
 ЗАПИСНИК 

СА ОСАМНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 14. маја 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 17. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

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

Владан Милић, Драгомир Шипетић, Драган Филиповић, др Милош Папић, Милорад Јевђовић,  др 

Биљана Кочовић, Споменка Шипетић, др Иван Глишић, Немања Трнавац, Владимир Ристовић, 

Радован Јовановић и прим. др Славица Драгутиновић. 

 

 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: 

 

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

и Градског већа 

- Вера Јаковљевић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије 

- Милка Станковић, начелник Градске управе за друштвене делатности 

- Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој 

- Слободан Богосављевић, представник ЈКП „Дубоко“ Ужице 

- Зоран Бараћ, директор ЈП „Рзав“ Ариље 

- Зоран Пантовић, директор ЈКП „Водовод“ Чачак 

- Миодраг Јаћимовић, директор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци 

- Данко Ћаловић, директор ЈКП „Чачак“ Чачак 

- Зоран Благојевић, директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак 

- Драган Николић, директор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак 

- Небојша Јелушић, директор ЈП „Градац“ Чачак 

- Вера Јовановић, директор ПУ „Радост“ Чачак 

- Надежда Симовић, председник 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 17. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 17. седнице Градског 

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

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  17.  седнице Градског већа града Чачка број 06-70/2021-III од 27. 

априла 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, с тим да се исти допуни следећом тачком: 

 

 

- УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКИМ 

УПРАВАМА, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА 

ЧАЧКА 

 

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

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

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1.    УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

2.   РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

 

3.    РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

4.    УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ БРОЈ 47/2021 ОД 26. АПРИЛА 2021. 

ГОДИНЕ 

 

5.   РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

 

6.    РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 

2020. ГОДИНУ 

 

7.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ БРОЈ  5/2021 ОД 29. МАРТА 

2021. ГОДИНЕ 

 

8.    РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

 

9.    УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК БРОЈ 1438 ОД 26. ФЕБРУАРА 2021. 

ГОДИНЕ 
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10. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК БРОЈ 328-4 ОД 8. 

АПРИЛА 2021. ГОДИНЕ 

 

12. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ 

ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ  

 

13. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК БРОЈ 994-1/21 ОД 11. 

МАЈА 2021. ГОДИНЕ 

 

14. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

 

15. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК БРОЈ 06-04/2021-II ОД 28. АПРИЛА 

2021. ГОДИНЕ 

 

16. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 

1390/9 КО КОЊЕВИЋИ 

 

17. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 

2804/28 КО ЧАЧАК 

 

18. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ КАТ.ПАРЦЕЛА БР. 325/1, 

325/2, 325/3 И 324/3 СВЕ У КО ЧАЧАК 

 

19. ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

20. РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ЛЕТОВАЊА ДЕЦЕ У 

ОДМАРАЛИШТУ „ОВЧАР“ У УЛЦИЊУ ЗА 2021. ГОДИНУ  

 

21. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 

И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА GRADIS ДОО ЧАЧАК 

 

22. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 

И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА ДОО TRANS-TRADE KOSTIĆ ЧАЧАК 
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23. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(АПРОПРИЈАЦИЈА 164) 

 

24. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА ИЗ ЧАЧКА НА 

РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 55103-1736/2021 ОД 

5. АПРИЛА 2021. ГОДИНЕ 

 

25. УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ГРАДСКИМ УПРАВАМА, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ГРАДСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА      

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ 

   

 Зоран Тодосијевић, у уводном излагању по овој тачки дневног рада, упознао је чланове 

Градског већа са нацртом Одлуке о завршном рачуну буџета града Чачка за 2020. годину и 

Извештајем  о финансијском пословању буџета града Чачак за период од 1. јануара до 31. децембра 

2020. године, који су достављени у складу са чланом 78. Закона о буџетском систему. Истакао је да 

су у 2020. години приходи и примања буџета, заједно са средствима индиректних буџетских 

корисника из осталих извора финансирања, а без пренетих неутрошених средстава за посебне 

намене и без нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година, остварени у укупном 

износу од 3.713.908.242,06 динара што представља 85,81% у односу на планиране приходе и 

примања буџета. Расходи и издаци буџета, заједно са расходима и издацима индиректних корисника 

из осталих извора финансирања остварени су у укупном  износу од 3.746.230.768,30 динара што 

представља 83,27 % у односу на план дефинисан Одлуком о буџету града Чачка за 2020. годину. У 

даљем излагању детаљно је образложио кретање прихода и расхода у 2020. години, по разделима. 

Обавестио је чланове Градског већа да је у периоду од 15. до29. априла 2021. године извршена 

ревизија завршног рачуна буџета града Чачка и потом достављен извештај независног ревизора са 

мишљењем, а који се налази у прилогу овог материјала.   

