
 ЗАПИСНИК 

СА ШЕСНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 21. априла 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 16. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

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

Владан Милић, Радован Јовановић, Драгомир Шипетић, Драган Филиповић, др Милош Папић, 

Милорад Јевђовић,  др Биљана Кочовић, Споменка Шипетић, др Иван Глишић  и Немања Трнавац, а 

одсутни су: прим др Славица Драгутиновић и Владимир Ристовић. 

 

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

може да ради и пуноважно одлучује; 

 

 да седници Градског већа  присуствују: 

 

- Мирослав Петковић, помоћник Градоначелника  

- Мирјана Ђоковић, помоћник Градоначелника и председник Локалног савета за запошљавање 

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

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

и Градског већа 

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

- Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој 

- Вера Јаковљевић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Зоран Бараћ, директор ЈП „Рзав“ Ариље 

- Зоран Пантовић, директор ЈКП „Водовод“ Чачак 

- БранкоЋаловић, председник Стручне комисијеза избор пројеката у култури 

- Драгана Јовановић, члан Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског 

развоја  

- 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 15. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 15. седнице Градског 

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

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  15.  седнице Градског већа града Чачка број 06-51/2020-III од 31. 

марта 2021. године, без примедби. 
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*** 

 

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

дневни ред који је достављен уз материјал за седницу. 

 

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

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

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ЧАЧКА 

ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2023. ГОДИНЕ 

 

2.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА 

ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

3.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД 

ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

4.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА 

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ У 2021. ГОДИНИ 

 

5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ЦЕНИ ВОДЕ ИЗ СИСТЕМА „РЗАВ“ И СТАВЉАЊЕ ВАН СНАГЕ РАНИЈЕ 

УТВРЂЕНОГ ПРЕДЛОГА  

 

6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ АРИЉЕ  ЗА 2021. ГОДИНУ И СТАВЉАЊЕ ВАН 

СНАГЕ РАНИЈЕ УТВРЂЕНОГ ПРЕДЛОГА  

 

7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ЦЕНАМА ВОДЕ И УПОТРЕБЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И СТАВЉАЊЕ ВАН СНАГЕ 

РАНИЈЕ УТВРЂЕНОГ ПРЕДЛОГА  

 

8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

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

И СТАВЉАЊЕ ВАН СНАГЕ РАНИЈЕ УТВРЂЕНОГ ПРЕДЛОГА  

 

9. РАЗМАТРАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ, РАДИ ПОДНОШЕЊА СКУПШТИНИ, 

ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК ЗА 

ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ ( IV КВАРТАЛ ) 

 

10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ 

ПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКАТА 

 



 

 

 

  3 

 

 

 

11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ РУШЕЊЕМ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БР. 523/1 И 523/2 

ОБЕ У КО ЧАЧАК 

 

12. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ РУШЕЊЕМ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА КАТ. ПАЦЕЛАМА БР. 522/1 И 522/2 

ОБЕ У КО ЧАЧАК 

 

13. УТВЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОДУЗИМАЊУ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ ОД 

НОСИОЦА ПРАВА КОРИШЋЕЊА МЗ ОВЧАР БАЊА И ОТУЂЕЊУ РУШЕЊЕМ 

ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ИЗГРАЂЕНЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БРОЈ 

2320/2 У К.О. ВРНЧАНИ  

 

14. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНЕ 

ЗГРАДЕ НА КП. БР. 1096/2 КО ВРНЧАНИ МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ВРНЧАНИ 

 

15. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНЕ 

ЗГРАДЕ НА КП.БР.832/2 КО РАКОВА МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ РАКОВА 

 

16. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ К.П. БР. 1390/9 КО 

КОЊЕВИЋИ 

 

17. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ К.П. БР. 2804/28 КО ЧАЧАК 

 

18. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УСТАНОВЉАВАЊУ ПРАВА СТВАРНЕ 

СЛУЖБЕНОСТИ ПЕШАЧКОГ И КОЛСКОГ ПРОЛАЗА ПРЕКО КП.БР.1637/2 КО 

ДОЊА ТРЕПЧА 

 

19. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ К.П. БР. 197/2 КО ЈЕЖЕВИЦА 

 

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

 

21. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ К.П. БР. 6152/1 КО ЧАЧАК 

 

22. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОСЛОБАЂАЊУ ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА ЗАКУПНИНЕ ЗА 

ЗАКУПЦЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У ПОСЛОВНОЈ ЗГРАДИ 

СА СЕВЕРНОМ ТРИБИНОМ ГРАДСКОГ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА ЗА ПЕРИОД 

ОД 01.04.2020. ДО 01.09.2020. ГОДИНЕ 

 

23. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОПШТЕ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

24. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ 

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ, КАО И УМЕТНИЧКИХ, ОДНОСНО 

СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА У КУЛТУРИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЧАЧКА У 2021. ГОДИНИ 

 

25. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 
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И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ALARM, РАДОВАН РАДОЈЕВИЋ ПР, 

ЧАЧАК 

 

26. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 

И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА PLAZMMETAL ДОО ЧАЧАК 

 

27. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, 

ПРОМЕТ И УСЛУГЕ HIZNA ДОО МРШИНЦИ НА ЗАКЉУЧАК ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧАК БРОЈ ROP-CAC-7064-LOC-1/2021 OD 19. МАРТА 

2021. ГОДИНЕ 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2023. ГОДИНЕ 

 

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

чланове  Градског већа са Нацртом акционог плана запошљавања града Чачка за период од 2021. до 

2023.године детаљно образлажући све елементе Акционог плана који се односе на кратак опис 

локалне економске ситуације, стање на тржишту рада, политику запошљавања у граду Чачку као и 

циљеве и задатке политике запошљавања на територији града Чачка за наредни период. Посебно су 

истакли мере активне политике запошљавања града Чачка које ће су предвиђене за период од три 

године и то:  стручна пракса, приправништво за младе са високим образовање, приправништво за 

незапослене са средњим образовањем, Стицање практичних знања, обука на захтев послодавца за 

незапослене, јавни радови, субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже 

запошљивих и субвенција за самозапошљавање. У 2021. години финансираће се мере: Стручна 

пракса у износу од 7 милиона динара, Јавни радови у износу од 4 милиона динара и Субвенција за 

самозапошљавање у износу од 4 милиона динара. Ниво средстава у буцету Града за ову годину за 

мере у 2021. години износи 20 милиона динара, с тим што је 5 милиона динара већ опредељено за 

финасирање пројекта Знањем до посла, у сарадњи са организацијом СДЦ. На крају су истакли да ће 

се за меру Субвенција за самозапошљавање упутити захтев Министарству за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања за суфинансирање. 

 

 По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Немања Трнавац 

истакавши да је видна чињеница да је смањен број незапослених на Евиденцији незапослених и зато 

je ниво средстава из буџета Града, који прати ове мере подстицаја временом од цифрe од 70 

милиона динара смањиван па се дошло до данашњих 20 милиона динара. Оно што је добро је да 

расте ниво средстава намењен за меру Стручна пракса јер то показује да млади желе да 

коришћењем те мере заснују радни однос у свом граду. Подржава идеју да се уколико буде 

интересовања за ове мере ребалансом буџета определе додатна средства. 

 

По упознавању са нацртом Плана и завршеној дискусији Градско веће је једногласно 

утврдило Предлог акционог плана запошљавања града Чачка за период од 2021. до 2023. године, и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење. 
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ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 

2021. ГОДИНУ 

 

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

основ за доношење овог Плана садржан је у Закону о водама којим је утврђено да јединица локалне 

самоуправе израђује оперативни план одбране од поплава за воде II реда и након прибављеног 

позитивног мишљења од стране јавног водопривредног предузећа доноси га надлежни орган 

јединице локалне самоуправе. У конкретном случају, добијено је мишљење за град Чачак од ЈВП 

„Србијаводе“ Београд, ВЦ „Морава“ Ниш, РЈ „Западна Морава“ Чачак. План доноси Скупштина као 

надлежни орган јединица локалне самоуправе. Овим планом се обезбеђује управљање ризицима од 

поплава и  смањивање могућих штетних последица поплава на живот и здравље људи, животну 

средину, материјалне и културна добра и привредну активност. Оперативни план садржи све 

обавезне делове. 

 

  По упознавању са нацртом Плана Градско веће је једногласно утврдило Предлог 

оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији града Чачка за 2021. годину и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ 

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

          Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Владимир Гојгић.  Законом о 

подстицајима у пољопривреди и руралном развоју предвиђено је да надлежни орган јединице 

локалне самоуправе има обавезу да донесе Програм мера подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја уз претходну сагласност Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике Србије. Градска управа за локални економски развој предала 

је Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије Програм мера 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје 

територије града Чачка за 2021. годину на који je надлежно Министарство донело Решење о давању 

претходне сагласности на Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2021. годину дана 18. марта 2021. 

године. Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја за подручје територије града Чачка за 2021. годину израђен је на утврђеном обрасцу 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, који је припремљен 

како би се лакше пратили извори финансирања инвестиција из области пољопривреде и руралног 

развоја и како би се лакше могло контролисати евентуално двоструко финансирање истих 

инвестиција из јавних средстава, а Програм je такође и у електронској форми, преко инсталиране 

платформе, послат Министарству.  Из свега  наведеног законска je обавеза Града Чачка да донесе 

Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 

подручје територије града Чачка за 2021. годину, на који је претходну сагласност дало надлежно 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.  

 

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

  Др Иван Глишић истакао је да се анализом реализације ових мера у претходним годинама 

долази до закључка да износ који је опредељиван на годишњем нивоу у распону од 40 - 45 милиона 

динара реализује око 250  газдинстава, а оно што је јако похвално је да се број одбијених захтева 
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смањио, што значи да је помоћ која се пружа пољопривредницима приликом аплицирања смањила 

број захтева који се морају одбити. Такође је приметно да постоји велики број захтева који су 

поднети а да су средства предходно утрошена, тако да ће ова година бити својеврстан тест у ком 

смеру ће се кретати субвенционисање у овој области обзиром да постоји велико интересовање 

пољопривредника па је у том смислу можда потребно повећати ниво средстава у буџету. Такође 

истиче да Чачак мора бити спреман у вези са пројектима Европске уније који се тичу руралног 

развоја и руралне инфраструктуре а што би била значајна помоћ пољопривредницима. Такође 

сматра да је значајно помоћи већем броју мањих газдинстава кроз њихово удруживање. 

  Милорад Јевђовић сматра да је програм за ову годину урађен врло коректно и садржајно и 

нарочито је истакао то што се младима на пољопривреди посветила велика пажња. Истиче неколико 

праваца у којима треба да се крећу ове мере подстицаја у будућности, а тичу се не само једног 

газдинства него колективно па то су нпр. електрификација поља у циљу наводњавања, као и радови 

на ратарским путевима како се пољопривредне машине не би кретале асфалтираним путем. Такође 

треба се посветити и могућностима за рурални туризам, односно  етно туризам, а што је могућност 

да се млади врате на село и што је тенденција из прошле године када су због пандемије многи 

остали без посла. 

  Владан Милић истакао је да јесте уочен проблем да је прошле године имало доста 

пољопривреника који нису добили средства јер је претходно дошло до утрошка предвиђених 

средстава, а тај проблем ове године може се решити повећањем нивоа средстава и до тога ће 

сигурно доћи. Дешавало се у предходном периоду да се одреди мањи ниво средстава по захтеву 

како би више газдинстава добило средства.  

 

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

Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 

подручје територије града Чачка за 2021. годину, и доставило Скупштини на разматрање и 

доношење. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ 

КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ 

У 2021. ГОДИНИ 

 

          Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Владимир Гојгић.   На основу 

Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 

подручје територије града Чачка за 2021. годину, постоји обавеза доношења Одлуке о условима и 

начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2021. години, којом се у потпуности 

уређују услови и начин коришћења подстицајних средстава у пољопривреди, у складу са наведеним 

Програмом.  

 

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

условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2021. години, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ ВОДЕ ИЗ СИСТЕМА „РЗАВ“ И СТАВЉАЊЕ 

ВАН СНАГЕ РАНИЈЕ УТВРЂЕНОГ ПРЕДЛОГА  

  

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

Гојгић. Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље доставило је захтев за давање сагласности 

на Одлуку Надзорног одбора предузећа о утврђивању цене воде из Система Рзав донетој на седници 
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одржаној 5. априла 2021. године. Уз захтев достављено је образложење које садржи разлоге за 

промену и структуру предложене цене. Цена воде из Система Рзав у примени, на коју је Скупштина 

града Чачка дала сагласност на седници одржаној у јуну 2017. године, износи 10,98 дин/м3. На 

претходну промену цене воде из Система Рзав Скупштина града Чачка дала је сагласност 2012. 

године и износила је 9,97 дин/м3, од које је предложене цене из Захтева од 11,99 дин/м3 већа је за 

20,3%. Просечан раст потрошачких цена у периоду од 2013. до 2020. године износи 24%. Законом о 

комуналним делатностима предвиђено је да су елементи за одређивање цена комуналних услуга: 

пословни расходи, расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и 

набавку опреме, при чему средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката 

комуналне инфраструктуре се исказују посебно и могу се употребити само за те намене, као и добит 

вршиоца комуналне делатности. Такође, једно од начела за одређивање цена комуналних услуга из 

овог закона јесте ''довољност цене да покрије пословне расходе''. 

 

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

давању сагласности на Одлуку о цени воде из система „Рзав“ и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је донело и следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

  Ставља се ван снаге Предлог одлуке о давању сагласности на Предлог одлуке о давању 

сагласности на Одлуку о цени воде из система „Рзав“ утврђен на седници Градског већа града Чачка 

одржаној 11. фебруара 2021. године број 06-22/2021-III, због утврђивања новог Предлога одлуке.  

 

ШЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ АРИЉЕ  ЗА 2021. 

