наде 

борбе екипно 

- 3. место на Купу 

Србије у дисциплини 

наде борбе +52кг 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

наде борбе екипно  

40.000,00 

54.  
Анђела 

Обрадовић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

 

Атлетика (Српски 

атлетски савез) 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дворани у 

дисциплини бацање 

кугле млађе јуниорке 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дворани у 

дисциплини бацање 

кугле старије 

пионирке 

- 1. место на 

Првенству Србије 

40.000,00 
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дисциплини бацање 

кугле пионирке 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини бацање 

кугле старији јуниори 

55.  
Милица 

Полужић 

Млади 

таленти 

(ученик)  

нема обрасца 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 3. место на Купу 

Србије у дисциплини 

сениорке кате 

апсолутна 

- 3. место на Купу 

Србије у дисциплини 

јуниорке кате 

апсолутна 

40.000,00 

       укупно  2.030.000,00 динара 

  

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

 

 

ОСАМНАЕСТА 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 извештај о реализацији програма од јавног интереса у 2020. години, које је  

удружење грађана доставило Градском већу у складу са Правилником и у вези истих доставила 

одговарајући предлог. 

 

 По упознавању са предлогом, Градско веће је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

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

доставило Удружење хранитеља Моравичког округа „Детелина са четири листа“ Чачак.  

 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА 

УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА У 2021. ГОДИНИ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Радојица Гавриловић. 

Упознао је чланове Градског већа са предлогом Комисије за спровођење поступка јавног конкурса 

за доделу средстава удружењима по јавном конкурсу расписаном за 2021. годину. Поступак доделе 

спроведен је у складу са Правилником о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима  

за реализовање програма од јавног интереса. На основу Правилника, Комисија за спровођење 
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поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима донела је Ближа мерила за избор 

програма од јавног интереса са допунским  критеријумима и начином бодовања. По истеку рока за 

достављање пријава, Комисија је разматрала приспеле пријаве по јавном конкурсу за доделу 

средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2021. години. Комисија је 

извршила отварање свих приспелих пријава и утврдила испуњеност формалних услова. На основу 

Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 

програма од јавног интереса која реализују удружења и Правилника о критеријумима и поступку 

доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса, Комисија  је утврдила  

Листу вредновања и рангирања пријављених програма по Јавном конкурсу за доделу средстава 

удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2021. години и то: за пројекте у области 

друштвене бриге о деци и младима; за пројекте у области заштите животне средине и за пројекте у 

осталим областима. Листа вредновања објављена је интернет страници града Чачка. Учесници 

конкурса имали су право приговора на објављену листу бодовања, а у остављеном  року поднет је 

један приговор који је и размотрен. Комисија је потом размотрила достављене  програме који 

испуњавају услове из Ближих мерила и утврдила предлог Градском већу, а у складу са 

расположивим средствима у буџету и утврђеним критеријумима. 

 

             По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело: 

 

О Д Л У К У 

о додели средстава удружењима за реализовање 

 програма од  јавног интереса у 2021. години 

  

1. ДОДЕЉУЈУ СЕ средства за реализовање програма од јавног интереса у 2021. години 

следећим удружењима и то: 

 

1.1. Програми/Пројекти у области заштите животне средине: 

 

редни 

број 
    подносилац пријаве 

 

 

назив пројекта 

 

 

област 

 

 

   број бодова износ 

(у динарима) 

1.  
Друштво љубитеља 

птица и природе „Сове 

на опрезу“ Чачак 

Чачак – град птица 
заштита животне 

средине 
90 260.000,00 

2.  
Удружење 

„Иницијатива за Чачак“ 

Чачак 

Спровођење 

едукације грађана у 

месним заједницама 

града Чачка 2.0 

заштита животне 

средине 
78 120.000,00 

3.  
Удружење грађана 

„Географско еколошко 

друштво“ Чачак 

Едукативни програм 

у функцији заштите 

ваздуха 

заштита животне 

средине 
77 100.000,00 

4.  