  

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

завршном  рачуну буџета града Чачка за 2020. годину и упутило Скупштини на разматрање и 

доношење. 

           

ДРУГА ТАЧКА:  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ДУБОКО“ 

УЖИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

  У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о пословању Јавног 

комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице за 2020. годину, 

који је у уводном излагању детаљно образложио Слободан Богосављевић. Истакао је да извештај 

садржи податке о активностима предузећа које су се одвијале у складу са расположивим средствима 

и изнео податке о количини отпада која је прикупљена, њеној реализацији, примарној селекцији 

која је укупно реализована и коју је реализовао град Чачак. Даље је истакао да је ово предузеће 
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остварило укупан приход у износу од 256.618.115,00 динара и укупан расход у износу од 

268.377.542,00 динара као и губитак у износу од 11.759.426,55 динара. 

 

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

 Прим. др Славица Драгутиновић поставила је питање занављања возног парка односно 

начина на који предузеће планира да реши овај проблем и похвалила начин на који се решава 

проблем наплате потраживања репрограмом. 

 Др Милош Папић поставио је питање стратегије предузећа за будући рад а која се тиче 

сарадње са Иновационим центром Техничко металуршког факултета са којим је урађена студија о 

предвиђању искористљивости депонијског гаса пре свега метана. Обзиром да је био укључен у тај 

пројекат у оквиру кога је урађена предметна студија, поставља питање колико је сада далеко 

тренутак потпуног искоришћења метана из депонијског гаса и генерисање електричне енергије која 

се из њега може добити.  

 Слободан Богосављевић одговорио је да је предузеће током прошле године урадило 

репрограм дуговања, међутим локална комунална предузећа већином нису могла да испоштују тај 

договор тако да је ове године додатно урађен репрограм  и сматра да ће се на тај начин решити 

проблем који су предузећа евидентно имају у измиривању обавеза. Што се тиче возног парка, 

предузеће је прошле године купило камион а ове године још један и још нешто од опреме и обзиром 

на обим посла реално би било да се сваке године купи по један камион јер су камиони предузећа 

константо у раду из једне смене у следећу смену, а сва постојећа возила се уредно сервисирају. 

Евидентно  је да је због повећаног броја туриста  у Западној Србији и одвожење отпада у повећаном 

обиму. У вези са поменутим пројектом,  истакао је да се ради о одличном пројекту а оно што види 

као проблем је да се са тако нечим још није почело на нивоу целе Србије, па не постоји нечије  

искуство које би се могло искористити и то на начин да се искоришћењем гаса за производњу 

електричне енергије не штети животној средини, али ће свакако рад на овоме бити настављен и у 

вези са тим рађене су још неке студије.  

 

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

Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом 

„Дубоко“ Ужице за 2020. годину и доставило Скупштини на разматрање и усвајање. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 

2020. ГОДИНУ 

 

 У обједињеном уводном излагању по овој и наредној тачки дневног реда, Зоран Бараћ  

упознао је чланове Градског већа са извештајем о пословању ЈП „Рзав“ Ариље за 2020. годину 

детаљно образлажући рад овог предузећа у извештајном периоду, количину произведене и 

испоручене хигијенски исправне воде за пиће корисницима односно водоводима Чачка, Горњег 

Милановца, Ариља, Пожеге и Лучана, са система „Рзав“по плану производње и дистрибуције воде 

и, финансијске показатеље. Ово предузеће је у 2020. години остварило укупан приход у износу од 

300.180.849,00 динара и укупан расход у износу од 299.540.301,00 динара из чега произилази нето 

добитак у износу од 7 хиљада динара. Такође, упознао је чланове Градског већа и са Одлуком о 

расподели добити ЈП „Рзав“ Ариље за 2020. годину коју је донео Надзорни одбор предузећа на 

седници одржаној 26. априла 2021. године. 

 

По упознавању са Извештајем , Градско веће је једногласно усвојило Извештај о пословању 

ЈП „Рзав“ Ариље за 2020. годину, и доставило Скупштини на разматрање и усвајање.  
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ЧЕТВРТА ТАЧКА:  УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ БРОЈ 47/2021 ОД 

26. АПРИЛА 2021. ГОДИНЕ 

 

По упознавању са предлогом у оквиру треће тачке дневног реда Градско веће је једногласно 

утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП „Рзав“ Ариље број 

47/2021 од 26. априла 2021. године, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ПЕТА ТАЧКА:  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

У обједињеном уводном излагању по овој и трећој тачки дневног реда  Зоран Пантовић 

детаљно је упознао чланове Градског већа са извештајем о пословању ЈКП  „Водовод“ Чачак за 

2020. годину и изнео податке у вези са производњом и дистрибуцијом воде. Даље је истакао да је у 

извештајном периоду остварен укупан приход у износу од 501.869.666,00 динара и укупан расход у 

износу од 539.601.790,00 динара из чега произилази негативан финансијски резултат - нето губитак 

у износу од 36.862.192,00 динара.  