ГОДИНУ И СТАВЉАЊЕ ВАН СНАГЕ РАНИЈЕ УТВРЂЕНОГ 

ПРЕДЛОГА  

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Зоран Бараћ. Надзорни одбор 

предузећа донео је Измене и допуне Програма пословања на седници оджаној 15. априла 2019. 

године. Смерницама Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. 

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

других облика организовања који обављају делатност од општег интереса обавезују се јавна 

предузећа да приходе планирају на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дао 

надлежни орган јединице локалне самоуправе. У складу са тим, у финансијском извештају Измена и 

допуна Програма ЈП „Рзав“ Ариље је приходе од воде планирало на основу цене воде из Система 

„Рзав“ донетој на седници Надзорног одбора предузећа одржаној 19. априла 2021. године. Зарада 

запосленог код јавних предузећа утврђује се у складу са законом који уређује радне односе. Законом 

о раду је прописано да  запослени има право на минималну зараду, која се одређује на основу 

минималне цене рада, за стандардни учинак и време проведено на раду. Влада РС донела је Одлуку 

о повећању минималне цене рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за 

период јануар-децембар 2021. године, са 172,54 на 183,93 динара по сату тј. за 6,6%, што само по 

себи претпоставља да и основни елементи за обрачун зарада треба да се сразмерно повећају што је 

довело до повећања цене рада у ЈП „Рзав“ Ариље од 154,17225 динара у бруто износу у 2020. 

години до у 2021. години 157,2557 динара у бруто износу. ЈП „Рзав“ Ариље је основицу увећао по 

основу увећање за додатак на минули рад запослених 0,4% од основице, и по основу повећања 
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минималне цене рада за 6,6%. У 2021. години на снази је и Анекс 4 Посебног колективног уговора 

за јавна предузећа у комуналноj делатности на територији Републике Србије који предвиђа већу 

накнаду за боловање (100%) радника оболелим од Ковида. На основу прерачуна стручне службе  ЈП 

„Рзав“ Ариље, увећана је маса средстава за зараде која ће бити исплаћена у 2021. години за 5%. 

Изменама и допунама Програма пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2021. годину промењен је 

финансијски резултат, од нето губитка у износу 11.410.000,00 динара у Програму до нето добитка 

од 72.000,00 динара. Финансијски извештаји и одговарајући Прилози, су промењени у складу са 

променама Финансијског плана. 

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

Измене и допуне Програма пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2021. годину урађене у складу Законом о 

јавним предузећима и Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. 

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

других облика организовања који обављају делатност од општег интереса. 

 

          По упознавању са Изменама и допуна програма Градско веће је једногласно утврдило Предлог 

одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања јавног предузећа за 

водоснабдевање „Рзав“ Ариље  за 2021. годину и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је донело и следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

   Ставља се ван снаге Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

пословања јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље  за 2021. годину, утврђен на седници 

Градског већа града Чачка одржаној 11. фебруара 2021. године број 06-22/2021-III, због утврђивања 

новог Предлога одлуке.  

 

СЕДМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА ВОДЕ И УПОТРЕБЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И 

СТАВЉАЊЕ ВАН СНАГЕ РАНИЈЕ УТВРЂЕНОГ ПРЕДЛОГА  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

да покрије пословне расходе. 

 

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

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

доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је донело и следећи: 
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ЗАКЉУЧАК 

 

  Ставља се ван снаге Предлог одлуке о давању сагласности на Предлог одлуке о давању 

сагласности на Одлуку о ценам воде и употребе канализације, утврђен на седници Градског већа 

града Чачка одржаној 19. марта  2021. године број 06-41/2021-III, због утврђивања новог Предлога 

одлуке.  

 

 

ОСМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  ЈКП 

„ВОДОВОД“ ЧАЧАК  ЗА 2021. ГОДИНУ И СТАВЉАЊЕ ВАН СНАГЕ 

РАНИЈЕ УТВРЂЕНОГ ПРЕДЛОГА  

 

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

одбор предузећа донео је Измене и допуне Програма пословања на седници оджаној 19. априла 

2019. године. Правни основ за доношење Измена и допуна Програма пословања предузећа садржан 

је у одредбама Закона о јавним предузећима којим је прописано да се измене и допуне годишњег 

програма пословања могу вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се 

битно промене околности у којима јавно предузеће послује. Битна промена околности у којима 

послује ЈКП „Водовод“ Чачак у 2021. години је повећање цене воде ЈП „Рзав“ Ариље за 9,2% чиме 

су, са планираном количином воде из система Рзав у 2021. години, трошкови већи за 9 милиона 

динара. Правни основ за израду измена и допуна Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 

2021. годину је и Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, 

односно трогодишњег програма пословања за период 2021–2023. године јавних предузећа и других 

облика организовања који обављају делатност од општег интереса. Повећање цене воде и употребе 

канализације од 11,2% за све категорије корисника ових услуга у 2021. години битно мења 

околности у којима ЈКП „Водовод“ Чачак послује увећањем планираних прихода за 30.216.459,00 

динара. Средства за зараде запослених у јавним предузећима планирају се искључиво у складу са 

важећим законским и подзаконским актима којима се уређује ова област. Зарада запосленог код 

јавних предузећа утврђује се у складу са законом који уређује радне односе. За јавна комунална 

предузећа највећа позитивна промена десила се 2020. године када је престао да важи Закон о 

привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних 

примања код корисника јавних средстава којим су практично номинално били замрзнути елементи 

за утврђивање основне зараде на нивоу из октобра 2014. године. Престанком важења овог закона, 

почев од 2. јануара 2020. године легитимна је свака одлука којом се повећавају цена рада или 

коефицијенти. Повећана цена рада повећава масу зараду, али то је једини начин да се ублажи све 

израженији проблем минималних зарада у јавним предузећима. Извршене измене у приходима и 

расходима утичу на промену финансијског резултата пословања за 2021. годину. Планирани укупни 

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

динара. 

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

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

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

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

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

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

територији Републике Србије. 
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 По упознавању са изменама и допуна Програма Градско веће је једногласно утврдило 

Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ 

Чачак за 2021. годину и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је донело и следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

  Ставља се ван снаге Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2021. годину утврђен на седници Градског већа града Чачка 

одржаној 19. марта 2021. године број 06-41/2021-III, због утврђивања новог Предлога одлуке.  

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ, РАДИ ПОДНОШЕЊА 

СКУПШТИНИ, ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2020. 

ГОДИНЕ (IV КВАРТАЛ ) 

 

Владимир Гојгић у оквиру ове тачке дневног реда  упознао је чланове Градског већа да је 

правни основ за израду извештаја о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 

01.01.2020. године до 31.12.2020. године, садржан у члану 64. Закона о јавним предузећима  као и  

Закону о локалној самоуправи обзиром  да је тим одредбама прописано да Градско веће подноси 

тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини града, ради даљег извештавања у складу 

са Законом. Истакла је да је извештај сачињен на основу извешја јавних предузећа за период од 12 

месеци и да је за овај извештајни период  Градској управи за локални економски развој извештаје 

доставило 9 јавних педузећа чији је оснивач град Чачак. Нагласио је да извештај садржи 12 

тематских целина и свака тематска ценлина уз текстуалне образложење садржи и табеларни приказ 

вредности по јавним предузећима. Закључак је да је на већину јавних комуналних предузећа 

пандемија корона вируса  умерено негативно утицала на њихово пословање посебно имајући у виду 

проблеме који се јављају у вези  са наплатом и ликвидношћу, организацијом рада  и могућношћу 

редовног измиривања обавеза. Такође је навела да су захваљујући мерама које су предузимали 

надлежни органи и запослени  у току 2020. године  редовно обављане комуналне делатности  на 

територији града Чачка.  

 

По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно утврдило и поднело Скупштини 

града Извештај о раду јавних прдузећа чији је оснивач град Чачак за период 01.01.- 31.12.2020. 

године.  

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ И 

УКЛАЊАЊУ ПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКАТА 

 

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

основ за доношење Одлуке о постављању и уклањању плутајућих објеката садржан је у одредбама 

Закона о планирању и изградњи којим је прописано да постављање и уклањање пловила на водном 

земљишту обезбеђује и уређује јединица локалне самоуправе. Правни основ за доношење ове 

одлуке је Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама којим је прописано да делове обале и 

водног простора на којима се могу градити хидротехнички објекти, постављати плутајући објекти, 

плутајући објекти за снабдевање бродова горивом и привезишта за чамце, као и услове и начин 

постављања плутајућих објекта и привезишта за чамце, одређује надлежни орган локалне 
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самоуправе. Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама одређено је да се на наведене 

прописе и друге опште акте и план постављања плутајућих објеката, плутајућих објеката за 

снабдевање бродова горивом и привезишта за чамце претходно прибавља сагласност министарства 

и овлашћеног правног лица за одржавање државних водних путева.  Такође, Законом о прекршајима 

прописано је да се прекршаји могу прописивати одлуком скупштине града. Пловило је: брод, 

технички пловни објекат, јахта, чамац, пловеће тело, плутајући објекат, пловило које обавља 

риболов и други објекат који је оспособљен за пловидбу и који учествује у пловидби, а привезиште 

за чамце је објекат опремљен за прихват и чување чамаца, који се састоји од бова које се користе за 

привез чамаца или од понтона уз који привезују чамци. Повод за доношење Одлуке је иницијатива 

ЈУ „Туристичка организација Чачка“ Чачка којом је предложено да се наведена одлука донесе и да 

се одлуком пропишу начин и услови постављања привезишта за чамце, односно плутајућих објеката 

у ПИО „Овчарско-Кабларска клисура“. Одлуком се прописује начин одређивања делова обале и 

водног простора на територији града Чачка на којима се могу постављати плутајући објекти и 

привезишта за чамце и услови и начин постављања и уклањања плутајућих објеката и привезишта 

за чамце, јер је закључено да на Западној Морави нема услова за постављање других врста пловила. 

Делови обале и водног простора на којима се могу постављати наведени објекти биће одређени 

Планом места за постављање плутајућих објеката на деловима обале и водног простора на 

територији града Чачка, у складу са важећим законом којим се уређује пловидба и луке и планским 

документима. Потребно је да План садржи и техничке услове за евентуално прикључење плутајућег 

објекта на постојећу инфраструктурну мрежу (електроенергетска, водоводна или канализациона 

мрежа и сл.), уколико је такво прикључење могуће, јер се на тај начин дефинише свака локација и 

отклањају се могући неспоразуми и проблеми са инвеститором који добије локацију без утврђених 

услова за евентуално прикључење на постојећу инфраструктурну мрежу.   

 

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

постављању и уклањању плутајућих објеката, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ 

РУШЕЊЕМ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА КАТ. 

ПАРЦЕЛАМА БР. 523/1 И 523/2 ОБЕ У КО ЧАЧАК 

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Вера Јаковљевић. Град Чачак, 

поднео је иницијативу за отуђење рушењем породично стамбене зграде ознаке 1 на к.п. бр. 523/1 КО 

Чачак, бруто површине у габариту 49m2 и помоћне зграде ознаке 1, на к.п. бр. 523/2 КО Чачак, 

бруто површине у габариту 12m2, којe су у јавној својини града Чачка, уз образложење да Град 

Чачак има намеру да изгради део Синђелићеве улице. Правни основ за доношење Одлуке садржа је 

у одредбама Закона о јавној својини којим је 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 и да у погледу утврђивања надлежности за одлучивање о отуђењу непокретности из 

јавне својине, отуђењем се сматра и одлучивање о расходовању и рушењу објекта. Статутом града 

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

прописала једа Скупштина града Чачка одлучује о прибављању и располагању непокретностима у 

јавној својини Града. Градска управа за урбанизам града Чачка донела је Решење од 19. 

фебруара.2016. године о административном преносу и експропријацији к.п. бр. 523/1, 523/2 и 523/3 

све у КО Чачак, а Решењем Основног суда у Чачку од 14. новембра 2019. године одређена је 

накнада за експроприсану непокретност. Како је изградња градске саобраћајнице у општем 

интересу, обзиром да се овом изградњом Улица Синђелићева повезује са Ул. војводе Степе и Ул. 
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Радојице Радосављевића (планирани једносмерно сабирни прстен око централног градског језгра), 

то је рушење наведених непокретности оправдано и целисходно. 

   

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

отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцелама бр. 523/1 и 523/2 обе у КО 

Чачак, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

  

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ 

РУШЕЊЕМ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА КАТ. 

ПАЦЕЛАМА БР. 522/1 И 522/2 ОБЕ У КО ЧАЧАК 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Вера Јаковљевић.  Град, 

поднео је иницијативу за отуђење рушењем породично стамбене зграде ознаке 1 на к.п. бр. 522/1 КО 

Чачак, бруто површине у габариту 67m2 и помоћне зграде ознаке 1, на к.п. бр. 522/2 КО Чачак, 

бруто површине у габариту 15m2, којe су у јавној својини града Чачка, уз образложење да Град 

Чачак има намеру да изгради део Синђелићеве улице. 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, као и да се у погледу утврђивања надлежности за 

одлучивање о отуђењу непокретности из јавне својине, отуђењем се сматра и одлучивање о 

расходовању и рушењу објекта. 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 донела је Решење 14. јуна 2016. године о експропријацији к.п. бр. 522/1 и 522/2 обе у 

КО Чачак, а Решењем Основног суда у Чачку од 6. априла 2017. године одређена је накнада за 

експроприсану непокретност. Како је изградња градске саобраћајнице у општем интересу, обзиром 

да се овом изградњом Улица Синђелићева повезује са Ул. војводе Степе и Ул. Радојице 

Радосављевића (планирани једносмерно сабирни прстен око централног градског језгра), то је 

рушење наведених непокретности оправдано и целисходно. 

   

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

отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. пацелама бр. 522/1 и 522/2 обе у КО 

Чачак, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: УТВЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОДУЗИМАЊУ 

ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ ОД НОСИОЦА ПРАВА КОРИШЋЕЊА 

МЗ ОВЧАР БАЊА И ОТУЂЕЊУ РУШЕЊЕМ ПОСЛОВНЕ 

ЗГРАДЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ИЗГРАЂЕНЕ НА КАТ. 