Удружење социјалне 

задруге домаће 

радиности „Босиљак“ 

Чачак 

Здрав живот кроз 

културзу и традицију заштита животне 

средине 
67 200.000,00 

5.  Удружење „Еко центар Заједно за заштиту заштита животне 54 90.000,00 
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32“ Чачак животне средине средине 

6.  
Удружење грађана 

„Евгенија“ Чачак 

Еко стаза заштита животне 

средине 
53 100.000,00 

7.  
Удружење „Крајем 

наше улице“ Чачак 

„Буди ОК! Правилно 

одложи електронски 

отпад“ 

заштита животне 

средине 
52 130.000,00 

 

                                       укупно 1.000.000,00 динара 

 

 

1.2. Програми/Пројекти у области друштвене бриге о деци и младима: 

 

 

редни 

број 
подносилац пријаве назив пројекта област број бодова 

износ 

(у динарима) 

1.  
Центар за развој 

аудиовизуелних медија 

„Кинокулт“ Чачак 

16. Међународни 

студентски филмски 

камп „Интеракција 

2021“ 

друштвена брига о 

деци и младима 
79 350.000,00 

2.  Унија младих Чачак 

Бициклијада 2020 

(Чачанска критична 

маса) 

друштвена брига о 

деци и младима 
58 150.000,00 

3.  
Удружење грађана 

„Наше дрво“ Чачак 

Чистоћа је пола 

здравља 

друштвена брига о 

деци и младима 
57 70.000,00 

4.  
Удружење спортских 

новинара града Чачка 

„Деца и млади – 

спортски понос 

Чачка“ 

друштвена брига о 

деци и младима 
55 80.000,00 

5.  
Удружење грађана 

„Светосавске 

свечаности“ Чачак 

Светосавске васпитно 

образовне радионице 
друштвена брига о 

деци и младима 
51 150.000,00 

 

        укупно 800.000,00 динара 

 

1.3. Програми/Пројекти у области: 

 

- социјалне заштите,  

- борачко-инвалидске заштите,  

- заштите лица са инвалидитетом,  

- друштвене бриге о деци и младима,  

- заштите интерно расељених и избеглица,  

- подстицање наталитета,  

- помоћи старима,   

- здравствене заштите,  

- заштите и промовисања људских и мањинских права,  

- образовања, 
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- науке,  

- одрживог развоја,  

- заштите животиња,  

- заштите потрошача,  

 и борбе против корупције: 

 

 

редни 

број 
    подносилац пријаве 

 

 

назив пројекта 

 

 

област 

 

 

   број бодова износ 

(у динарима) 

1.  

Друштво за борбу 

против шећерне болести 

„Diabetes mellitus“ 

Чачак 

Помозимо особама 

оболелим од шећерне 

болести да овладају 

њом, а не она њима   

заштита лица са 

инвалидитетом 
95 700.000,00 

2.  

Удружење 

дистрофичара 

Моравичког округа 

Чачак 

Напусти изолацију – 

успостави 

комуникацију 

заштита лица са 

инвалидитетом 
86 680.000,00 

3.  
Кинолошко удружење 

„Драган Радовић – 

Џони“ Чачак 

Чачански кинолошки 

дани 2021. заштита животиња 85 260.000,00 

4.  
Међуопштинско 

удружење глувих и 

наглувих Чачак 

Сервисне услуге са 

дневним боравком за 

глува и наглува лица 

и адаптација 

дворишне ограде 

Дома глувих и 

наглувих у Чачку 

заштита лица са 

инвалидитетом 
83 850.000,00 

5.  
Удружење „Ксенија – 

руски језик“ Чачак 

Ћирилица у срцу 
образовање 82 220.000,00 

6.  
Удружење 

параплегичара Чачак 

Пројекат заштита лица са 

инвалидитетом 
81 860.000,00 

7.  
Коло српских сестара 

"Надежда Петровић" 

Чачак 

Ми ширимо 

хуманост, дело је 

више од речи 

социјална заштита 81 150.000,00 

8.  
Међуопштинска 

организација слепих 

Чачак 

Отворена врата Дома 

слепих 
заштита лица са 

инвалидитетом 
80 950.000,00 

9.  

Удружење за 

реализацију 

интеракцијских турбо 

астроидних машина 

„Ритам“ Чачак 

Програм едукације 

студената у области 

машинског 

инжењерства 

наука 79 250.000,00 

10.  
Друштво за церебралну 

парализу Моравичког 

округа Чачак 

Клуб ОСИ 
заштита лица са 

инвалидитетом 
78 700.000,00 
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11.  

Удружење за помоћ 

ментално недовољно 

развијеним особама 

Чачак 

Финансирање 

удружења за помоћ 

МНРО за 2021. 