    

По упознавању са извештајем  Градско веће је једногласно усвојило Извештај о пословању 

ЈКП „Водовод“ Чачак за 2020. годину и доставило Скупштини на разматрање и усвајање. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА:  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „МОРАВАЦ“   

МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

У обједињеном уводном излагању по овој и следећој тачки дневног реда Миодраг 

Јаћимовић упознао је чланове Градског већа са Извештајем о пословању ЈКП „Моравац“ 

Мрчајевци за 2020. годину и изнео податке о  делатностима  које су обављане у складу са усвојеним 

програмом пословања. Истакла је да је предузеће остварило укупан приход у износу од 

64.197.842,00 динара и укупан расход у износу од 58.310.600,00 динара као и нето добит од 

8.335.258,00 динара. Исказана добит за 2020. годину ће се бити распоређена према одлуци 

Надзорног одбора предузећа.  

    
По упознавању са извештајем, Градско веће је једногласно усвојило Извештај о пословању 

ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2020. годину и доставило Скупштини на разматрање и усвајање.  

 

СЕДМА ТАЧКА.    УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ БРОЈ  

5/2021 ОД 29. МАРТА 2021. ГОДИНЕ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања датог у оквиру шесте тачке, 

Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку  Надзорог  

одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 5/2021 од 29. марта 2021. године и упутио Скупштини на 

разматрање и доношење. 
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ОСМА ТАЧКА:      РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда Данко Ћаловић је поднео обједињено уводно излагање по 

овој и наредној тачки дневног реда и упознао чланове Градског већа са извештајем о пословању 

ЈКП „Чачак“ Чачак за 2020. годину и Одлуком Надзорног одбора о расподели добити. Истакао је да 

је предузеће у извештајном периоду пословало у складу са усвојеним програмом пословања и 

остварило укупан приход у износу од 619.722.552,00 динара и укупан расход у износу од 

606.423.040,00 динара као и нето добит од 10.391.054,31 динар која ће бити распоређена према 

одлуци Надзорног одбора предузећа. 

 

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

Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2020. годину и доставило Скупштини на разматрање и 

усвајање.  

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК БРОЈ 1438 ОД 26. 

ФЕБРУАРА 2021. ГОДИНЕ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања датог у оквиру осме тачке, 

Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку  Надзорог  

одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 1438 од 26. фебруара 2021. године и упутило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ПАРКИНГ 

СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 Зоран Благојевић, у обједињеном уводном излагању по овој и наредној тачки дневног реда, 

упознао је чланове Градско већа са извештајем о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2020. 

годину и образложио рад овог предузећа у извештајном периоду које је пословало у складу са 

усвојеним програмом пословања. Истакао је да је предузеће у 2020. години остварило укупан 

приход у износу од 71.513.120,00 динара и укупан расход у износу од 69.419.063,00 динара, односно 

нето добит у износу од 2.094.057,00 динара која ће бити распоређема према одлуци Надзорног 

одбора предузећа. 

   

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

ЈКП „ Паркинг сервис“ Чачак  за 2020. годину и доставило Скупштина на разматрање и усвајање. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК 

БРОЈ 328-4 ОД 8. АПРИЛА 2021. ГОДИНЕ 

   

По упознавању са нацртом Одлуке у оквиру уводног излагања по десетој тачки дневног 

реда, Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку 

Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 328-4 од 8. априла 2021. године, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 
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ДВАНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ГРАДСКО 

ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ  

 

У оквиру ове тачке дневног реда у обједињеном уводном излагању по овој и наредној тачки 

дневног реда Драган Николић  упознао је чланове Градског већа са извештајем о пословању ЈКП  

„Градско зеленило“ Чачак за 2020. годину детаљно образлажући све елементе извештаја  и 

указујући на све аспекте који су утицали на рад овог предузећа. Истакао је да је у извештајном 

периоду ово предузеће остварило укупан приход у износу од 162.630.867,00 динара и укупан расход 

у износу од 165.750.604,00 динара као и нето добитак у износу од 810.307,00 динара. С тим у вези 

образложио је и наредну тачку дневног реда односно Одлуку Надзорног одбора овог предузећа о 

расподели добити. 

  

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

ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2020. годину, и доставило Скупштини на разматрање и усвајање.  