ПАРЦЕЛИ БРОЈ 2320/2 У К.О. ВРНЧАНИ  

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Вера Јаковљевић. Град Чачак, 

поднео је иницијативу за одузимање од Месне заједнице Овчар Бање, носиоца права коришћења 

пословне зграде у јавној својини града Чачка, означене бројем 1 у листу непокретности број 115 КО 

Врнчани, изграђене на к. п. бр. 2320/2 К.О. Врнчани, укупне бруто површине у основи 34м2 ради 

отуђења рушењем у циљу привођења намени катастарске парцеле, у складу са важећим планским 

документом и изменама и допунама планског документа, обзиром да је истим планирана изградња 

површина јавне намене – амфитеатар и трг. Уговором о давању на коришћење непокретности у 

јавној својини, закљученим између града Чачка и председника Савета месне заједнице Овчар Бања, 
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од 24. децембра 2019. године прописано је да Давалац непокретности, односно Град, може 

непокретност из члaнa 1. овог уговора да одузме од Примаоца односно Месне заједнице Овчар Бања 

у случају да непокретност није у функцији оставаривања надлежности, односно делатности 

Примаоца као и ако се непокретност користи супротно закону или другом пропису или природи и 

намени непокретности као и другим случајевима прописаним Законом о јавној својини, као и да је 

Прималац непокретности на образложен захтев обавезан да непокретност врати Даваоцу  

непокретности, односно Граду и пре истека рока на који је закључен уговор о закупу и у случају да 

је предметна непокретност издата у закуп, без било какве надокнаде штете закуподавцу или 

примаоцу предметне непокретности, а све у складу са Законом о јавној својини којим је прописано 

да право коришћења на непокретности у јавној својини престаје и у случају њеног отуђења из јавне 

својине на основу одлуке надлежног органа јединице локалне самоуправе. 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 и да у погледу утврђивања 

надлежности за одлучивање о отуђењу непокретности из јавне својине, отуђењем се сматра и 

одлучивање о расходовању и рушењу објекта. 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. Како месна 

заједница Овчар Бања од дана стицања права коришћења на предметном објекту исти није 

користила нити издавала у закуп, иако је имала сагласност Градског већа града Чачка и како је 

важећим планским документом као и изменама и допунама планског документа предметна 

катастарска парцела планирана за изградњу површина јавне намене, у оквиру које, на основу 

иницијативе Владе РС, а средствима Министарства трговине, туризма и телекомуникација РС, Град 

планира реконструкцију и уређење парковских и зелених површина, изградњу амфитеатра и трга, на 

коме ће се одржавати бројни културно – забавни садржаји и на тај начин обезбедити одмор и 

рекреација посетилаца, то је иницијатива Градоначелника града Чачка за одузимање објекта месној 

заједници Овчар Бања и отуђење истог рушењем целисходна и оправдана.   

 

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

одузимању пословне зграде од носиоца права коришћења МЗ Овчар Бања и отуђењу рушењем 

пословне зграде из јавне својине изграђене на кат. парцели број 2320/2 у КО Врнчани, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА 

КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ НА КП. БР. 1096/2 КО 

ВРНЧАНИ МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ВРНЧАНИ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Вера Јаковљевић. Град Чачак 

поднео је иницијативу за давање на коришћење пословне зграде за коју није утврђена делатност, 

ознаке 1, на к.п. бр. 1096/2 КО Врнчани, приземне спратности, бруто површине у габариту 159 m2, 

која је у јавној својини града Чачка, МЗ Врнчани, уз образложење да МЗ Врнчани има намеру да 

користи наведени објекат, ради обављања активности савета месне заједнице, састанака и зборова и 

ради настављања инвестиционог одржавања објеката.  Законом о јавној својини прописано је да о 

прибављању ствари и располагању стварима у својини јединице локалне самоуправе под условима 

прописаним законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у складу са законом и 

статутом јединице локалне самоуправе.Месне заједнице и други облици месне самоуправе имају 

право коришћења на стварима у јавној својини јединице локалне самоуправе, у складу са законом и 

прописом, односно другим актом јединице локалне самоуправе. Статутом града Чачка и Одлуком о 
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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. Како је месна заједница чланом 118. Статута града Чачка дефинисана као правно лице које се 

оснива ради задовољавања потреба и интереса локалног становништва у селима, са основном 

функцијом да разматра питања која се односе на стварање бољих услова живота у месној заједници, 

а њена надлежност ближе одређена Статутом града Чачка, то је утврђено да је давање на 

коришћење пословне зграде ближе описане тачком I изреке решења у складу са горе цитираним 

прописима и у интересу Града. 

 

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

 Милун Тодоровић истакао је да приликом израде ових правних аката треба обратити 

посебну пажњу, нарочито уколико је давање на коришћење без временског ограничења и бити 

обазрив приликом склапања уговора како би се дефинисале обавезе корисника објекта да не би 

дошло до девастације објеката. 

 Вера Јаковљевић је истакла да корисницима треба претходна сагласност оснивача да би 

склопили уговор о коришћењу.  

 Др Иван Глишић истакао је да је врло битно прибављање претходне сагласност како би се 

дефинисале обавезе закупаца.  

 

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

утврдило Предлога решења о давању на коришћење пословне зграде на кп. бр. 1096/2 КО Врнчани 

Месној заједници Врнчани, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА 

КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ НА КП.БР.832/2 КО 

РАКОВА МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ РАКОВА 

 

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

поднео је иницијативу за давање на коришћење пословне зграде за коју није утврђена делатност, 

ознаке 1, на к.п. бр. 832/2 КО Ракова, приземне спратности, бруто површине у габариту 497 m2, која 

је у јавној својини града Чачка, МЗ Ракова уз образложење да МЗ Ракова има намеру да  део 

наведеног објекта изда у закуп како би се у истом обављала угоститељска делатност. Законом о 

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

локалне самоуправе под условима прописаним законом, одлучује орган јединице локалне 

самоуправе одређен у складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе. Месне заједнице 

и други облици месне самоуправе имају право коришћења на стварима у јавној својини јединице 

локалне самоуправе, у складу са законом и прописом, односно другим актом јединице локалне 

самоуправе. Статутом града  Чачка и Одлуком о прибављању, располагању и управљању стварима у 

јавној својини града Чачка прописано је да Скупштина града Чачка одлучује о прибављању и 

располагању непокретностима у јавној својини Града. Како је месна заједница Статутом града 

Чачка дефинисана као правно лице које се оснива ради задовољавања потреба и интереса локалног 

становништва у селима, са основном функцијом да разматра питања која се односе на стварање 

бољих услова живота у месној заједници, а њена надлежност ближе одређена Статутом града Чачка, 

то је утврђено да је давање на коришћење пословне зграде ближе описане тачком I изреке решења у 

складу са горе цитираним прописима и у интересу Града. 

 

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

давању на коришћење пословне зграде на кп.бр.832/2 КО Ракова Месној заједници Ракова, и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење. 
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ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ К.П. БР. 

1390/9 КО КОЊЕВИЋИ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Вере Јаковљевић, Градско веће 

је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о приступању отуђењу к.п. бр. 1390/9 КО Коњевићи 

        

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

1390/9 КО Коњевићи, у површини од 229m2, Милосаву Шипетићу из Чачка, који је власник 

суседних кат. парцела бр. 487/4, 487/5 и 487/6 све у КО Коњевићи, ради исправке граница суседних 

кат. парцела, у циљу изградње пословног објекта. 

II Подносилац иницијативе Милосав Шипетић из Чачка се писменом изјавом сагласио са 

утврђеном ценом грађевинског земљишта обрачунатом од стране вештака грађевинске струке 

Зорана Лазовића, дипл.ецц. мастер грађ. инж., у износу од 2.352,00 дин./m2.  

 III Поступак отуђења грађевинског земљишта спровешће Комисија за грађевинско 

земљиште.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Милосав Шипетић из Чачка, Ул. потес јездинско поље бр. 6, поднео је иницијативу бр. 463-

110/2020-IV-2-07 од 14.12.2020.год., за отуђење к.п. бр. 1390/9 КО Коњевићи, непосредном 

погодбом, уз образложење да планира да изгради пословни објекат, обзиром да се предметна кат. 

парцела граничи са кат. парцелама бр. 487/4, 487/5 и 487/6 све у КО Коњевићи, које су у његовом 

власништву. 

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

непокретности од 01.03.2021.год. и Информацију о локацији бр. 958-1209/2020-IV-2-01 од 

21.12.2020.год. 

 Увидом у податке катастра непокретности утврђено је да је к.п. бр. 1390/9 КО Коњевићи у 

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

иницијативе, а увидом у информацију о локацији утврђено је да je к.п. бр. 1390/9 КО Коњевићи 

обухваћена ПГР-ом „Љубић - Коњевићи“ у Чачку и да се налази у урбанистичкој зони – привреда, 

као и да не испуњава услове за посебну грађевинску парцелу, обзиром да је минимална површина за 

изградњу објеката пословања 5 ари, а за производни комплекс 12 ари. 

 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.    
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 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 налаз и мишљење вештака грађевинске струке Зорана Лазовића, дипл.ецц. 

мастер грађ. инж. од 22.03.2020.год. о висини тржишне вредности грађевинског земљишта по m2. 

 Налаз и мишљење вештака грађевинске струке је у конкретном случају прибављен јер је 

Обрачуном ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК бр. 40/21-1-02 од 12.01.2021. год., наведена непокретност 

процењена на 2.992,33 дин./ m2, а Обрачуном Пореске управе Министарства финансија РС бр. 431-

00-00383/2021 од 03.02.2021.год. на 227,78 дин./ m2. На основу наведеног Градска управа за 

урбанизам, прибавила је мишљење Комисије за грађевинско земљиште, којим се наводи да је, 

узимајући у обзир велику несразмеру у обрачунатим ценама, оправдано и целисходно прибавити 

процену вештака грађевинске струке. 

 Дана 29.03.2021.године,  подносилац иницијативе писаним путем сагласио се са 

обрачунатом ценом грађевинског земљишта, у износу од 2.352,00 дин./m2.  

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

1390/9 КО Коњевићи 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. 1390/9 КО Коњевићи 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. 

 

 

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

2804/28 КО ЧАЧАК 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Вере Јаковљевић, Градско веће 

је једногласно донело: 

Р Е Ш Е Њ Е 

о приступању отуђењу к.п. бр. 2804/28 КО Чачак 

 

        

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

2804/28 КО Чачак, у површини од 219m2, Драгиши Мајсторовић из Чачка, који је власник суседне 

кат. парцеле бр. 2847/1 КО Чачак, ради исправке граница суседних кат. парцела, у циљу 

омогућавања приступа јавној саобраћајној површини, односно Ул. Страјина Лапчевића. 

 II Подносилац иницијативе Драгиша Мајсторивић из Чачка се писменом изјавом сагласио са 

утврђеном ценом грађевинског земљишта обрачунатом од стране вештака грађевинске струке 

Зорана Лазовића, дипл.ецц. мастер грађ. инж., у износу од 2.939,00 дин./m2.  

 III Поступак отуђења грађевинског земљишта спровешће Комисија за грађевинско 

земљиште.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Драгиша Мајсторовић из Чачка, Ул. Страјина Лапчевића бр. 22, поднео је иницијативу бр. 

463-104/2020-IV-2-07 од 30.11.2020.год., за отуђење к.п. бр. 2804/28 КО Чачак, непосредном 

погодбом, уз образложење да му је то једини приступ јавној саобраћајној површини, односно Ул. 

Страјина Лапчевића, обзиром да се предметна кат. парцела граничи са кат. парцелом бр. 2847/1 КО 
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Чачак, која је у његовом власништву. Уз иницијативу поднео је и Информацију о локацији бр. 958-

1072/2020-IV-2-01 од 18.11.2020.год. 

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

непокретности од Службе за катастар непокретности Чачак. Увидом у податке катастра 

непокретности утврђено је да је к.п. бр. 2804/28 КО Чачак у јавној својини града Чачка, као и да се 

граничи са кат. парцелом у својини подносиоца иницијативе, а увидом у информацију о локацији 

утврђено је да је к.п. бр. 2804/28 КО Чачак обухваћена ПГР-ом „Љубић - Коњевићи“ у Чачку и да се 

налази у урбанистичкој зони – становање средње густине, 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 налаз и мишљење вештака грађевинске струке Зорана Лазовића, дипл.ецц. 

мастер грађ. инж. од 22.03.2020.год. о висини тржишне вредности грађевинског земљишта по m2. 

 Дана 25.03.2021.год., подносилац иницијативе писаним путем сагласио се са обрачунатом 

ценом грађевинског земљишта, у износу од 2.939,00 дин./m2.  

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

2804/28 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. 2804/28 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. 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УСТАНОВЉАВАЊУ ПРАВА 

СТВАРНЕ СЛУЖБЕНОСТИ ПЕШАЧКОГ И КОЛСКОГ 

ПРОЛАЗА ПРЕКО КП.БР.1637/2 КО ДОЊА ТРЕПЧА 

 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Вере Јаковљевић, Градско веће 

је једногласно донело: 
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Р Е Ш Е Њ Е  

 

 1. Установљава се право стварне службености пешачког и колског пролаза преко к.п. бр. 

1637/2 КО Доња Трепча, која је у јавној својини града Чачка (послужно добро) у корист к.п. бр. 

1652 КО Доња Трепча, која је у приватној својини DRUŠTVА SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE RAMIX, ČAČAK (повласно добро). 

 2. Службеност се састоји од права пешачког и колског пролаза преко к.п. бр. 1637/2 КО 

Доња Трепча, тако што почиње на међи к.п.бр. 1637/2 и 1652 обе у КО Доња Трепча. Почетак 

службености пролаза удаљен је 17m од тромеђе кат. парцела бр. 1644/3, 1652 и 1637/2 све у КО 

Доња Трепча, одакле службеност пролаза иде у правцу међе асфалтираног пута на к.п. бр. 2846 КО 

Доња Трепча у ширини од 7m и у дужини 3,4 m на полазној, односно 3,7 m на завршној тачки. 