годину 

заштита лица са 

инвалидитетом 
77 500.000,00 

12.  
Центар за самостални 

живот особа са 

инвалидитетом Чачак 

Заједничким снагама 

у самосталност 
заштита лица са 

инвалидитетом 
75 600.000,00 

13.  
Кинолошко друштво 

„Јелица 032“ Заблаће 

Такмичење 

унапређење у области 

кинологије 

заштита животиња 74 100.000,00 

14.  

Друштво за одгој и 

заштиту ситних 

животиња „Кошутњак“ 

Чачак 

Савезна изложба 

ситних животиња 
заштита животиња 73 80.000,00 

15.  

Удружење ратних 

војних инвалида и 

породица погинулих 

бораца града Чачак 

Подршка унапређењу 

друштвеног положаја 

и социјализација 

ратних војних 

инвалида и породица 

погинулих бораца 

града Чачка 

борачко-инвалидска 

заштита 
72 280.000,00 

16.  
Удружење „Суадео“ 

Чачак 

Акцентовање 

осетљивих тема 

директно повезаних 

са остварењем 

потенцијала сваког 

појединца 

образовање 72 150.000,00 

17.  
Центар за подстицање 

дијалога и толеранције 

Чачак 

Превенција и заштита 

од родно заснованог 

насиља 

заштита и 

промовисања 

људских и 

мањинских права 

69 120.000,00 

18.  
Центар за лични раст и 

развој „Огледало“ Чачак 

Психосоцијална 

помоћ и подршка 

особама оболелим од 

малигних болести 

образовање 68 180.000,00 

19.  
Општинска 

организација  „Ратни 

ветерани Србије“ Чачак 

Стварање услова за 

обезбеђење 

здравствене, 

социјалне и 

материјалне 

сигурности чланова 

Удружења 

борачко-инвалидска 

заштита 
68 200.000,00 

20.  
Организација резервних 

војних старешина града 

Чачка 

Организација 

официрског бала социјална заштита 67 80.000,00 

21.  
Удружење грађана 

„Ларис“ Чачак 

Саветовалиште за 

неговатеље зависних 

и дементних особа  

социјална заштита 67 120.000,00 

22.  Удружење Летња школа ручних образовање 67 60.000,00 
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„Страцимиров запис“ 

Чачак 

радова 

23.  
Удружење Макетарски 

клуб Чачак 

Чачак куп 2021 
образовање 65 120.000,00 

24.  
Удружење „Уједињени 

пензионери“ Чачак 

Помоћ старима 
помоћи старима 65 250.000,00 

25.  
Удружење за заштиту 

животиња „Рај за псе“ 

Чачак 

Рај за псе 

заштита животиња 64 200.000,00 

26.  
Удружење рома 

„Будимо људи“ Чачак 

Будимо људи заштита и 

промовисања 

људских и 

мањинских права 

64 80.000,00 

27.  
Ловачко удружење 

„Радиша Поштић“ 

Мрчајевци 

Набавка и адаптација 

објекта за едукацију 

ловаца 

заштита животиња 62 150.000,00 

28.  
Удружење „Ред змаја 

жена Србије - СВОД“ 

Чачак 

Бајпас – Чачак 

одрживи развој 62 240.000,00 

29.  

Центар за развој и 

унапређење породичног 

функционисања 

„Хоризонти“ Чачак 

Еко учионица 

образовање 61 80.000,00 

30.  
Удружење пензионера 

„Атеничко врело“ Чачак 

Лепши дани 
помоћ старима 61 200.000,00 

31.  
Удружење грађана 

„Мрежа инспектора 

Србије“ Чачак 

Конференција „Дан 

инспектора Србије“ 

Чачак 

образовање 59 110.000,00 

32.  
Удружење „Чачанска 

пчела“ Чачак 

Значај пчела за 

сигурност исхране 

људи 

заштита животиња 58 80.000,00 

33.  
Удружење особа 

оболелих од малигних 

болести „Вера“ Чачак 

Радионица „Нова 

знања“ социјална заштита 55 80.000,00 

34.  
Равногорски покрет 

општински одбор Чачак 

Истинито сведочење 

антифашистичке 

борбе Равногорског 

покрета у Другом 

светском рату 

борачко-инвалидска 

заштита 
53 120.000,00 

 

             укупно 9.800.000,00 динара 

 

2. Са удружењима из тачке 1. Одлуке закључиће се уговор којим ће се уредити међусобна 

права и обавезе. 