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ 

ЧАЧАК БРОЈ 994-1/21 ОД 11. МАЈА 2021. ГОДИНЕ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања датог у дванаесте тачке, 

Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку  Надзорог  

одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 994-1/21 од 11. маја 2021. године, и упутило Скупштини 

на разматрање и доношење. 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП „ГРАДАЦ“ 

ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

Небојша Јелушић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознао је чланове 

Градског већа са Извештајем о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину, детаљно образлажући 

рад овог предузећа у извештајном периоду и нагласио да је предузеће делатност обављало у свему 

према усвојеним програмима и то: Програмом пословања, Програмом одржавања, заштите и развоја 

општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града Чачка и Програмом 

уређивања грађевинског земљишта. Истакао је да је у извештајном периоду ово предузеће 

остварило укупан приход у износу од 70.481.122,00 динара и укупан расход у износу од 

70.210.810,00 динара, као и нето добит у износу од 65.133,00 динара који ће бити распоређен у 

складу са одлуком Надзорног одбора предузећа. 

 

По упознавању са Извештајем, Градско веће је једногласно усвојило Извештај о пословању 

ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину, и доставило Скупштини на разматрање и усвајање. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:  УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП 

„ГРАДАЦ“ ЧАЧАК БРОЈ 06-04/2021-II ОД 28. АПРИЛА 2021. 

ГОДИНЕ 

  

По упознавању са нацртом Одлуке у оквиру четрнаесте тачке дневног реда Градско веће је 

једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП 

„Градац“ Чачак број 06-04/2021-II од 28. априла 2020. године, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 
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ШЕСТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ КАТ. 

ПАРЦЕЛЕ 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 отуђењу из јавне својине  

кат. парцелe бр. 2804/28 КО Чачак 
        

 I ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине града Чачка, непосредном погодбом кат.парцела 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 Обавезује се Драгиша Мајсторовић из Чачка да у року од 30 дана од дана пријема овог 

решења приступи закључењу уговора о отуђењу из јавне својине кат. парцеле бр. 2804/28 КО Чачак 

са ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК, као и да уплати обрачунату цену грађевинског земљишта у износу од 

643.641,00 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. 

 III Уговор о отуђењу из јавне својине непосредном погодбом наведене кат. парцеле 

закључује се по претходно прибављеној сагласности Градског правобраниоца. 

 IV 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 је дужно да поднесе предлог за поништење овог решења. 

 V Обавезује се Драгиша Мајсторовић из Чачка, 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.  

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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

иницијативу бр. 463-104/2020-IV-2-07 од 01.12.2020.год. за отуђење кат. парцеле бр. 2804/28 КО 

Чачак која је у јавној својини града Чачка, непосредном погодбом, уз образложење да му је 

потребан приступ јавној саобраћајној површини, односно Ул. Страјина Лапчевића, преко кат. 

парцеле 2804/28 KO Чачак, која се граничи са суседном кат. парцелом 2847/1 КО 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. 

 Градско веће града Чачка донело је Решење о приступању отуђењу кат.парцелe бр. 2804/28 

КО Чачак бр. 06-64/2021-III од 21.04.2021.год. 

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

грађевинско земљиште спроводећи поступак, на седници одржаној 10.05.2021.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. 
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 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. 

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

2804/28 КО Чачак у јавној својини града Чачка, као и да се граничи са кат. парцелом у својини 

подносиоца захтева, a увидом у информацију о локацији утврђено је да је кат. парцела бр. 2804/28 

КО Чачак обухваћена ПГР „Љубић - Коњевићи“ у Чачку и да се налазе у урбанистичкој зони 4, у 

саставу урбанистичке целине 4.8.(становање средње густине насељености 50-150ст/ха), као и да је 

минимална површина грађевинске парцеле на предметној локацији 3.0 ара, изузетно 2.0 ара, као и 

да кат. парцела 2804/28 КО Чачак не испуњава услове за грађевинску парцелу у погледу облика 

(геометрије) и положаја грађевинске линије који није дат овим планским документом. 

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

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

намене, као и да ће отуђењем предметне кат. парцеле Град остварити приход у износу од 643.641,00 

динара.  

  

 По спроведеном поступку Комисија за грађевинско земљиште доставила је записник од 

10.05.2021.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. 

 

  
СЕДАМНАЕСТАТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

КАТ. ПАРЦЕЛЕ 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 отуђењу из јавне својине  

кат. парцеле бр. 1390/9 КО Коњевићи 
        

 I ОТУЂУЈE СЕ из јавне својине града Чачка, непосредном погодбом кaт.парцела 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 Обавезује се Милосав Шипетић из Чачка да у року од 30 дана од дана пријема овог 

решења приступи закључењу уговора о отуђењу из јавне својине кат. парцеле бр. 1390/9 КО 
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Коњевићи са ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК, као и да уплати обрачунату цену грађевинског земљишта у 

износу од 538.608,00 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. 