Укупна површина службености  пролаза је 24,85m2.  

 3. Комисија за грађевинско земљиште је спровела поступак и предложила установљавањe 

стварне службености пешачког и колског пролаза преко к.п. бр. 1637/2 КО Доња Трепча, уз плаћање 

накнаде обрачунате од стране лица овлашћеног и регистрованог за послове вештачења. 

 4. Обавезује се RAMIX да у року од 30 дана од дана пријема овог решења приступи 

закључењу уговора о установљавању права стварне службености пешачког и колског пролаза преко 

к.п. бр. 1637/2 КО Доња Трепча са ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК, као и да уплати обрачунату накнаду у 

једнократном износу од 4.373,60 дин. 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.     

 5. 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. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

 DRUŠTVО SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I 

USLUGE RAMIX, ČAČAK, Ул. љубићска бр. 40, поднело је захтев бр. 465-133/2021-IV-2-07 од 

17.03.2021.год., за установљавање права стварне службености пешачког и колског пролаза преко 

к.п. бр. 1637/2 КО Доња Трепча, која је у јавној својини града Чачка, уз образложење да му је пролаз 

потребан за приступ к.п. бр. 1652 КО Доња Трепча, која је у његовом приватном власништву, као и 

за потребе добијања грађевинске дозволе и прикључења објеката на гас. Уз захтев је приложен 

Налаз и мишљење судског вештака грађевинске струке Зорана Лазовића, дипл. ецц. мастер 

грађ.инж. од 16.03.2021.год. са описом правца и утврђивањем висине накнаде за службеност 

пролаза на к.п. бр. 1637/2 КО Доња Трепча.  

 Градска управа за урбанизам, прибавила је по службеној дужности Информацију о локацији 

од 958-470/2021-IV-2-01 од 09.04.2021.год. у којој је наведено да је к.п.бр. 1637/2 КО Доња Трепча 

обухваћена Просторним планом града Чачка и да се налази у обухвату грађевинског земљишта, 

постојећи грађевински рејон, постојеће гробље и део јавне саобраћајнице, као и да улази у обухват 

ПДР-а за гробље у Доњој Трепчи.  

 Градска управа за урбанизам, Служба за имовинске послове прибавила је по службеној 

дужности податке катастра непокретности. 

 Комисија за грађевинско земљиште спроводећи поступак, на седници одржаној 

05.04.2021.год. утврдила је да је установљавање стварне службености пролаза основано, да је у 

складу са Законом о основама својинскоправних односа, Статутом Града Чачка и Одлуком о 

грађевинском земљишту. 

 Чланом 50. став 1. Закона о основама својинскоправних односа прописано је да се стварна 

службеност врши на начин којим се најмање оптерећује послужно добро, чланом 51. да се стварна 
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службеност заснива правним послом, одлуком државног органа и одржајем, а чланом 53. став 1. 

истог закона да се стварна службеност установљава одлуком суда или другог државног органа када 

власник повласног добра у целини или делимично не може користити то добро без одговарајућег 

коришћења послужног добра, као и у другим случајевима одређеним законом. 

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

земљишту прописано је да Градско веће између осталог, одлучује о установљавању права стварне 

службености пролаза на грађевинском земљишту у јавној својини града Чачка.  

 Чланом 67. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту прописано је да Градско веће града 

Чачка, може донети решење о установљавању права стварне службености на грађевинском 

земљишту у јавној својини Града, као послужном добру, када је према прописима којима се уређује 

изградња, односно другим прописима, уговор о установљавању права службености предвиђен као 

услов за издавање грађевинске дозволе за изградњу објекта, односно решења о одобрењу за 

извођење радова, као и у другим случајевима када је то, с обзиром на околности, неопходно. Ставом 

3. истог члана прописано је да надлежни орган по пријему иницијативе поднету иницијативу 

доставља Комисији за грађевинско земљиште. Комисија за грађевинско земљиште утврђује да ли су 

испуњени прописани услови за установљавање стварне службености, а посебно да ли је 

установљавање стварне службености оправдано и целисходно.  

 Увидом у лист непокретности Комисија је утврдила је да је к.п. бр. 1637/2 КО Доња Трепча 

у јавној својини града Чачка, а увидом у информацију о локацији да предметна парцела улази у 

обухват ПДР-а за гробље у Доњој Трепчи, али да део парцеле на којој установљава службеност није 

у обухвату планираног проширења гробља. 

 Такође, Комисија је утврдила да су испуњени сви услови за установљавање стварне 

службености пролаза, да је иста оправдана и целисходна, обзиром да подносилац иницијативе нема 

други приступ својим непокретностима и донела закључак којим предлаже установљавањe стварне 

службености пешачког и колског пролаза преко к.п. бр. 1637/2 КО Доња Трепча, уз плаћање 

накнаде у једнократном износу од 4.373,60дин., обрачунате од стране лица овлашћеног и 

регистрованог за послове вештачења. 

 Градска управа за урбанизам града Чачка по добијању закључка Комисије припремила је 

предлог решења о установљавању стварне службености пролаза ближе описане изреком решења и 

доставила га Градском већу на одлучивање. 

 Имајући у виду напред наведено, Градско веће града Чачка је донело решење као у 

диспозитиву. 

 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ К.П. БР. 197/2 КО 

ЈЕЖЕВИЦА 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Вере Јаковљевић, Градско веће 

је једногласно донело: 

Р Е Ш Е Њ Е 

о отуђењу дела к.п.бр. 197/2 КО Јежевица 

 

 I ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине града Чачка непосредном погодбом, грађевинско земљиште 

ближе описано као део к.п.бр. 197/2 КО Јежевица у површини од 58m2, утврђено као земљиште за 

редовну употребу објекaта ознаке 1 и 2, Душанки Томић и Саши Томић обоје из Чачка, који су 

сувласници грађевинског земљишта са обимом удела од по 137/332 к.п.бр. 197/2 КО Јежевица, као и 

нелегално изграђених објеката на истој. 
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 II На основу овог решења ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК ће са Душанком Томић и Сашом Томић 

обоје из Чачка, закључити уговор о отуђењу дела кат.парцелe бр. 197/2 КО Јежевица, у року од 30 

дана од дана пријема овог решења. 

 

 III Подносиоци иницијативе су обавезни да уплате цену грађевинског земљишта обрачунату 

од ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК у износу од 173.555,14 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, закључује се по претходно 

прибављеном мишљењу Градског правобраниоца. 

 

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

ЧАЧАК ће покренути поступак поништења овог решења, а у случају да подносиоци иницијативе за 

отуђење грађевинског земљишта не исплате утврђену цену у датом року, ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК је 

дужно да поднесе тужбу надлежном суду ради наплате тржишне вредности грађевинског земљишта.  

 

 VI Обавезују се подносиоци иницијативе да плате законом прописане пореске обавезе као и 

да са надлежним комуналним и другим правним лицима уговоре и плате 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 

 

 Душанкa Томић Ул. Светозара Марковића бр. 61 и Сашa Томић, Јежевица бб, обоје из 

Чачка, поднели су иницијативу бр. 463-61/2020-IV-2-07 од 29.07.2020.год. за отуђење дела 

(површине од 58m2) кат. парцеле бр. 197/2 КО Јежевица, који је у јавној својини града Чачка, 

непосредном погодбом, обзиром да су сувласници грађевинског земљишта са обимом удела од по 

137/332 к.п.бр. 197/2 КО Јежевица, као и нелегално изграђених објекта на истој, уз образложење да 

имају намеру да објекте озаконе. Уз захтев су поднели Решење о утврђивању земљишта за редовну 

употребу објекта издато од Градске управе за урбанизам града Чачка бр. 463-51/2020-IV-2-07 од 

06.07.2020.год. 

 Катастарска парцела бр. 197/2 КО Јежевица има површину од 332m2, од којих је Град Чачак 

носилац права јавне својине на 58m2, Душанка Томић из Чачка је носилац права приватне својине на 

137m2 и Саша Томић из Чачка је носилац права приватне својине на 137m2. 

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

непокретности од Службе за катастар непокретности Чачак. 

 Градско веће града Чачка донело је Решење о приступању отуђењу дела к.п.бр. 197/2 КО 

Јежевица бр. 06-126/2020-III од 04.09.2020.год. 

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

грађевинско земљиште спроводећи поступак, на седници одржаној 05.04.2021.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 100. тачка 1. став 3) овог закона прописано је, између осталог, да се грађевинско 

земљиште у јавној својини може отуђити непосредном погодбом у случају формирања грађевинске 
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парцеле у складу са чланом 70. овог закона, а члан 70. прописује поступак и услове утврђивања 

земљишта за редовну употребу. 

 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 формирања грађевинских 

парцела. 

 Чланом 30. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту прописано је да се отуђење 

грађевинског земљишта власнику објекта коме је донето решење о утврђивању земљишта за 

редовну употребу и формирању грађевинске працеле на грађевинском земљишту у својини Града, у 

складу са чланом 70. Закона о планирању и изградњи, врши непосредном погодбом, по тржишној 

цени. 

 Увидом у податке катастра непокретности Комисија је утврдила је да је кат. парцела бр. 

197/2 КО Јежевица у јавној својини града Чачка у реалном уделу 58//332, а увидом у решење 

Градске управе за урбанизам града Чачка број 463-51/2020-IV-2-07 од 06.07.2020. године утврђено 

је да је спроведен поступак за утврђивање земљишта за редовну употребу објекта и да предметна 

парцела испуњава услове да буде одређена као земљиште за редовну употребу објеката ознаке 1 и 2.  

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

обзиром да ће отуђењем дела предметне кат. парцеле Град остварити приход у износу од 173.555,14 

динара.  

 По спроведеном поступку Комисија за грађевинско земљиште доставила је записник од 

05.04.2021.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. 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ К.П. БР. 2345/12 КО 

ЧАЧАК 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Вере Јаковљевић, Градско веће 

је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о отуђењу к.п. бр. 2345/12 КО Чачак 

        

 I ОТУЂУЈЕ СЕ 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 На основу овог решења ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК ће са Милицом Шпајаковић из Чачка, 

закључити уговор о отуђењу кат.парцелe бр. 2345/12 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 547.596,39 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 

 

 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. 

 Градско веће града Чачка донело је Решење о приступању отуђењу кат.парцелe бр. 2345/12 

КО Чачак бр. 06-51/2021-III од 31.03.2021.год. 

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

грађевинско земљиште спроводећи поступак, на седници одржаној 05.04.2021.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 је кат. парцела 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 je 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. 

 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 
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намене, као и да ће отуђењем предметне кат. парцеле Град остварити приход у износу од 547.596,39 

динара.  

 По спроведеном поступку Комисија за грађевинско земљиште доставила је записник од 

05.04.2021.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. 

 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ К.П. БР. 6152/1 КО 

ЧАЧАК 

  

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Вере Јаковљевић, Градско веће је 

једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о отуђењу дела к.п.бр. 6152/1 КО Чачак 

        

 I ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине града Чачка, непосредном погодбом, у циљу озакоњења 

објекта, грађевинско земљиште ближе описано као део к.п.бр. 6152/1 КО Чачак у површини од 

60m2, утврђено као земљиште за редовну употребу објекта ознаке 1, Ратку Бабићу из Чачка, који је 

власник грађевинског земљишта са обимом удела од 557/617 к.п.бр. 6152/1 КО Чачак, као и 

нелегално изграђеног објекта на истој. 

 

 II На основу овог решења ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК ће са Ратком Бабићем из Чачка, закључити 

уговор о отуђењу дела кат.парцелe бр. 6152/1 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 251.694,00 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, закључује се по претходно 

прибављеном мишљењу Градског правобраниоца. 

 

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

ЧАЧАК ће покренути поступак поништења овог решења, а у случају да подносилац иницијативе за 

отуђење грађевинског земљишта не исплати утврђену цену у датом року, ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК је 

дужно да поднесе тужбу надлежном суду ради наплате тржишне вредности грађевинског земљишта.  

 

 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“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Ратко Бабић из Чачка, Ул. булевар Вука Караџића бр. 112, поднео је иницијативу бр. 463-

62/2020-IV-2-07 од 31.07.2020.год. за отуђење дела (површине од 60m2) кат. парцеле бр. 6152/1 КО 

Чачак, који је у јавној својини града Чачка, непосредном погодбом, обзиром да је власник 

грађевинског земљишта обимом удела од 557/617 к.п.бр. 6152/1 КО Чачак, као и нелегално 

изграђеног објекта на истој, уз образложење да има намеру да објекат озакони. Уз захтев је поднео 

Решење о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта бр. 463-43/2020-IV-2-07 од 

17.06.2020.год. 

 Катастарска парцела бр. 6152/1 КО Чачак има површину од 617m2, од којих је Град Чачак 

носилац права јавне својине на 60m2, а Ратко Бабић из Чачка је носилац права приватне својине на 

557m2. 

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

непокретности од Службе за катастар непокретности Чачак. 

 Градско веће града Чачка донело је Решење о приступању отуђењу дела к.п.бр. 6152/1 КО 

Чачак бр. 06-126/2020-III од 04.09.2020.год. 

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

грађевинско земљиште спроводећи поступак, на седници одржаној 05.04.2021.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 100. тачка 1. став 3) овог закона прописано је, између осталог, да се грађевинско 

земљиште у јавној својини може отуђити непосредном погодбом у случају формирања грађевинске 

парцеле у складу са чланом 70. овог закона, а члан 70. прописује поступак и услове утврђивања 

земљишта за редовну употребу. 

 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 формирања грађевинских 

парцела. 

 Чланом 30. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту прописано је да се отуђење 

грађевинског земљишта власнику објекта коме је донето решење о утврђивању земљишта за 

редовну употребу и формирању грађевинске працеле на грађевинском земљишту у својини Града, у 

складу са чланом 70 Закона о планирању и изградњи, врши непосредном погодбом, по тржишној 

цени. 