 

3. За израду и реализацију Уговора задужују се Градска управа за финансије, Градска управа 

за локални економски развој и Градска управа за урбанизам.  

 

4. Ову одлуку објавити на web сајту града Чачка. 
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ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

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

прим. др Славице Драгутиновић која је истакла велику финансијску и сваку другу помоћ Града 

здравственом сектору током пандемије и изнела податак да је кроз тријажну ковид амбуланту само од 

средине октобра прошле године до данас прошло око 20 хиљада пацијената и нагласила велику 

важност вакцинације становништа, 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 17, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Стална буџетска 

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

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

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

средства у износу од 3.000.000,00 динара, за измирење обавеза по испостављеним фактурама 

на име набавке материјала и услуга, у циљу предузимања заштитних мера за спречавање 

ширења Корона вируса.   

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 61, економска класификација 

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

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

самоуправе, Програмска активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама, извор 

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

управа за опште и заједничке послове. 

 

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

 

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

 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 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 1.020.092,00 динара, за  непланиране сврхе за које није утврђена 

апропријација и то за учешће града Чачка у  суфинансирању Пројекта пошумљавања, у 

складу са Уговором у суфинансирању пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања 
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предеоног диверзитета у 2021. години на територији града Чачка са Министарством заштите 

животне средине, и отвара нова апропријација 85/1 економска класификација 424- 

Специјализоване услуге, Расход по наменама 4249 – Остале специјализоване услуге, 

Функционална класификација 500, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа урбанизам, Програм 0401 

Заштита животне средине, Пројекат 0401-7001 Пројекат пошумљавања у циљу заштите и 

очувања предеоног диверзитета у 2021. години на територији града Чачка. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на нову апропријацију 85/1 економска 

класификација 424- Специјализоване услуге, Расход по наменама 4249 – Остале 

специјализоване услуге, Функционална класификација 500, извор финансирања 01 (Издаци 

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

урбанизам, Програм 0401 Заштита животне средине, Пројекат 0401-7001 Пројекат 

пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2021. години на 

територији града Чачка. 

 

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

 

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

 

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ТРСТЕЊАК РАДОЈКЕ ИЗ 

ТРБУШАНА НА РЕШЕЊЕ ИНСПЕКТОРА ЗА ЛОКАЛНИ 

ПРЕВОЗ И ПУТЕВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ 

НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА БР. 347-470/2020-IV-6-02 ОД 11. 

ФЕБРУАРА 2021. ГОДИНЕ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда  Рада Ћојбашић  упознала је чланове Градског већа са 

жалбом Трстењак Радојке из Трбушана на решење инспектора за локални превоз и путеве Градске 

управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 347-470/2020-IV-6-02 од 11. фебруара 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 Трстењак Радојке из Трбушана, изјављена на решење инспектора за 

локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 347-470/2020-IV-

6-02 од 11. фебруара 2021. године, као неоснована. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Инспектор  за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка,  

донео је решење којим се налаже Трстењак Радојки из Трбушана да у року од 30 дана од дана 

пријема решења изврши вађење пропусних цеви које је поставила у путни канал Улице 504 ( сада 

улица Слободана Гајловића) на кп.бр. 924/2 КО Трбушани, поред свог имања, у дужини од око 45 

метара и канал врати у првобитно стање на основу техничких услова ЈП „Градац“ Чачак, а уколико 



 

 

 

  39 

 

 

 

именована у остављеном року не поступи по налогу извршење решења ће се спровести принудним 

путем преко другог лица на терет извршеника. 

 

На донето решење жалбу је благовремено изјавила Трстењак Радојка, коју по пуномоћју 

заступа Ђорђе Илић адвокат из Чачка, из разлога прописаних чланом 158. тачка 1. и 3. Закона о 

општем управном поступку и предлаже да Градско веће ожалбено решење поништи и поступак 

обустави. У жалби се наводи да наведени канал уопште није јавна површина града Чачка којом 

управља ЈП „Градац“ Чачак већ пољопривредно земљиште, њива треће класе у приватној својини 

Радише Брковића, те да је то утврђено у поступку инспекцијског надзора. Сматра да је пре 

доношења ожалбеног решења са налогом за вађење цеви, било неопходно извршити упис права 

својине на земљишту где се налазе цеви у корист града Чачка јер су цеви постављене на кп. бр. 