 III Уговор о отуђењу из јавне својине непосредном погодбом наведене кат. парцеле 

закључује се по претходно прибављеној сагласности Градског правобраниоца. 

 IV 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 је дужно да поднесе предлог за поништење овог решења. 

 V Обавезује се Милосав Шипетић из Чачка, 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.  

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

 

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 са листом 

непокретности од Службе за катастар непокретности Чачак и Информацију о локацији бр. 958-

1209/2020-IV-2-01 од 21.12.2020.год. 

 Градско веће града Чачка донело је Решење о приступању отуђењу кат.парцелe бр. 1390/9 

КО Коњевићи бр. 06-64/2021-III од 21.04.2021.год. 

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

грађевинско земљиште спроводећи поступак, на седници одржаној 10.05.2021.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. 

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

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

намене, као и да ће отуђењем предметне кат. парцеле Град остварити приход у износу од 538.608,00 

динара. 

 По спроведеном поступку Комисија за грађевинско земљиште доставила је записник од 

10.05.2021.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. 

 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ 

КАТ.ПАРЦЕЛА БР. 325/1, 325/2, 325/3 И 324/3 СВЕ У 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 кат.парцела бр. 325/1, 325/2, 325/3 и 324/3 све у КО Чачак 
        

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

парцела бр. 325/1, 325/2, 325/3 и 324/3 све у КО Чачак у укупној површини од 312m2  (к.п. бр. 325/1 

КО Чачак у површини од 236m2, к.п. бр. 325/2 КО Чачак у површини од 40m2, к.п. бр. 325/3 у 

површини од 21m2 и к.п. бр. 324/3 у површини од 15m2) SKY ARM INVESTU DOO, који je 

сувласник суседне к.п. бр. 6946  КО Чачак, ради исправке граница суседних кат. парцела, у циљу 

изградње вишепородичног стамбеног објекта. 

 II Подносилац иницијативе SKY ARM INVEST DOO Чачак 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 11.758,00 дин./m2.  

 III Поступак отуђења грађевинског земљишта спровешће Комисија за грађевинско 

земљиште.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 SKY ARM INVEST DOO из Чачка, улица Коче Анђелковића бр. 8Б, поднело је иницијативу 

бр. 463-5/2021-IV-2-07 од 21.01.2021.год. за отуђење из јавне својине града Чачка катастарских 

парцела бр. 325/1, 325/2, 325/3 и 324/3 све у КО Чачак непосредном погодбом, уз образложење да 

планира да изгради вишепородични стамбени објекат на новоформираној кат. парцели, обзиром да 

се предметне кат. парцеле граниче са к.п. бр. 6946 КО Чачак, која је у његовом сувласништву. 

Уз иницијативу подносилац је приложио оверени препис солемнизованог Уговора о 

заједничкој изградњи објекта пред поступајућим јавним бележником, дана 28.12.2020.године, под 

бројем ОПУ: 2812-2020 са Кнежевић Душаном, Кнежевић Николом, Мандић Горданом и Недић 

Славицом, сви уз Чачка. 

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

непокретности од 10.05.2021.год. и Информацију о локацији бр. 958-85/2021-IV-2-01 од 

25.01.2021.год. 

 Увидом у податке катастра непокретности утврђено је да су катастарске парцеле бр. 325/1, 

325/2, 325/3 и 324/3 све у КО Чачак у јавној својини града Чачка, да имају површину у збиру од 

312m, као и да се граниче са кат. парцелом у сусвојини подносиоца иницијативе, а увидом у 
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информацију о локацији утврђено је да су катастарске парцеле бр. 325/1, 325/2, 325/3 и 324/3 све у 

КО Чачак обухваћене ПГР-ом „Центар“ у Чачку и да се налазе у урбанистичкој зони – становање 

високих густина насељености, као и да је минимална површина грађевинске парцеле 8 ари, за 

парцеле у појасу уз улицу број 10. 

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

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

јединица локалне самоуправе спроводи јединица локалне самоуправе. 

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

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

овог акта прописано посебним прописима. 

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

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

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

располагања и прибављања грађевинског земљишта спроводи Комисија за грађевинско земљиште, 

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

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

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

надлежан за имовинско – правне послове.    

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

грађевинско земљиште може отуђити непосредном погодбом у случају исправке граница суседних 

катастарских парцела. 

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

службеној дужности обрачун накнаде за отуђење грађевинског земљишта бр. 551/21-2-03 од 

06.04.2021.год. од ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК, у износу од 9.038,82 дин. / m2. На основу мишљења 

Комисије за грађевинско земљиште К5/2021-IV-2-07 од 05.04.2021.године, прибављена је процена 

тржишне вредности за отуђење непосредном погодбом катастарских парцела бр. 325/1, 325/2, 325/3 

и 324/3 све у КО Чачак од вештака грађевинске струке Зорана Лазовића, дипл.ецц.мастер грађ. инж. 