 Увидом у податке катастра непокретности Комисија је утврдила је да је кат. парцела бр. 

6152/1 КО Чачак у јавној својини града Чачка у реалном уделу 60/617, а увидом у решење Градске 

управе за урбанизам града Чачка број 463-43/2020-IV-2-07 од 17.06.2020. године утврђено је да је 

спроведен поступак за утврђивање земљишта за редовну употребу објекта и да предметна парцела 

испуњава услове да буде одређена као земљиште за редовну употребу објекта ознаке 1.  

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

обзиром да ће отуђењем дела предметне кат. парцеле Град остварити приход у износу од 251.694,00 

динара.  

 По спроведеном поступку Комисија за грађевинско земљиште доставила је записник од 

05.04.2021.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. 
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ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОСЛОБАЂАЊУ ОБАВЕЗЕ 

ПЛАЋАЊА ЗАКУПНИНЕ ЗА ЗАКУПЦЕ ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У ПОСЛОВНОЈ ЗГРАДИ СА 

СЕВЕРНОМ ТРИБИНОМ ГРАДСКОГ ФУДБАЛСКОГ 

СТАДИОНА ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2020. ДО 01.09.2020. 

ГОДИНЕ 

 

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

Градско веће је једногласно донело: 

 

                                                                Р Е Ш Е Њ Е 

 

ОСЛОБАЂАЈУ СЕ обавезе плаћања закупнине за период од 01.04.2020. године до 

01.09.2020. године закупац пословног простора ознаке 1, Владимир Дујовић, закупац пословног 

простора ознаке 2, BOJAN RADISAVČEVIĆ PR, АUTOPERIONICA TOP – WASH и закупац 

пословног простора ознаке 3, ĐORĐЕ PETROVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA I TRGOVINA 

REVOLT 032 ČAČAK, а који пословни простори се налазе у пословној згради са северном трибином 

градског фудбалског стадиона, означеној бројем 4 у листу непокретности број 10431 К.О. Чачак, 

изграђеној на к.п. бр. 5417/1 К.О. Чачак. 

 

                                               О б р а з л о ж е њ е 
  

 Владимир Дујовић из Чачка, BOJAN RADISAVČEVIĆ PR, АUTOPERIONICA TOP – WASH 

и ĐORĐЕ PETROVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA I TRGOVINA REVOLT 032 ČAČAK, поднели 

су Комисији за пословни простор захтеве за ослобођење од плаћања закупнине за период од 

01.04.2020. године до 01.09.2020. године који су заведени под бројем 361-3/2021-IV-2-07, 361-4/2021-

IV-2-07 и 361-5/2021-IV-2-07. У својим захтевима су навели да су у поменутом периоду изводили 

додатне радове унутар пословних простора, који имају карактер инвестиционог одржавања, који су 

били неопходни како би несметано могли да обављају своју делатност и за чије извођење су добили 

усмену сагласност Града Чачка као носиоца права јавне својине на поменутим пословним 

просторима и закуподавца.  Те радове су извели управо у периоду када је вршено и партерно 

уређење испред пословних простора које је инвестирао Град Чачак, обзиром да је приступ локалима 

у том периоду био онемогућен. 

 У својим захтевима детаљно су описали, прецизирали и определили инвестиционе радове 

који су извођени и навели да они обухватају реконструкцију плафона тј. спуштање плафона као и 

кречење истог, замена постојеће расвете новом као и постављање електро инсталације за додатно 

уграђену расвету, комплетно кречење пословног простора у другу боју од постојеће, израда шанка и 

монтирање унутар пословног простора, израда комплетног ентеријера за локал, израда и уградња 

преградних паравана до тоалета и израда и монтажа полица на зидове. 

 Комисија за пословни простор Градског већа града Чачка одржала је седницу 06.04.2021. 

године на којој је разматран захтев закупаца пословног простора у јавној својини града Чачка који се 

налази у пословној згради са северном трибином градског фудбалског стадиона, означеној бројем 4 

у листу непокретности број 10431 К.О. Чачак изграђеној на к.п.бр. 5417/1 К.О. Чачак и то: пословни 

простор ознаке 1, који се састоји од 4 просторије, нето површине 48,13 м2, пословни простор ознаке 

2, који се састоји од 4 просторије, нето површине 48,23 м2 и пословни простор ознаке 3, који се 

састоји од 4 просторије, нето површине 48,33 м2, да се ослободе од плаћања закупнине за период 

док су извођени радови који имају карактер инвестиционог одржавања унутар наведених пословних 

простора, у периоду од 01.04.2020. године до 01.09.2020. године. 
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 Члан 14. став 9. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности и давања у закуп 

ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, 

као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник РС" бр. 16/2018) 

прописује да закупац може бити ослобођен плаћања закупнине током периода извођења радова који 

имају карактер инвестиционог одржавања закупљеног пословног простора за период док трају 

радови, најдуже 6 месеци, на основу посебно образложене одлуке надлежног органа носиоца права 

јавне својине. 

 Комисија за пословни простор је закључила да су у конкретном случају испуњени услови за 

ослобођење од плаћања закупнине закупаца  пословних простора који се налазе у пословној згради 

са северном трибином градског фудбалског стадиона,  у периоду од 01.04.2020. године до 

01.09.2020. године, за време док су извођени радови који имају карактер инвестиционог одржавања 

закупљеног пословног простора, а све у складу са чланом 14. став 9. Уредбе о условима прибављања 

и отуђења непокретности и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања 

искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда ("Сл. гласник РС" бр. 16/2018) те стога предлаже Градском већу града Чачка 

доношење одлуке као у диспозитиву. 

 

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

 

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда Небојша Бежанић упознао је чланове Градског већа са 

Извештајем о раду Градске управе за опште и заједничке послове за 2020. годину, указујући на 

делокруг рада ове Управе, унутрашње уређење и извршавање послова из делокруга рада ове 

Управе. 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка  за 

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

 

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ, КАО И УМЕТНИЧКИХ, 

ОДНОСНО СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА 

У КУЛТУРИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2021. 

ГОДИНИ 

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Бранко Ћаловић. Градско веће 

града Чачка расписало је Јавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или 

суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у 

култури на територији града Чачка у 2021. години, а у складу са Законом о култури и Уредбом о 

критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и 

суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне 

самоуправе. Јавни конкурс објављен је 15. јануара 2021. године у дневном листу „Ало“ и на сајту 

града Чачка и трајао је 30 дана, а закључно са 17. фебруаром 2021. године. У наведеном року 
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достављено је 49 пројеката, од којих је једна пријава била неблаговремена. На основу тачке 11. 

Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у 

култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на територији 

града Чачка у 2021. години, дванаест учесника конкурса обавештено је да треба да допуне поднету 

пријаву, а у року од осам дана од дана објављивања обавештења на званичној интернет страници 

града Чачка. Стручна комисија за избор пројеката у култури је на седницама одржаним 26. марта 

2021. године и 7. априла 2021. године разматрала приспеле пријаве на Јавни конкурс ради 

прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, 

односно стручних и научних истраживања у култури на територији града Чачка у 2021. години и 

Градског већу доставља предлог за доделу средстава за финансирање или суфинансирање пројеката 

у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на територији 

града Чачка у 2021. години за 40 подносилаца програма. 

 

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

  Др Милош Папић истакао је да је одмах на почетку предлога требало истаћи да је за 40 

пројеката додељено укупно 8 милиона динара колико је и опредељено у буџету за ову годину за 

спровођење овог конкурса. Такође је истакао да износ од 8 милиона представља 2,7 % ставке за 

зазвој културе и информисања у буџету, да ово није велики износ средстава али да је и са тим 

износом задовољено углавном свако удружење које је конкурисало.Истакао је проблем слободних 

уметника и потребу да се њихови проблеми мапирају, у сарадњи са овом Комисијом и помоћником 

градоначелника за друштвене делатности јер то нису велика средства. 

    Бранко Ћаловић истакао је проблем који имају слободни уметници није новијег датума и 

није га тако лако решити а захтеваће известан ниво средстава из буџета, као и решавање пре свега 

њиховог радног статуса. 

  Владан Милић, на крају дискусије по овој тачки дневног реда, истакао је да је у 2019. 

години за намену финансирања пројеката у култури било опредељено 4 милиона динара а од 2020. 

године износи 8 милиона динара. 

 

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

 

ОДЛУКУ 

о расподели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и 

уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на територији града Чачка 

у 2021. години 

  

 

1. Средства  буџета града Чачка намењена за финансирање или суфинансирање пројеката у 

култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на територији 

града Чачка у 2021. години, у износу од 8.000.000,00 динара, расподељују се следећим 

подносиоцима пројеката: 

 

Редни 

број 

Подносилац 

пројекта 

 

 

Назив 

пројекта 

 

Област културне 

делатности 

 

 

Износ 

 (у динарима) 

1.  

Завичајно 

друштво 

„Чачани“ Чачак 

Објављивање 

каталога са 

радовима првог 

чачанског 

ликовне, примењене, 

визуелне уметности, 

дизајн, уметничка 

фотографија и 

55.000,00 
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вајара Драгана 

Ћирковића са 

видео 

презентацијом 

архитектура 

2.  

Железничко 

културно 

уметничко 

друштво „Дуле 

Милосављевић“ 

Чачак 

11. Дечији 

фестивал 

фолклора 

„Чачански 

опанак“ 

уметничка игра – 

класичан балет, 

народна игра, 

савремена игра 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација) 

400.000,00 

3.  

Културно 

уметничко 

друштво  

„Бамби“ Чачак 

народна ношња 

„Околине 

Београда“ 

уметничка игра – 

класичан балет, 

народна игра, 

савремена игра 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација) 

250.000,00 

4.  

Удружење 

„World music 

center Serbia“ 

Чачак  

Капетан Коча 

путује... 

музика (стваралаштво, 

продукција, 

интерпретација) 

90.000,00 

5.  

Удружење 

фолклора и 

народног 

стваралаштва 

„Дукати“ Чачак 

 

17. 

Међународни 

фестивал 

фолклора 

„Вечери 

фолклора поред 

Западне 

Мораве“ и 

набавка 

народне ношње 

уметничка игра – 

класичан балет, 

народна игра, 

савремена игра 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација) 

200.000,00 

6.  

Удружење 

„Театар ретких 

генијалаца“ 

Чачак 

Позоришна 

представа 

„Венчања неће 

бити“ 

позоришна уметност 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација) 

100.000,00 

7.  

Удружење 

„Српско руско 

белоруско 

пријатељство 

Србије“ Чачак 

Концерт хора 

„Лучинушка“ 

уметничка игра – 

класичан балет, 

народна игра, 

савремена игра 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација) 

100.000,00 

8.  

Културно 

уметничко 

друштво  

„Абрашевић“ 

Чачак 

Обичајне песме, 

игре и ношње 

на покладама 

уметничка игра – 

класичан балет, 

народна игра, 

савремена игра 

(стваралаштво, 

продукција и 

400.000,00 
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интерпретација) 

9.  

Друштво 

староседелаца 

Љубића 

„Гребићи“ 

Љубићки албум уметничка игра – 

класичан балет, 

народна игра, 

савремена игра 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација) 

40.000,00 

10.  

Културно 

уметничко 

друштво  

„Радиша 

Поштић“ 

Мрчајевци 

Смотра дечијег 

фолклора 

уметничка игра – 

класичан балет, 

народна игра, 

савремена игра 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација) 

120.000,00 

11.  

Удружење рома 

„Будимо људи“ 

Чачак 

Културно 

уметнички 

програм 

поводом 

светског дана 

Рома 

уметничка игра – 

класичан балет, 

народна игра, 

савремена игра 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација) 

60.000,00 

12.  

Фото кино клуб 

„Чачак“ Чачак 

„Породични 

портрет 2021 – 

породичне 

приче“  

филмска уметност и 

остало аудио-

визуелно 

стваралаштво 

100.000,00 

13.  
Фото кино клуб 

„Чачак“ Чачак 

Каталог 

фотографија 

научноистраживачке и 

едукативне 

делатности у култури 

80.000,00 

14.  

Фото кино клуб 

„Чачак“ Чачак 

„19. Дани 

фотографије - 

Чачак 2021“ 

ликовне, примењене, 

визуелне уметности, 

дизајн, уметничка 

фотографија и 

архитектура 

150.000,00 

15.  
Уметничко 

друштво 

„Градац“ Чачак 

Часопис 

„Градац“ 

књижевност 

(стваралаштво, 

преводилаштво) 

1.410.000,00 

16.  

Удружење 

„Културно 

просветна 

заједница“ Чачак 

Култура у 

фокусу 

музика (стваралаштво, 

продукција, 

интерпретација) 

1.000.000,00 

17.  

Студио за дизајн 

“Lupo design 

studio” Чачак 

Поп арт 

монументи 

Чачка 

ликовне, примењене, 

визуелне уметности, 

дизајн, уметничка 

фотографија и 

архитектура 

100.000,00 

18.  
Културно 

уметничко 

друштво  

Неговање 

изворне песме 

„У глас на бас“ 

уметничка игра – 

класичан балет, 

народна игра, 

40.000,00 
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„Српски јелек“ 

Чачак 

и српска 

кухиња 

савремена игра 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација) 

19.  

Удружење 

„Омладинско 

позориште 

Морава театар“ 

Чачак 

Дечија 

позоришна 

представа 

„Црвенкапа“ 

позоришна уметност 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација); 

200.000,00 

20.  

Удружење 

„Чувари дела 

Вука Караџића“ 

Чачак 

Завичајни 

свет(л)описи 

научноистраживачке и 

едукативне 

делатности у култури 

200.000,00 

21.  

Фолклорни 

ансамбл 

„Ветерани града 

Чачка“ Чачак 

 

Сабор ветерана 

„Моравски вез“ 

уметничка игра – 

класичан балет, 

народна игра, 

савремена игра 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација) 

70.000,00 

22.  