924/2 КО Трбушани, уз жалиљино имање, те да то није јавна површина којом управља ЈП „Градац“ 

Чачак. Даље наводи да уколико предметна површина јесте јавна површина којом управља ЈП 

„Градац“ Чачак, треба проверити примену члана 11. Одлуке о путевима који управљачу пута даје 

одређена овлашћења али да се при том мора имати у виду да пропусне цеви Ф300 не спадају ни у 

једну од категорија прописаних наведеним чланом одлуке и служе одводњавању кишнице без 

смањења проходности одводног канала већ је управо супротно. Даље наводи да постављање 

предметних цеви Ф300 није у супротности ни са чланом 26. Одлуке о путевима којим је прописана 

забрана извођења радова на некатегорисаном путу који нису у вези са изградњом, реконструкцијом 

и заштитом пута и сматра да постављене цеви управо испуњавају тражени услов и служе искључиво 

заштити пута и околног земљишта јер њихова пропусна и захватна могућност не ремети функцију 

канала у коме се налази, не угрожава јавну површину нити површину других физичких лица. На 

крају истиче да Град  пре доношења ожалбеног решења мора решити претходно питање, а то је 

питање својине на свим површинама које сматра својим. 

 

У одговору на жалбу првостепени орган  истиче да су неосновани наводи жалбе да 

наведени канал није јавна површина  јер је Улица 504 (сада улица Слободана Гајловића) у којој се 

налази наведени путни канал, одлуком Скупштине града Чачка означена као улица. Наводи да је 

предметна улица, средствима грађана МЗ Трбушани и ЈП „Градац“ Чачак изграђена и асфалтирана 

чиме је формирана јавна саобраћајна површина, тако да за поступање инспектора за локални превоз 

и путеве није од значаја пренос права својине на земљишту на коме је изграђена улица, већ је од 

значаја фактичко стање на терену односно чињеница да је изграђена јавна саобраћајна површина 

којом се одвија саобраћај и чија заштита је предмет контроле инспектора за локални превоз и 

путеве. Сматра да је решење правилно донето и предлаже да се жалба одбије. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да је инспектор за локални превоз и путеве Градске управе за инспекцијски надзор града 

Чачка, Решењем  број  347-470/2020-IV-6-02 од 28. августа 2020. године, наложио 

Трстењак Радојки да у року од 30 дана од пријема решења изврши вађење пропусних 

цеви које су постављене у путни канал поред свог имања и канал врати у првобитно 

стање на основу техничких услова ЈП „Градац“ Чачак;  

- да је Трстењак Радојка, коју по пуномоћју заступа Ђорђе Илић, адвокат из Чачка, дана 2. 

септембра 2020. године, изјавила жалбу на решење инспектора за локални превоз и 

путеве Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, од 28. августа 2020. године; 

- да је Градско веће града Чачка решењем  број 347-649/2020-III од 13. јануара 2021. 

године поништило решење инспектора за локални превоз и путеве од 28. августа 2020. 

године и предмет вратило на поновни поступак ради правилног и потпуног утврђивања 

чињеничног стања; 
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-  да је инспектор за локални превоз и путеве у поновном поступку извршио инспекцијски 

преглед, сачинио Записник и констатовао да је Трстењак Радојка извршила зацевљење 

путног канала поред свог имања у Улици 504, кп.бр. 924/2 КО Трбушани у дужини од 

око 45 метара; 

- да је у изјави датој на Записник од 9. фебруара 2021. године, представник управљача 

пута, ЈП „Градац“ Чачак, поводом зацевљења предметног путног канала, навео да је крак 

Брковића пута (Улица 504) асфалтиран око 2000. године, при чему је МЗ Трбушани 

решила имовинско-правне односе, извршила припремне радове, обратила се ЈП „Градац“ 

Чачак захтевом за удруживање средстава, а након одобрења захтева спроведена је јавна 

набавка и поменути пут асфалтиран; 

- да је у телефонском разговору, о чему је инспектор за локални превоз и путеве сачинио 

Службену белешку, председник Савета МЗ Трбушани, а у вези са изградњом Улице 504, 

изјавио да је приликом изградње предметне улице Месна заједница добила сагласност 

свих грађана чије се парцеле налазе уз улицу, да се могу извести радови на поменутој 

улици; 

- да је увидом у податке Катастра непокретности РГЗ-а утврђено да се кп.бр. 924/2 КО 

Трбушани не води као пут или улица; 

- да је према изјави управљача пута, ЈП „Градац“ Чачак, предметни путни канал део 

Улице 504 у КО Трбушани, која улица је асфалтирана удруженим средствима МЗ 

Трбушани и ЈП „Градац“ Чачак; 

- да је скупштинском Одлуком о промени назива појединих улица на територији града 

Чачка из 2020. године утврђено да ће  постојећа Улица 504 у Трбушанима убудуће 

носити назив улица Слободана Гајловића. 