 Дана 22.04.2021.год., подносилац иницијативе се писаним путем сагласио са ценом 

грађевинског земљишта обрачунатом од стране вештака, у износу од 11.758,00дин дин./m2.  

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

катастарских парцела бр. 325/1, 325/2, 325/3 и 324/3 све у КО Чачак уредна, потпуна и поднета од 

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

грађевинским земљиштем и сходно томе доставила предлог решења о приступању отуђењу 

наведених парцела Градском већу.  

 Како катастарске парцеле бр. 325/1, 325/2, 325/3 и 324/3 све у КО Чачак не испуњавају 

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

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

 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

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

основ за доношење Програма садржан је у одредбама Закона о заштити животне средине, Закона о 

заштити ваздуха и Статута града Чачка. Законом о заштити животне средине прописано је да 

аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе доноси програм мониторинга на својој 

територији, као и да се мониторинг врши систематским праћењем вредности индикатора, односно 

праћењем негативних утицаја на животну средину, стања животне средине, мера и активности које 

се предузимају у циљу смањења негативних утицаја и подизања нивоа квалитета животне средине. 
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Законом о заштити  ваздуха прописано је да Република Србија, аутономна покрајина и јединица 

локалне самоуправе, у оквиру своје надлежности утврђене законом, обезбеђују мониторинг 

квалитета ваздуха, као и да се мониторинг квалитета ваздуха у локалној мрежи обавља према 

програму који за своју територију доноси надлежни орган аутономне покрајине и надлежни орган 

јединице локалне самоуправе, да на програм надлежно министарство даје сагласност, као и да се 

средства за реализацију програма контроле квалитета ваздуха у локалној мрежи обезбеђују из 

буџета аутономне покрајине и буџета јединице локалне самоуправе. У складу са наведеним 

одредбана закона прибављена је сагласност Министарства заштите животне средине број 353-01-

00577/2021-03 од 8. априла 2021.  године на наведени програм. Статутом града Чачка прописано је 

да је доношење Програма контроле квалитета ваздуха у надлежности Градског већа. Програм је 

урађен у складу са Уредбом о утврђивању Програма контроле квалитета ваздуха у државној мрежи, 

и Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха. 

 

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

Славица Драгутиновић која је истакла да ће мерна станица која ће бити смештена у самом центру 

града, поред већ постојећих мерних места, давати најтачније податке везане за град јер је највећа 

концентрација честица у самом центру града, а саобраћај чини један од највећих фактора 

загађења.Истиче да град Чачак води рачуна о здрављу својих грађана, а информације које ће сада 

бити тачније мерењем концентрације штетних честица и то нарочито одређених честица које 

већином и чине загађење допринеће томе да Завод за јавно здравље када изнесе податке о квалитету 

ваздуха може и да изнесе препоруке грађанима и нарочито угроженим групама становништа. 

 

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

донело Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Чачка за 2021. годину. 

Програм је саставни део Записника. 

 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ 

ЛЕТОВАЊА ДЕЦЕ У ОДМАРАЛИШТУ „ОВЧАР“ У 

УЛЦИЊУ ЗА 2021. ГОДИНУ                                                                         

                                                                                

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

основ за доношење овог решења садржан је у одредбама Одлуке о додатној финансијској подршци 

породици са децом а у вези са одредбама Закона о финансијској подршци породици са децом. 

Одлуком о додатној финансијској подршци породици са децом утврђено је право на регресирање 

трошкова, односно на накнаду укупних трошкова летовања деце, односно ученика основне школе са 

седиштем на теритоији града у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу, да економску цену летовања у 

одмаралишту „Овчар“ у Улцињу, на предлог предшколске установе која је организатор летовања 

утврђује Градско веће. Правилником о условима и начину летовања деце у одмаралишту „Овчар“ у 

Улцињу прописано је да родитељ учествује у економској цени летовања детета, односно ученика у 

зависности од висине обезбеђених средстава у буџету, економске цене летовања, броја деце и 

узраста и да решењем о утврђивању економске цене  летовања Градско веће утврђује висину 

учешћа родитеља у економској цени и начин плаћања (одједном или у ратама, висину рате и рокове 

плаћања) и да може утврдити и друге критеријуме којима ће се утврдити право детета на летовање о 

трошку буџета града, у зависности од планираних средстава у буџету града на предлог организатора 

летовања Предшколска установа „Радост“ Чачак,  као организатор летовања доставила је предлог 

економске цене летовања деце у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу 2021. године. Предшколска 

установа предлаже да економска цена летовања детета/ученика у 2021. години у одмаралишту 

„Овчар“ у Улцињу износи 18 хиљада динара, да учешће родитеља детета предшколског узраста 
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износи 15 хиљада динара у три месечне рате, a ученика основне школе од првог до завршеног осмог 