Удружење 

„Креативна 

јазбина“ Чачак 

Објављивање 

књиге песама 

„Наранџаста, 

блиска 

константа 

голица“ Иване 

Пајић 

књижевност 

(стваралаштво, 

преводилаштво) 

120.000,00 

23.  

Удружење 

„Креативна 

јазбина“ Чачак 

Летње игре 

сликарским 

техникама 

(Лист) 

ликовне, примењене, 

визуелне уметности, 

дизајн, уметничка 

фотографија и 

архитектура 

80.000,00 

24.  

Удружење 

„Богати легат 

искрених 

стваралаца 

Србије“ Горњи 

Милановац 

Вековне стазе 

виолинског 

звука 

музика (стваралаштво, 

продукција, 

интерпретација) 

45.000,00 

25.  

Удружење 

грађана 

„Платформа за 

промоцију 

уметности 

мултиоригинала“ 

Доња Трепча 

Културне 

политике 

ликовне, примењене, 

визуелне уметности, 

дизајн, уметничка 

фотографија и 

архитектура 

250.000,00 

26.  

Удружење 

спортских 

новинара града 

Чачка 

Спортске 

легенде Чачка 

књижевност 

(стваралаштво, 

преводилаштво) 

150.000,00 
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27.  
Фото група 

„Формат“ Чачак   

Школа 

фотографије   

научноистраживачке и 

едукативне 

делатности у култури 

100.000,00 

28.  

Фото група 

„Формат“ Чачак   

Фото дани 

Чачка 2021 

ликовне, примењене, 

визуелне уметности, 

дизајн, уметничка 

фотографија и 

архитектура 

100.000,00 

29.  

Удружење 

визуелних 

уметника Чачак 

Портрет године ликовне, примењене, 

визуелне уметности, 

дизајн, уметничка 

фотографија и 

архитектура 

300.000,00 

30.  
Удружење 

„Ирмос“ Чачак 

Изазови и 

одговори 

научноистраживачке и 

едукативне 

делатности у култури 

100.000,00 

31.  

Радничко 

културно 

уметничко 

друштво „ФРА“ 

Чачак 

Међународни 

фестивал 

фолклора „Са 

Овчара и 

Каблара“ 

уметничка игра - 

класичан балет, 

народна игра, 

савремена игра 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација) 

150.000,00 

32.  
Удружење 

„Архи зона“ 

Чачак 

Улицама нашег 

града 

научноистраживачке и 

едукативне 

делатности у култури 

90.000,00 

33.  

Издавачка кућа 

„Дерета“ ДОО 

Београд 

 

Милкица 

Милетић - 

„Менует у 

шејтановим 

папучама“ - 

роман о Чачку 

(односно, 

завршни део 

трилогије о 

Чачку) 

књижевност 

(стваралаштво, 

преводилаштво) 

160.000,00 

34.  

Друштво 

ликовних 

уметника 

„Рисим“ Чачак 

Ликовна 

уметност Чачка 

2021 

ликовне, примењене, 

визуелне уметности, 

дизајн, уметничка 

фотографија и 

архитектура 

150.000,00 

35.  
Удружење 

„Прича“ Чачак 

Музички 

карневал за 

децу и младе 

музика (стваралаштво, 

продукција, 

интерпретација) 

250.000,00 

36.  

Удружење 

„Светосавске 

свечаности“ 

Чачак 

Светосавски 

духовни 

концерти 

музика (стваралаштво, 

продукција, 

интерпретација) 

100.000,00 

37.  Удружење „Еко Уређење научноистраживачке и 50.000,00 
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дизајн“ Чачак дворишта 

Музеја 

детињства кроз 

малу школу 

баштованства 

едукативне 

делатности у култури 

38.  

Удружење 

„Наше дрво“ 

Чачак 

Креације и 

рукотворине 4 

остала извођења 

културних програма и 

културних садржаја 

(мјузикл, циркус, 

пантомима, улична 

уметност и сл.) 

50.000,00 

39.  

Центар за развој 

и унапређење 

породичног 

функционисања 

„Хоризонти“ 

Чачак 

Дечја ликовна 

колонија - 

Чачак 

ликовне, примењене, 

визуелне уметности, 

дизајн, уметничка 

фотографија и 

архитектура 

50.000,00 

40.  

Европски 

културни форум 

Београд 

Лунгоме 

дроменца 

(радни назив) 

филмска уметност и 

остало аудио-

визуелно 

стваралаштво 

540.000,00 

 

 

 

2. Средства нису одобрена следећим подносиоцима пројеката: 

 

Редни 

број 
Подносилац  

 

 

Назив пројекта 

 

Област културне 

делатности 

 

 

Предлог 

1.  

Књижевни клуб 

„Драгослав 

Грбић“ Чачак 

Штампање и 

представљање 

антологије 

дечијег 

стваралаштва у 

Чачку, фестивал 

поезије и 

штампање 

књиге 

„Хитлерова 

деца“ Милутина 

Миће 

Миловановића 

 

 

 

одбачено 

2.  

Удружење рома 

„Будимо људи“ 

Чачак 

Културно 

уметнички 

програм 

поводом 

светског дана 

 

одбачено 
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Рома 

3.  

Удружење 

грађана „Центар 

за истраживачко 

новинарство“ 

Чачак 

Виртоузи са 

Мораве 

музика (стваралаштво, 

продукција, 

интерпретација) одбачено 

4.  

Културно 

уметничко 

друштво „Вук 

Караџић“ 

Грабовац 

Два града на 

Морави – 

књижевна 

сусретања 

песника из 

Чачка и 

Трстеника 

књижевност 

(стваралаштво, 

преводилаштво) 

одбачено 

5.  
Уметничко 

удружење „Piano 

forte“ Чачак 

Музика и ми  

одбачено 

6.  

Удружење 

„Страцимиров 

запис“ Чачак    

Ој Мораво – 

заштита, 

чување, 

представљање, 

интерпретација 

– трећа 

(завршна) фаза 

 

одбачено 

7.  
Музичка школа 

„Др Војислав 

Вучковић“ Чачак 

Летњи 

концерти 

Музичке школе 

музика (стваралаштво, 

продукција, 

интерпретација) 

одбачено 

8.  

Удружење 

„Зелена јабука“ 

Пријевор 

Дани завичајне 

музике „Низ 

Мораву песма 

нек потече“ 

музика (стваралаштво, 

продукција, 

интерпретација) 
одбачено 

9.  
ДОО „Чворак“ 

Чачак 

неблаговремено 
одбачено 

 

 

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

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

дана од дана објављивања одлуке о расподели средстава  

 

3. Са изабраним подносиоцима из тачке 1. Одлуке закључиће се уговор о финансирању 

односно суфинансирању пројеката  

 

4. За израду и реализацију уговора задужује се Градска управа за друштвене делатности 

града Чачка 

 

5. Ову Одлуку објавити на веб-сајту града Чачка www.cacak.org.rs. 

 

 

 

 

http://www.cacak.org.rs/
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Образложење 

 

Градско веће града Чачка расписало је Јавни конкурс ради прикупљања предлога за 

финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и 

научних истраживања у култури на територији града Чачка у 2021. години, а у складу са Законом о 

култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 6/2020) и Уредбом о 

критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и 

суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник РС” број 105/2016 и 112/2017). Јавни конкурс је објављен 15. 

јануара 2021. године у дневном листу „Ало“ и на сајту града Чачка (www.cacak.org.rs) и трајао је 30 

дана, а закључно са 17. фебруаром  2021. године. У наведеном року достављено је 49 пројеката, од 

којих је једна пријава пројекта била неблаговремена. 

 

 На основу  члана 11. Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или 

суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у 

култури на територији града Чачка у 2021. години, Стручна комисија за избор пројеката у култури 

(образована Решењем Градског већа број 06-41/2021-III од 19. марта 2021. године) затражила је од 

12 учесника конкурса да допуне поднету пријаву, у року од осам дана од дана објављивања 

Обавештења на званичној интернет страници града Чачка. 

 

Након протека рока за допуну пријава Стручна комисија разматрала је приспеле пријаве на 

Јавни конкурс за прикупљање предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, 

као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на територији града Чачка у 

2021. години.   

 

У складу са тачком 11. Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или 

суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у 

култури на територији града Чачка у 2021. години, није разматран достављени пројекат Удружења 

„Зелена јабука“ Пријевор, јер нису у предвиђеном року доставили допуну пријаве.  

У складу са тачком 12. Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или 

суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у 

култури на територији града Чачка у 2021. години, није разматран достављени пројекат ДОО 

„Чворак“ Чачак, јер је пријава неблаговремена.  

 

У складу са тачком 2. Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или 

суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у 

култури на територији града Чачка у 2021. години, није разматран достављени пројекат Музичке 

школе „Др Војислав Вучковић“ Чачак, јер је пријава недопуштена, обзиром да право учешћа на 

конкурсу немају установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или 

јединица локалне самоуправе. 

 

У складу са тачком 8. Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или 

суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у 

култури на територији града Чачка у 2021. години, није разматран достављени пројекат Удружења 

„Страцимиров запис“ Чачак, Уметничког удружења „Piano forte“ Чачак, Удружења рома „Будимо 

људи“ Чачак (први поднет) и Књижевног клуба „Драгослав Грбић“ Чачак, јер су пријаве поднете на 

обрасцима који нису Пријавни обраци предвиђени овим Јавним конкурсом.  

 



 

 

 

  35 

 

 

 

У складу са правилима Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или 

суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у 

култури на територији града Чачка у 2021. години, није разматран достављени пројекат Културно 

уметничког друштва „Вук Караџић“ Грабовац, јер се не спроводи само на територији града Чачка. 

 

У складу са правилима Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или 

суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у 

култури на територији града Чачка у 2021. години, није разматран достављени пројекат Удружење 

грађана  „Центар за истраживачко новинарство“ Чачак, јер је пријава недопуштена, односно 

пројекат предвиђа производњу медијских садржаја, што се суфинансира на основу конкурса за 

суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на 

територији града Чачка. 

 

Градско веће је размотрило предлог Комисије и одлучило да се средства доделе следећим 

учесницима: 

 

1. Завичајно друштво „Чачани“ Чачак – Пројекат Објављивање каталога са 

радовима првог чачанског вајара Драгана Ћирковића са видео презентацијом 

 

Пројекат доприноси развоју и неговању завичајне књижевности и афирмацији завичајних писаца. 

Усклађеност пројекта са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима конкурса. 

Финансијски план је јасан, разрађен и усклађен са планом активности. Изражен степен утицаја 

пројекта на квалитет културног живота. 

 

2. Железничко културно уметничко друштво „Дуле Милосављевић“ Чачак – 

Пројекат Дечји фестивал фолклора „ Чачански опанак“  

 

Пројекат популаризује изворно народно стваралаштво код деце и младих. Овај фестивал дуги низ 

година негује српску културну традицију и народне обичаје и упознаје  младе са културном 

баштином свог и других народа. Пројекат је усклађен са општим интересом у култури,  циљевима и 

приоритетима конкурса. Изражен је квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени 

капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, тако и неопходни 

ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан је и 

укључује више извора финансирања. 

 

3. Културно уметничко друштво „Бамби“ Чачак – Пројекат Народна ношња 

„Околине Београда“ 

 

Пројекат  популаризује изворно народно стваралаштво код деце и младих.Усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури, циљевима и приоритетима конкурса. Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, 

односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је усклађен са планом 

активности пројекта. Изражен степен утицаја пројекта на квалитет културног живота 

 

4. Удружење „World music center Serbia“ Чачак – Пројекат Капетан Коча путује... 

 

Пројекат доприноси унапређењу културне понуде општине Чачка и њене афирмације у региону као 

центра за очување и промоцију народног стваралаштва, традиционалних песама и мелодија. 

Усклађеност пројекта са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима конкурса. 
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Изражен квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени капацитети потребни за 

реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски 

план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора 

финансирања. Изражен степен утицаја пројекта на квалитет културног живота.   

 

5. Удружење фоклора и народног стваралаштва „Дукати“ Чачак – Пројекат 17. 

Међународни фестивал фолклора „Вечери фолклора поред Западне Мораве“ и 

набавка народне ношње 

 

Пројекат доприноси популаризацији традиционалне народне игре, песаме и  мелодије српског 

народа и етничких група у Србији. Пројекат има одговарајући ниво репрезентативности на 

локалном, регионалном и међународном нивоу. Усклађеност пројекта са општим интересом у 

култури, циљевима и приоритетима конкурса. Финансијски план је разрађен и усклађен са планом 

активности пројекта, економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен степен утицаја 

пројекта на квалитет културног живота. 

 

6. Удружење „Театар ретких генијалаца“ Чачак Пројекат Позоришна представа 

„Венчања неће бити“ 

 

Пројекат доприноси афирмацији чачанских глумаца на фестивалима у земљи и иностранству. 

Усклађеност пројекта са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима конкурса. 

Изражен квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени капацитети потребни за 

реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски 

план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора 

финансирања 

 

7. Удружење „Српско руско белоруско пријатељство Србије“ Чачак Пројекат 

Концерт хора „Лучинушка“ 

 

Усклађеност пројекта са општим интересом у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. 

Изражен квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени капацитети потребни за 

реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски 

план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора 

финансирања 

 

8. Културно уметничко друштво „Абрашевић“ Чачак Пројекат Обичајне песме, 

игре и ношње на покладама 

 

Подршка овом пројекту се заснива првенствено на давању доприноса унапређењу очувања српских 

народних обичаја и традиције, промовисању знања и вештина млађим генерацијама,  показујући 

изворност културе наших народа из свих области Србије. Усклађеност пројекта са општим 

интересом у култури, циљевима и приоритетима конкурса. Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, 

односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са 

планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен степен 

утицаја пројекта на квалитет културног живота. 
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9. Друштво староседелаца Љубића „Гребићи“ Пројекат Љубићки албум 
 

Пројекат доприноси очувању културног наслеђа.   Усклађеност пројекта са општим интересом у 

култури,  циљевима и приоритетима конкурса. Изражен квалитет и садржајна иновативност 

пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно 

уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом 

активности пројекта, економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен степен утицаја 

пројекта на квалитет културног живота. 