 

 

Чланом 105. Закона о путевима („Сл. гласник РС“ број 41/2018 и 95/2018 – др- закон) 

прописано је да је у вршењу инспекцијског надзора инспектор за путеве, између осталог овлашћен 

да наложи уклањање објеката, цевовода, водова, инсталација, натписа, ограда, дрвећа, засада, 

грађевинског и другог материјала са државног пута, његовог дела, путног објекта и путног 

земљишта, осим објеката, цевовода, водова и инсталација за које је установљено право службености 

или друго право одређено законом. 

 

Чланом 108. истог Закона  прописано је да надлежни инспектор јединице локалне 

самоуправе, у вршењу послова инспекцијског надзора над применом прописа којима се уређује 

заштита општинских путева и улица, има права, дужности и овлашћења републичког инспектора за 

државне путеве утврђених овим законом. 

 

Чланом 2. Одлуке о путевима („Сл. лист града Чачка“ број 8/2017) прописано је да је „улица  

јавни пут у насељу који саобраћајно повезује делове насеља, а која је одлуком Скупштине града 

означена као улица“. 

 

 Чланом 7. исте одлуке прописано је да „делатност управљања општинским и 

некатегорисаним путевима и улицама на територији града Чачка обавља Јавно предузеће за 

урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве "Градац" Чачак“. 

 

 Чланом 11. став 1. тачка 2. исте одлуке прописано је да се управљачу поверава вршење 

јавних овлашћења, а која се односе на издавање сагласности за грађење, односно постављање 

водовода, канализације, топловода, гасовода и других сличних објеката, као и телекомуникационих 
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и електро водова, инсталација, постројења и сл. на општинском и некатегорисаном путу и улици и 

заштитном појасу општинског и некатегорисаног пута и улице. 

 Чланом 26. исте одлуке прописано је да је на некатегорисаном путу забрањено извођење 

радова који нису у вези са изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом пута. 

 

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

Чачка налази да је жалба неоснована, а решење правилно и на Закону и Одлуци о путевима 

засновано. 

 

Наводи жалбе којима се истиче да се канал  у који су постављене цеви, налази на 

катастарској парцели која није јавна површина су неосновани обзиром да је у поступку 

инспекцијског надзора на лицу места јасно утврђено да је наведени канал део Улице 504 (сада улица 

Слободана Гајловића) која је одлуком  Скупштине града означена као улица, да се ради о изграђеној 

јавној саобраћајној површини којом се одвија саобраћај и да је иста изграђена средствима грађана 

МЗ Трбушани и ЈП „Градац“ као управљача пута. 

 

 На другачије решење ове управне ствари, немају утицаја  наводи жалбе да је пре доношења 

решења са налогом за вађење цеви, било неопходно извршити упис права својине на земљишту где 

се налазе цеви у корист Града, јер је инспектор за  локални превоз и путеве, поступајући у 

границама својих овлашћења, а у циљу заштите општинских путева и улица, сагледао фактичко 

стање на терену и утврдио да је жалиља извршила зацевљење путног канала поред свог имања у 

Улици 504, у дужини од око 45 метара, без одобрења управљача пута ЈП „Градац“ Чачак. На 

другачије решење ове управне ствари нема утицаја ни чињеница да се према подацима катастра 

непокретности РГЗ-а кп.бр. 924/2 КО Трбушани не води као пут или улица, јер  за поступање 

инспектора није од значаја пренос права својине на земљишту на коме је изграђена улица, већ 

чињеница да је наведена површина изграђена као саобраћајна површина. 

 

Остали наводи жалбе немају утицаја на другачије решење ове управне ствари, па је Градско 

веће града Чачка одлучило као у диспозитиву. 

 

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

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

року од 30 дана од дана пријема Решења. 

 

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ САВИЋЕВИЋ 

ВЛАДАНА ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ КОМУНАЛНОГ 

ИНСПЕКТОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА БР. 355-

53/2021-IV-6-05 ОД 12. ФЕБРУАРА 2021. ГОДИНЕ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда  Рада Ћојбашић  упознала је чланове Градског већа са 

жалбом Савићевић Владана из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за 

инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-53/2021-IV-6-05 од 12. фебруара 2021. године, као и 

предлогом решења по жалби. 