разреда износи 18 хиљада динара, да се учешће родитеља  плаћа у четири рате за родитеље који 

плаћају летовање у висини економске цене и да треће и свако наредно дете по реду рођења 

предшколског и школског узраста до краја четвртог разреда има право на делимично регресирање и 

плаћа износ од 9 хиљада динара у две једнаке месечне рате. Наканада трошкова летовања у дечијем 

одмаралишту „Овчар“  у Улцињу обезбеђују  се у целини из буџета града за дете предшколског и 

школског узраста до завршеног четвртог разреда основне школе и то за дете чији је родитељ 

корисник права на новчану социјалну помоћ у складу са законом, дете без родитељског старања, 

дете са сметњама у развоју под условом да Интерресорна комисија града оцени способност детета 

за летовање под условима који се обезбеђују и да одмаралиште просторно, опремом и 

организацијом одговара потребама детета. Право на летовање о трошку града има и свршени ученик 

осмог разреда основне школе са седиштем на територији града Чачка, носилац „Вукове дипломе“. 

Правилником о условима и начину летовања деце у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу прописани су 

ближи услови и начин летовања деце у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу, право на бесплатно 

летовање, услови и начин учешћа родитеља у обезбеђивању средстава за финансирање трошкова 

летовања, носиоци активности реализације летовања деце и друга питања у вези летовања деце у 

одмаралишту „Овчар“ у Улцињу.      

 Вера Јовановић истакла је да се ће летовање у одмаралишту организовати у 10 смена, да ће у 

првих 4 смене летовати предшколци, у 5 смена основци, а у 10- тој смени корисници установе 

„Зрачак“ и ученици школе „1 Новембар“. Оно што је ново је да ће на предлог градоначеника бити 

омогућено летовање медицинском и другом особљу из ковид система  то за оне који буду за то 

заинтересовани, а биће распоређени у некој од свих десет смена.  

 

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

 Владан Милић је истакао да је град Чачак у контакту са општином Валашке Мезиричи из 

Чешке са којом сарађује дуги низ година и са којима се и раније радило на пројектима размене деце, 

тако да постоји могућност да једна група деце летује у августу месецу. Истакао је и то да је било 

потребно регулисати исплату дневница запосленима из Установе „Зрачак“ и Школе „1. новембар“ 

Чачак. 

 Милорад Јевђовић подсетио је да се својевремено размишљало о терминима које би у 

одмаралишту користили пензионери са малим примањима, потом спортске организације, културно 

уметничка друштвима и сл. па апелује да се то има у виду за наредне сезоне, обзиром да ове године 

то није предвиђено. 

 Милун Тодоровић је истакао да се о томе размишља за наредни период али да сваки од тих 

боравака мора бити усклађен са правном регулативом у Црној Гори. Што се тиче ове сезоне, веома је 

битно да ће се летовање омогућити здравственим радницима из ковид система у терминима који 

њима одговарају. 

 Драгомир Шипетић је истакао да је пензионерима преко Фонда омогућено да бораве у 

бањама, да се о предлогу већника Јевђовића може размишљати за наредне сезоне, али да је сада 

приоритет омогућити летовање особљу из ковид система. 

 Прим. др Славица Драгутиновић захвалила се градоначелнику на иницијативи за летовање 

здравствених радника из ковид система. Похвално је и то што је проширен број оних који ће бити 

субвенционисани. Поставила је питање критеријума за породице са троје деце у погледу одабира 

детета које ће бесплатно летовати. 

 Милка Станковић истакла је да породице са троје и више деце могу без икаквог услова да 

одаберу једно од деце које ће бесплатно летовати. 

 

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

О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ЛЕТОВАЊА ДЕЦЕ У ОДМАРАЛИШТУ „ОВЧАР“ 

У УЛЦИЊУ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

I 

 

            Овим решењем утврђује се економска цена летовања детета предшколског узраста и ученика 

основне школе у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу, Република Црна Гора за 2021. годину. 

 

II 

 

Економска цена летовања детета предшколског узраста и ученика основне школе до 

завршеног осмог разреда у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу утврђује се у износу од 18.000,00 

динара. 

III 

 

Учешће родитеља у економској цени летовања за дете предшколског узраста  износи  

15.000,00 динара и може да се плати у три месечне једнаке  рате и то: 

-прва рата у износу 5.000,00  динара доспева најкасније десет дана пре поласка на летовање, 

-друга рата у износу од 5.000,00  динара доспева најкасније тридесет дана од уплате прве рате, 

 -трећа рата у износу од  5.000,00  динара доспева најкасније у року од 60 дана од дана уплате 

прве рате. 