 

10. Културно уметничко друштво „Радиша Поштић“ Мрчајевци Пројекат Смотра 

дечјег фолклора 

 

Пројекат доприноси очувању нематеријалног културног наслеђа. Усклађеност пројекта са општим 

интересом у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, 

односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са 

планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен степен 

утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

 

 

11. Удружење Рома „Будимо људи“  Чачак Пројекат Културно уметнички програм 

поводом Светског дана Рома 

 

Пројекат доприноси неговању културне баштине националних мањина. Усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, 

односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са 

планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора финансирања. 

 

12. Фото кино клуб „Чачак“ Чачак Пројекат Породични портрет 2021 – породична 

прича 

 

 Пројекат истиче значај и афирмише традиционалне вредности кроз мултимедијалне 

презентације. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима 

конкурса. Изражен квалитет и садржајна иноватисвност пројекта. Изражени капацитети потребни за 

реализацију пројекта. Финансијски план је разрађен, усклађен са планом активности пројекта. 

Изражен степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице. 

 

13. Фото кино клуб „Чачак“ Чачак Пројекат Каталог фотографија 

 

Пројекат омогућава прикупљање материјалних факата као основу за проучавање развоја 

фотографије и израду Фотомонографије града Чачка. Усклађеност пројекта са општим интересом у 

култури, циљевима и приоритетима конкурса. Изражен квалитет и садржајна иноватисвност 

пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта. Финансијски план је разрађен, 

усклађен са планом активности пројекта. Изражен степен утицаја пројекта на квалитет културног 

живота заједнице. 
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14. Фото кино клуб „Чачак“ Чачак Пројекат „19. Дани фотографије – Чачак 2021“ 

 

Пројекат доприноси афирмацији уметничке  фотографије. Усклађеност пројекта са општим 

интересом у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, 

односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са 

планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен степен 

утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

 

15. Уметничко друштво „Градац“ Чачак Пројекат Часопис „Градац“ 

 

Периодична публикација са традицијом и великим угледом у културној јавности. Постоји 

усклађеност пројекта са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима конкурса. 

Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта,  Изражен степен утицаја 

пројекта на квалитет културног живота 

 

16. Удружење „Културно просветна заједница“ Чачак Пројекат Култура у фокусу 

 

Пројекат омогућава подстицај и развој културно уметничког и аматерског стваралаштва у сеоским 

срединама и граду Чачку. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури,  циљевима и 

приоритетима конкурса. Изражен квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени 

капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и 

неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, 

економичан је и укључује више извора финансирања. 

 

17. Студио за дизајн „Lupo design studio“ Чачак Пројекат Поп арт монументи Чачка 

 

Пројекат омогућава презентацију историјског богатства нашег града. Усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, 

односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са 

планом активности пројекта. 

 

18. Културно уметничко друштво „Српски јелек“ Чачак Пројекат Неговање изворне 

песме „У глас на бас“ и Српска кухиња 

 

Пројекат доприноси неговању народне традиције. Усклађеност пројекта са општим интересом у 

култури,  циљевима и приоритетима конкурса. Финансијски план је разрађен и усклађен са планом 

активности пројекта. 

 

19. Удружење „Омладинско позориште Морава театар“ Чачак Пројекат Дечја 

позоришна представа „Црвенкапа“ 

 

Пројекат подстиче останак младих стваралаца у свом граду и омогућује предуслове за стварање 

сталног репертоара дечијих представа. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури,  

циљевима и приоритетима конкурса. Изражен квалитет и садржајна иновативност пројекта. 

Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и 

неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, 
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економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен степен утицаја пројекта на квалитет 

културног живота. Изражен допринос развоју публике и видљивости пројеката. 

 

20.   Удружење „Чувари дела Вука Караџића“ Чачак Пројекат Завичајни 

свет(л)описи 

Пројекат подстиче научноистраживачку делатност у вези са завичајном нематеријалном културном 

баштином и савременом књижевношћу као и  читалачку културу код младих. Усклађеност пројекта 

са општим интересом у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. Изражен квалитет и 

садржајна иновативност пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта (како 

стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен 

са планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен 

степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

 

21. Фолклорни ансамбл „Ветерани града Чачка“Чачак Пројекат Сабор ветерана 

„Моравски вез“ 

 

Пројекат доприноси популаризацији традиционалне српске културе и очувању народне песме и 

игре.Усклађеност пројекта са општим интересом у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. 

Изражен квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени капацитети потребни за 

реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски 

план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора 

финансирања. Изражен степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

 

22. Удружење „Креативна јазбина“ Чачак Пројекат Објављивање књиге песама 

„Наранџаста, блиска константа голица“ Иване Пајић 

  

Издавачки пројекат који ће представити део песничког стваралаштва Иване Пајић. Усклађеност 

пројекта са општим интересом у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. Изражен квалитет и 

садржајна иновативност пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта (како 

стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен 

са планом активности пројекта. Изражен степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

 

23. Удружење „Креативна јазбина“ Чачак Пројекат Летње игре сликарским 

техникама (Лист) 

 

Пројекат доприноси приближавању младих сликарском прибору и техникама сликања на платну у 

екстеријеру. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури,  циљевима и приоритетима 

конкурса. Изражен квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени капацитети потребни за 

реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски 

план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора 

финансирања. Изражен степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

 

24. Удружење „Богати легат искрених стваралаца Србије“ Горњи Милановац 

Пројекат Вековне стазе виолинског звука 

 

Пројекат  доприноси афирмацији уметничке музике и омогућује широј публици упознавање са 

камерном музиком која није често на репертоарима. Усклађеност пројекта са општим интересом у 

култури,  циљевима и приоритетима конкурса. Изражен квалитет и садржајна иновативност 
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пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно 

уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом 

активности пројекта, економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен степен утицаја 

пројекта на квалитет културног живота. 

 

25. Удружење грађана „Платформа за промоцију уметности мултиоригинала“ Доња 

Трепча Пројекат Културне политике 

 

Пројекат промовише и приближава графичку уметност широј публици и отвара дијалог у измећу 

актера на локалној културној  сцени.   Усклађеност пројекта са општим интересом у култури,  

циљевима и приоритетима конкурса. Изражен квалитет и садржајна иновативност пројекта. 

Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и 

неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, 

економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен степен утицаја пројекта на квалитет 

културног живота. 

 

26. Удружење спортских новинара града Чачка Пројекат Спортске легенде Чачка 

 

Издавачки пројекат који ће у форми монографије  представити најистакнутије спортске личности 

нашег града. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури,  циљевима и приоритетима 

конкурса. Изражен квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени капацитети потребни за 

реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски 

план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта. Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота. 

 

27. Фото група „Формат“ Чачак Школа фотографије 

 

Пројекат подстиче интересовање младих ка креативном приступу фотографском стваралаштву као 

значајном виду културне активности на нашем простору. Усклађеност пројекта са општим 

интересом у култури, циљевима и приоритетима конкурса. Изражен квалитет и садржајна 

иноватисвност пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта. Финансијски план 

је разрађен, усклађен са планом активности пројекта. Изражен степен утицаја пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

 

28. Фото група „Формат“ Чачак Пројекат Фото дани Чачка 2021 

 

Пројекат доприноси стварању услова за развој фотографске делатности као вид унапређења 

визуелних уметности. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. Изражен квалитет и садржајна иноватисвност пројекта. Изражени 

капацитети потребни за реализацију пројекта. Финансијски план је разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта. Изражен степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице. 

 

29. Удружење визуелних уметника Чачак Пројекат Портрет године 

 

Пројекат доприноси афирмацији чачанских визуелних уметника и приближава процес стваралаштва 

публици. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури,  циљевима и приоритетима 

конкурса. Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно 

уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом 



 

 

 

  41 

 

 

 

активности пројекта, економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен степен утицаја 

пројекта на квалитет културног живота. 

 

30. Удружење „Ирмос“ Чачак Пројекат Изазови и одговори 

 

Пројекат доприноси подизању и нези свести о духовном, историјском, културном и националном 

идентитету. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури,  циљевима и приоритетима 

конкурса. Изражен квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени капацитети потребни за 

реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски 

план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора 

финансирања. Изражен степен утицаја пројекта на квалитет. 

 

31. Радничко културно уметничко друштво „ФРА“Чачак Пројекат Међународни 

фестивал фолклора «Са Овчара и Каблара» 

 

Пројекат негује традиционалне народне игре као део културне баштине. Усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, 

односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са 

планом активности пројекта. Изражен степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

 

32. Удружење “Архи зона“ Чачак Пројекат Улицама нашег града 

 

Пројектом се обележава Светски дан фотографије и на креативан и занимљив начин скреће пажњу 

на важност урбане културе. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури,  циљевима и 

приоритетима конкурса. Изражен квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени 

капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и 

неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта. 

Изражен степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

 

33. Издавачка кућа „Дерета“ доо Београд Пројекат Милкице Милетић „Менует у 

шејтановим папучама“ роман о Чачку (односно завршни трилогије о Чачку) 

 

Издавачки пројекат представља својеврстан омаж граду Чачку приказан кроз историјат вароши која 

се кроз векове након честих страдања увек изнова подизала.  Усклађеност пројекта са општим 

интересом у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, 

односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са 

планом активности пројекта. Изражен степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

 

34. Друштво ликовних уметника „Рисим“ Чачак Пројекат Ликовна уметност Чачка 

2021 

 

Пројекат промовише и подстиче активности чачанских уметника. Усклађеност пројекта са општим 

интересом у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, 

односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са 

планом активности пројекта. Изражен степен утицаја пројекта на квалитет живота. 
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35. Удружење „Прича“ Чачак Пројекат Мучички карневал за децу и младе 

 

Пројекат, поред музичког програма, омогућава младима да учествују у многобројним трибинама, 

предавањима, радионицама и маскенбалима из области музичког стваралаштва.Усклађеност 

пројекта са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима конкурса. Изражен квалитет и 

садржајна иноватисвност пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта. 

Финансијски план је разрађен, усклађен са планом активности пројекта, економичан и укључује 

више извора финансирања. Изражен степен утицаја пројекта на квалитет културног живота 

заједнице. Изражен допринос развоју публике и видљивости пројеката 

 

36. Удружење „Светосавске свечаности“ Чачак Пројекат Светосавски духовни 

концерти 

 

Пројекат омогућава промоцију духовног, али и културног и туристичког потенцијала града. 

Усклађеност пројекта са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима конкурса. 

Изражен квалитет и садржајна иноватисвност пројекта. Изражени капацитети потребни за 

реализацију пројекта. Финансијски план је разрађен, усклађен са планом активности пројекта, 

економичан и укључује више извора финансирања. Изражен степен утицаја пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. Изражен допринос развоју публике и видљивости пројеката 

 

37. Удружење „Еко дизајн“ Чачак Пројекат Уређење дворишта Музеја детињства 

кроз малу школу баштованства 

 

Пројекат омогућује  продубљивање знања  о биљном свету, народној традицији и екологији. 

Усклађеност пројекта са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима конкурса. 

Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта. Финансијски план је разрађен, усклађен са 

планом активности пројекта, економичан и укључује више извора финансирања. Изражен допринос 

развоју публике и видљивости пројеката. 

 

38. Удружење „Наше дрво“ Чачак Пројекат Креације и рукотворине 4 

 

Пројекат промовише старе занате и друге сродне видове стваралаштва.Усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури, циљевима и приоритетима конкурса. Изражен квалитет и садржајна 

иноватисвност пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта. Финансијски план 

је разрађен, усклађен са планом активности пројекта, економичан и укључује више извора 

финансирања. Изражен степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице. Изражен 

допринос развоју публике и видљивости пројеката. 

 

39. Центар за развој и унапређење породичног функционисања „Хоризонти“ Чачак 

Пројекат Дечја ликовна колонија - Чачак 

 

Пројекат подстиче дечије ликовно стваралаштво и развој креативности код деце и младих. 

Усклађеност пројекта са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима конкурса. 

Изражен квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени капацитети потребни за 

реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). 
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40. Европски културни форум Београд Програм Лунгоме дроменца (радни назив) 

 

Пројекат  доприноси промоцији младих аутора и омогућава представљање  филма снимљеног у 

нашем граду на домаћим и светским филмским фестивалима.  Усклађеност пројекта са општим 

интересом у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, 

односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са 

планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен степен 

утицаја пројекта на квалитет културног живота. Изражен допринос развоју публике и видљивости 

пројеката. 

 

 

*** 

 

Градско веће је размотрило предлог Комисије и одлучило да се средства не доделе следећим 

учесницима: 

 

1. Књижевни клуб „Драгослав Грбић“ Чачак 

 

Тачком 8. Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање 

пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на 

територији града Чачка у 2021. години, прописано да се пријаве на конкурс подносе на пријавном 

обрасцу који се може преузети на сајту www.cacak.org.rs. Како Књижевни клуб „Драгослав Грбић“ 

Чачак није доставио пријаву на прописаном обрасцу, пријава на Јавни конкурс овог подносиоца је 

одбачена као недопуштена. 

 

2. Удружење Рома „Будимо људи“ Чачак 

 

Тачком 8. Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање 

пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на 

територији града Чачка у 2021. години, прописано да се пријаве на конкурс подносе на пријавном 

обрасцу који се може преузети на сајту www.cacak.org.rs. Како Удружење рома „Будимо људи“ 

Чачак није доставило пријаву на прописаном обрасцу, пријава на Јавни конкурс овог подносиоца је 

одбачена као недопуштена. 