 

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

донело: 
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РЕШЕЊЕ 
 

ОДБИЈА СЕ жалба Савићевић Владана из Чачка изјављена на Решење комуналног 

инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, број 355-53/2021-IV-6-05 од 12. 

фебруара 2021. године, као неоснована. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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

којим се НАЛАЖЕ НН лицу да у року од десет минута уклони са површине јавне намене – 

површине у јавном коришћењу паркирано возило марке Тојота јарис, сиве боје, регистарских ознака 

ČA-002-VE, а уколико именовани у остављеном року не уклони паркирано возило чини прекршај из 

члана 45. Закона о комуналним делатностима па ће се извршење спровести преко другог лица о 

трошку именованог.  

 

На донето решење жалбу је благовремено изјавио Савићевић Владан  у којој наводи да је на 

својим колима  дана 12. фебруара 2021. године у 15 часова и 35 минута затекао Решење комуналног 

инспектора са налогом за уклањање возила и записник. Даље наводи да је у решењу комуналног 

инспектора стајало да  је његово паркирано возило регистарске ознаке ČA-002-VE ометало акцију 

поткресивања дрвећа у Амиџиној улици. Напомиње да је своје возило паркирао у 7 часова и 15 

минута и  да у том тренутку није постојало обавештење да ће се изводити наведени радови тога 

дана. Даље наводи да је дана 10. фебруара 2021. године у том делу улице, између три дрвета, 

постојао затегнут канап на коме је могло да се прочита обавештење да ће се поткресивање дрвећа 

обавити 11. фебруара 2021. године и да у том делу улице 10. и 11. фебруара заиста није било 

паркираних возила. Даље наводи да, како 12. фебруара 2021.године  није стајало никакво 

обавештење да забрана паркирања и даље важи, своје возило је паркирао између осталих 

паркираних возила на једино слободно место. У жалби даље наводи да је у решењу погрешно 

наведено да НН лице треба да уклони возило марке Тојота јарис, те да се у уствари ради о возилу 

марте Тојота Аурис, као и да је остављени рок од 10 минута да уклони паркирано возило  изузетно 

кратак рок и никако га није било могуће испоштовати, те да од почетка сачињавања записника до 

његовог закључења чак није прошло ни тих 10 минута већ само 5. У жалби није наведен жалбени 

захтев другостепеном органу. 

 

   У одговору на жалбу првостепени орган  истиче да су неосновани наводи жалиоца из разлога 

што је премештање возила регистарске ознаке ČA-002-VE извршено  у складу са одредбама Закона 

о комуналним делатностима, у циљу обављања комуналне делатности одржавања јавних зелених 

површина. Тога дана, на позив ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, које је вршило орезивање дрвореда у 

улици Амиџиној а коју акцију су ометала паркирана возила, комунални инспектор је донео решење 

којим се налаже уклањање конкретно паркираног возила. Напомиње да је извршено само померање 

возила на друго место како би се омогућио приступ дрвореду ради орезивања, а да одвожење возила 

није спроведено на одређено место где би преузимање произвело трошкове за власника возила, а 

што се ради у случајевима када се возило остављено противно прописима. Стога предлаже да 

Градско веће жалбу одбије као неосновану. 

 

  Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да је дана 12. фебруара решењем комуналног инспектора у улици Амиџиној наложено 

уклањање возила регистарске ознаке ČA-002-VE: 
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- да је комунални инспектор сачинио записник у коме наводи да возило регистарске ознаке 

ČA-002-VE паркирано у улици Амиџиној омета обављање комуналне делатности орезивања 

крошње дрвећа; 

- да је комунални инспектор решењем о извршењу утврдио да је решење којим је наложено 

уклањање возила постало извршно дана 12 фебруара 2021. године у 9 часова и 40 минута 

када је протекао рок за добровољно извршење обавезе па се дозвољава извршење решења 

принудним путем преко другог лица.  

 

Чланом 36. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ број 88/2011, 104/2016 и 

95/2018) прописано је: 

 

 „Комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора кад утврди да се омета вршење 

комуналне услуге или коришћење комуналних објеката остављањем возила, ствари и других 

предмета или на други начин, наредиће решењем кориснику, односно сопственику, ако је присутан, 

да одмах уклони те ствари, односно предмете, под претњом принудног извршења. 

Ако се лице из става 1. овог члана не налази на лицу места, комунални инспектор ће, без 

саслушања странке, донети решење којим ће наложити да се возила, ствари и други предмети 

уклоне у одређеном року, који се може одредити и на минуте. 

Решење из става 2. овог члана лепи се на те ствари, односно предмете уз назначење дана и часа 

када је налепљено и тиме се сматра да је достављање извршено, а доцније оштећење, уништење или 

уклањање овог решења не утиче на ваљаност достављања. 

Ако лице из става 1. овог члана не поступи по датом налогу, комунални инспектор ће одредити 

постављање уређаја којим се спречава одвожење возила, односно одредиће да се возила, ствари и 

други предмети уклоне о трошку корисника, односно сопственика, на место које је за то одређено. 

Трошак из става  4. овог члана се утврђује актом јединице локалне самоуправе и може да 

обухвата трошкове поступка, одношења возила, ствари и другог предмета, лежарине и друге 

доспеле трошкове. 

Одлуком јединице локалне самоуправе се може предвидети да вршилац комуналне делатности 

као поверилац доспелог потраживања у чијим се рукама налази дужниково возило, ствар и други 

предмет уклоњен по налогу надлежног органа, има право задржати га док му не буде исплаћено 

потраживање. 

Жалба против решења из ст. 1. и 2. овог члана не одлаже његово извршење.“ 

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

Чачка налази да је жалба  неоснована.   

 

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

уклањање паркираног возила марке Тојота, регистарских ознака ČA-002-VE,са површине јавне 

намене - површине у јавном коришћењу јер у току била акција орезивања крошњи дрвећа у улици 

Амиџиној у Чачку,  а уклањање предметног возила жалиоцу није произвело никакве трошкове, јер 

је возило само померено како не би ометало радове на орезивању дрвореда, тако да наводи  жалбе  

немају утицаја на другачије решење ове управне ствари. 
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Осим тога, жалилац у жалби није навео жалбени захтев у граница ког захтева би 

другостепени орган испитао побијано решење, обзиром да је чланом 168. Закона о општем 

управном поступку  („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење)  прописано да 

„другостепени орган испитује побијано решење у границама жалбеног захтева, пошто претходно 

утврди да ли се жалбени захтев састоји од тражења да се побијано решење измени, да се поништи у 

целини или делимично или да се поништи у целини или делимично уз доношење новог решења 

којим се друкчије одлучује о управној ствари“. 

 

На основу изнетог Градско веће града Чачка одлучило као у диспозитиву. 

 

 

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

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

року од 30 дана од дана пријема Решења. 

 

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА О ПОВЛАЧЕЊУ ПРЕДЛОГА 

РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ОБЈЕКТА 

НА КП. БР. 615/3 КО ПРЕМЕЋА СА ДНЕВНОГ РЕДА 

СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА САЗВАНЕ ЗА 

1. АПРИЛ 2021. ГОДИНЕ 

 

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

веће града Чачка на седници одржаној 19. марта 2021. године утврдило је Предлог решења о давању 

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

доставило и доставило Скупштине града Чачка на одлучивање. Обрађивачу акта, Градској управи за 

урбанизам града Чачка, након тога, стигао је допис председника Савета МЗ Премећа у вези са  

објектом у власништву Града на парцели 615/3 КО Премећа,обзиром да је Савет МЗ дошао до 

закључка да тај објекат није погодан за потребе продавнице, већ да је за ту сврху погодан објекат 

преко пута тог објекта јер је ту пре више година продавница и била. Обзиром на то, потребно је 

Предлог решења достављен Скупштини на разматрање и доношење повући са дневног реда седнице 

Скупштине града Чачка сазване за 1. април 2021. године. 

 

 По упознавању са предлогом, Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

 Градско веће града Чачка повлачи Предлог решења о давању на коришћење и давању 

сагласности за издавање у закуп објекта на кп.бр. 615/3 КО Премећа, са дневног реда седнице 

Скупштине града Чачка, сазване за 1. април 2021. године, ради преиспитивања Предлога. 

 

*** 

 

 

Милун Тодоровић, обавестио је чланове Градског већа да је одлучено по свим тачкама 

дневног реда, па је 15.  седницу Градског већа закључио у 10 часова и 30 минута. 
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