 

3. Удружење  грађана„Центар за истраживачко новинарство“ Чачак 

 

Центар за истраживачко новинарство Чачак је поднео пријаву за реализацију пројекта Виртоузи са 

Мораве у области културне делатности музика (стваралаштво, продукција, интерпретација), који ће 

се реализовати кроз производњу и објављивање 20 текстова на интернет порталу, односно кроз 

производњу медијских садржаја. С обзиром да је суфинансирање реализације пројеката производње 

медијских садржаја предвиђено у складу са Правилником о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017) 

и Јавним позивом за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања на територији града Чачка, за чије спровођење су 

обезбеђена средства на другој буџетској апропријацији и што се не може финансирати из средстава 

намењених за реализацију Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или 

суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у 

http://www.cacak.org.rs/
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култури на територији града Чачка у 2021. години, поднета пријава на конкурс је одбачена, као 

недопуштена. 

 

4. Културно уметничко друштво „Вук Караџић“ Грабовац 

 

Након разматрања достављене пријаве, Комисија је констатовала да се део пројекта спроводи на 

територији општине Трстеник, односно ван територије града Чачка, а конкурсом је предвиђено 

финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и 

научних истраживања у култури на територији града Чачка у 2021. години. Из тих разлога пријава 

на конкурс је одбачена, јер не испуњава услове Јавног конкурса. 

 

5. Уметничко удружење „Piano forte“ Чачак 

 

Тачком 8. Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање 

пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на 

територији града Чачка у 2021. години, прописано да се пријаве на конкурс подносе на пријавном 

обрасцу који се може преузети на сајту www.cacak.org.rs. Како Уметничко удружење „Piano forte“ 

Чачак није доставило пријаву на прописаном обрасцу, пријава на Јавни конкурс овог подносиоца је 

одбачена као недопуштена. 

 

6. Удружење „Страцимиров запис“ Чачак 

 

Тачком 8. Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање 

пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на 

територији града Чачка у 2021. години, прописано да се пријаве на конкурс подносе на пријавном 

обрасцу који се може преузети на сајту www.cacak.org.rs. Како Удружење „Страцимиров запис“ 

Чачак није доставило пријаву на прописаном обрасцу, пријава на Јавни конкурс овог подносиоца je 

одбачена као недопуштена. 

 

7. Музичка школа „Др Војислав Вучковић“ Чачак 

 

Музичка школа „Др Војислав Вучковић“ Чачак основана је Решењем Народног одбора Градске 

општине у Чачку број 16081/53 од 1.01.1954. године. Имајући у виду да је тачком 2. Јавног конкурса 

ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и 

уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на територији града Чачка у 2021. 

години, прописано да право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења 

регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у култури (задужбине и 

фондације у култури, привредна друштва и предузетници регистровани за обављање делатности у 

култури, културни центри Републике Србије у иностранству, страни културни центри на територији 

Републике Србије, као и друга правна лица у чијем саставу се налази музеј или збирка односно која 

обављају послове чувања и излагања културних добара везаних за вршење њихове делатности), 

осим установа културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица 

локалне самоуправе, Комисија је одбацила поднету пријаву на конкурс, као недопуштену. 

 

8. Удружење „Зелена јабука“ Пријевор 

 

Пријава Удружења „Зелена јабука“ није ни разматрана, у складу са чланом 11. Јавног конкурса ради 

прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, 

http://www.cacak.org.rs/
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односно стручних и научних истраживања у култури на територији града Чачка у 2021. години, јер 

у предвиђеном року удружење није доставило допуну пријаве. 

 

9. ДОО “Чворак“ Чачак 

 

Јавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, 

као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на територији града Чачка у 

2021. годиније објављен у дневном листу „Ало“ и на званичном сајту града Чачка 

(www.cacak.org.rs) дана 15. јануара 2021. године. Пријаве на конкурс су се могле подносити у року 

од 30 дана од дана објављивања позива у дневном листу „Ало“, а закључно са 17. фебруаром 2021. 

године. Како је пријава овог удружења примљена на писарници Градске управе дана 22. фебруара 

2021. године, пријава је одбачена као неблаговремена. 

 

 

На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву. 

 

 

ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ 

РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ 

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ALARM, РАДОВАН 

РАДОЈЕВИЋ ПР, 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 Агенције за приватно обезбеђење „Alarm“ Радован 

Радојевић ПР Чачак и истакла да су одлуком Градског већа из 2020. године овој Агенцији одобрена 

средства у износу од 173.877,45 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 Агенција за 

приватно обезбеђење „Alarm“ Радован Радојевић ПР Чачак у свему испунио обавезе по уговору о 

додели подстицајних средстава те да су се стекли услови да град Чачак изврши повраћај средстава 

обезбеђења. 

 

         По упознавању са извештајем Градско веће је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског 

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

Агенција за приватно обезбеђење ALARM Радован Радојевић ПР, Чачак. 
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ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ 

ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ 

СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА 

PLAZMMETAL 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 Plazmmetal доо Чачак и истакла да су одлуком Градског 

већа из 2020. године овом предузећу одобрена средства у износу од 144.008,2 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 Plazmmetal 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. 

 

По упознавању са извештајем Градско веће је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

 

УСВАЈА СЕ  Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског 

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

PLAZMMETAL  доо Чачак. 

 

 

ДВАДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ ПРЕДУЗЕЋА 

ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ HIZNA ДОО 

МРШИНЦИ НА ЗАКЉУЧАК ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧАК БРОЈ ROP-CAC-7064-

LOC-1/2021 OD 19. МАРТА 2021. ГОДИНЕ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда  Весна Вуловић упознала је чланове Градског већа са  

приговором Предузећа за производњу, промет и услуге HIZNA доо Мршинци на Закључак Градске 

управе за урбанизам града Чачка број ROP-CAC-7064-LOC-1/2021 od 19. марта 2021. године, као и 

предлогом решења по приговору. 

 

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

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 
 

ОДБИЈА СЕ приговор ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ HIZNA 

ДОО МРШИНЦИ, Мршинци бб, поднет преко пуномоћника Данке Јовановић из Чачка, Студио за 

пројектовање грађевинских и других објеката ARCHIDES Чачак,  чији је законски заступник Драги 

Дидановић из Мршинаца, на Закључак Градске управе за урбанизам града Чачка ROP-CAC-7064-

LOC-1/2021 од 19. марта 2021. године, као неоснован. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Градска управа за урбанизам града Чачка, поступајући по захтеву ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ HIZNA ДОО МРШИНЦИ, поднетом преко пуномоћника 

Данке Јовановић из Чачка, за издавање Локацијских услова за реконструкцију индустријске зграде 

за складиштење и третман отпадног папира и картона и производњу картона од отпадног папира и 

картона, спратности П на кп.бр. 996 КО Чачак број предмета ROP-CAC-24652-LOC-3/2019 од 19. 

марта 2021. године, донела је Закључак о одбацивању захтева због неиспуњености формалних 

услова за даље поступање по захтеву, јер је провером испуњености формалних услова за даље 

поступање по захтеву утврђено да Градска управа за урбанизам града Чачка није надлежна за 

поступање обзиром да се планира извођење радова на објекту за производњу папира (складиштење 

и третман отпадног папира и картона за производњу картона од отпадног папира и картона) а 

дозволу за то издаје министарство надлежно за послове грађевинарства. 

 

На донет Закључак приговор је благовремено изјавило ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, 

ПРОМЕТ И УСЛУГЕ HIZNA ДОО МРШИНЦИ, поднет кроз ЦИС, преко пуномоћника Данке 

Јовановић из Чачка, којим оспорава чињенично стање утврђено од стране првостепеног орагана. 

Сматра да је предузеће процес добијања картона свео на технологију рециклаже старог папира, који 

води очувању шума, уштеди енергије и воде, смањењу производње гасова и свеукупно смањењу 

загађења животне средине. Истиче да је одредбама Закона о отпаду овакво постројење сврстано у 

постројења за складиштење и третман неопасног отпада и да из тог разлога његова реконструкција 

није на листи објеката за који је надлежно министарство, те да се процес производње који се одвија 

у овом постројењу не може поредити са процесом добијања картона из природних материјала за 

шта би било надлежно министарство. У приговору се даље наводи да је предметни објекат за чију 

реконструкцију се траже локацијски услови 2017. године озакоњен као пословна зграда - 

индустријска зграда за производњу папира, од стране Градске управе за урбанизам града Чачка, те 

да се законска регулатива од тада није мењала. Наглашава да је предузеће HIZNA развило 

одговорно пословање, примену рециклажних поступака прераде старог папира, развијен третман 

отпадних вода, те да предузеће има план да добије Водну дозволу, а пре тога да изведе 

реконструкцију објекта у улици Индустријски пролаз 18 у Чачку за шта је предузеће и тражило 

локацијске услове од Градске управе за урбанизам. Сматра да отпадне воде које се испуштају у 

процесу производње не садрже тешке метале и супстанце које могу утицати на животну средину а о 

чему говоре и извештаји о квалитету испуштених отпадних вода које ради Завод за јавно здравље 

Чачак. Предлаже да се предузећу издају тражени локацијски услови на нивоу Града и тиме 

предузеће подржи у његовом пословању и освојеној новој технологији за коју планира да тражу и 

Водну дозволу и Еколошки знак. 

 

У одговору на приговор првостепени орган истиче да се у приговору неосновано тврди да за 

одлучивање по захтеву не треба применити одредбу члана 133. став 2. тачка 4. Закона о планирању 

и изградњи наводећи да се у предметном објекту папир (картон) не производи од целулозе већ од 

старог папира као еколошки повољнији начин праизводње. Законом о планирању и изградњи 

прописано је да „грађевинску дозволу за изградњу објеката за производњу целулозе и папира издаје 

Министарство надлежно за послове грађевинарства“, из чега произилази да надлежност органа не 

зависи од начина производње папира, као ни чињеница да ће се применом процеса пречишћавања 

отпадних вода загађење воде смањити. Предлаже да се приговор одбије као неоснован.   

 

 

Увидом у списе предмета утврђено је следеће: 
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- да је ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ HIZNA ДОО МРШИНЦИ, 

Мршинци бб, поднет преко пуномоћника Данке Јовановић из Чачка, дана 16. марта 2021. 

године, кроз ЦИС поднело захтев за издавање локацијских услова за реконструкцију 

индустријске зграде за складиштење и третман отпадног папира и картона и производњу 

картона од отпадног папира и картона, спратности П на кп.бр. 996 КО Чачак; 

- да је уз захтев приложено пуномоћје за подношење захтева, идејно решење (главна 

свеска са пројектом архитектуре и пројектом технологије), геодетски снимак постојећег 

стања (КТП) на предметној парцели и доказ о уплати административне таксе за 

подношење захтева за издавање локацијских услова и накнаде за вођење централне 

евиденције; 

 

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

града Чачка налази да приговор није основан из следећих разлога: 

 

Чланом 133. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - 

испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 

одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон и 9/2020), прописано је да 

грађевинску дозволу за изградњу објеката издаје министарство надлежно за послове грађевинарства 

ако овим законом није другачије одређено.  

 

Чланом 133. став 2. тачка 4. истог  Закона прописано је да Министарство издаје грађевинску 

дозволу за изградњу „објеката базне и прерађивачке хемијске индустрије, црне и обојене 

металургије, објеката за прераду коже и крзна, објеката за прераду каучука, објеката за производњу 

целулозе и папира и објеката за прераду неметаличних минералних сировина који се граде ван 

експлоатационих поља дефинисаних законом којим се уређује рударство и геолошка истраживања, 

осим објеката за примарну прераду украсног и другог камена. 

 

Чланом 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(„Сл. гласник РС“ број 68/2019) прописано је да „по пријему захтева за издавање локацијских 

услова надлежни орган проверава испуњеност формалних услова за поступање по том захтеву“ 

односно проверава да ли је „надлежан за поступање по захтеву“. 

 

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

изградњи и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем донео 

Закључак о одбацивању захтева, јер је провером испуњености формалних услова за даље поступање 

по захтеву, утврђено да Градска управа за урбанизам града Чачка није надлежна за поступање, 

обзиром да се планира извођење радова на објекту за производњу папира (складиштење и третман 

отпадног папира и картона за производњу картона од отпадног папира и картона), за које објекте 

грађевинску дозволу издаје Министарство надлежно за послове грађевинарства.  

Како је Законом о планирању и изградњи прописана надлежност органа за поступање по 

захтеву а у конкретној управној ствари није испуњен формални услов односно надлежност 

првостепеног органа за поступање, то су наводи жалбе којима се истиче да се у предметном објекту 

картон добија рециклажом старог папира као и да ће се применом процеса пречишћавања отпадних 

вода загађење воде смањити, неосновани обзиром да на надлежност органа не утиче начин 

производње папира, нити чињеница да ће се применом процеса пречишћавања отпадних вода 

загађење воде драстично смањити. 

 

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

Градско веће града Чачка одлучило као у диспозитиву. 



IOyKA O IPABHOM JIEKY: Oro peureme je xouauHo r{ nporprB nera uzje AorryarrreHa
xar6a, airr4 ce Morxe norpelryrr4 yrpaBHr4 cnop rpeA Yupanuxu cyAoM y Eeorpa4y- O4erseme y
Kparyjeaqy, y poKy ot 30 Aasa o.{ AaHa npr.rjena peruema.

Mn,ryu To4oponuho o6arecrrlo je u:ranoee lpagcrcor seha .qa je og,r1,'ueuo no oBHM TaqKaMa

trHeBHor pega, naje 16. ceAnuqy fpalcxor aeha:ax,nyuno y 10 qacoea u 40 uuHyra.

IPAACKO BEhr
Epoj: 06-6412021-lll

21. atpux20Zl.romse

3anucuarc ca 16. ce.qHnue l-pagcxor eeha ycno.ien je na 17. ce.qHlrqu fpa4crcor neha 6poj 06-
101202 l -III oa 27 . anpnta 202 1. ronnHe.
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