 

IV 

 

За летовање ученика основне школе узраста од првог до осмог разреда цену летовања из 

тачке II овог решења у износу од  18.000,00 динара, родитељ може да плати у четири рате и то: 

- прва рата у износу од 4.500,00 динара доспева најкасније десет дана пре поласка на 

летовање, 

- друга рата у износу од 4.500,00 динара доспева најкасније тридесет дана од дана уплате 

прве рате, 

- трећа рата у износу од 4.500,00 динара доспева најкасније у року од 60 дана од дана уплате 

прве рате, 

- четврта рата у износу од 4.500,00 динара доспева најкасније у року од 90 дана од дана  

уплате прве рате. 

V 

 

            Треће и свако наредно  дете по реду рођења предшколског и школског узраста до завршеног 

четвртог разреда има право на делимично регресирање  и плаћа износ од 9.000,00 дин. у две  

месечне рате и то: 

-прва рата у износу 4.500,00 динара десет дана пред полазак на летовање, 

-друга рата  у износу од 4.500,00 динара 30 дана од дана  уплате прве рате. 

   Ако у породици постоји више деце која могу користити право на делимично регресирање, 

то право  у 2021. години може да користи само једно дете. 
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Накнада трошкова летовања у дечијем одмаралишту „Овчар“ у Улцињу обезбеђује се у 

целини из буџета града за дете предшколског и школског узраста до завршеног четвртог разреда 

основне школе и то: 

1. Дете чији је родитељ корисник права на новчану социјалну помоћ у складу са законом, 

2. Дете без родитељског старања, 

3. Дете са сметњама у развоју под условом да Интерресорна комисија града оцени способност 

детета за летовање под условима који се обезбеђују у одмаралишту и да одмаралиште 

просторно, опремом и организацијом одговара потребама детета. 

     Право на летовање о трошку буџета града има свршени ученик осмог разреда основне школе 

са седиштем на територији града Чачка, носилац „Вукове дипломе“. 

 

VI 

 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“, а примењиваће се за летовање деце 

предшколског узраста и ученике основне школе у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу 2021. године. 

 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ 

РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ 

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА GRADIS ДОО ЧАЧАК 

 

Надежда Симовић, 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 доо GRADIS Чачак и истакла да су одлуком Градског већа 

из 2020. године овом предузећу одобрена средства у износу од 147.700,80 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 GRADIS 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 

доо GRADIS Чачак. 
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ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ 

РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ 

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА ДОО TRANS-TRADE KOSTIĆ ЧАЧАК 

 

Надежда Симовић, 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 доо TRANS TRADE KOSTIĆ Чачак и истакла да су 

одлуком Градског већа из 2020. године овом предузећу одобрена средства у износу од 69.714,77 

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 доо TRANS TRADE KOSTIĆ 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 

доо TRANS TRADE KOSTIĆ Чачак. 

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (АПРОПРИЈАЦИЈА 164) 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

Чачка“ број 30/2020) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  активност 0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 4.500.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 164, за потребе Градске управе за локални економски развој, на име 

измирења обавеза града Чачка по Уговору о преносу финансијских средстава граду Чачку за 

реализацију Фазе Б Пројекта „Санација и рекултивација зоне II несанитарне депоније 

„Прелићи“ у Чачку. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 164, економска класификација 

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

одржавање зграда и објеката, Функционална класификација 510,  Извор финансирања 01 

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



yrpaBa 3a noKaIrHH eKoHoMcKH pa3Boj, Ilporpau 0401 3aurrn'ra xr{BorHe cpeAHHe, flpojer<ar
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па жалилац сматра да је процена извршена „од ока“ од стране Комисије сачињене од три запослена 

у Центру за социјални рад те стога ова комисија није радила независно и непристрасно и у погледу 

техничке процене и других фактора који су могли да утичу на стварно и стручно засновано 

гледиште, а њихов налаз жалилац сматра немеродавним у погледу даље безбедне употребе објекта. 

У жалби се даље наводи да су буџетом Града Чачка за 2021. годину опредељена средста у износу од 

скоро 2 милиона динара у сврху извођења грађевинских радова корисницима социјалне помоћи, 

нарочито за радове на објектима који су у лошем стању, функционално и визуелно. Сматра 

нетачним да су услови за становање у објекту који користи повољни у довољној мери, нарочито у 

погледу енергетске ефикасности, а стање објекта утиче и на здравствену безбедност жалиоца који је 

лице са тежом хроничном болести са компликацијама, а што је првостепеном органу јако добро 

познато. Даље се наводи да жалилац као подстанар у објекту који припада Центру за социјални рад 

није дужан а није ни у могућности да плати вештака који би сачинио објективан извештај о стању 

објекта и био доказ о основаности поднетог захтева. Напомиње да га је Центар за социјални рад 

својим дописом у јануару месецу ове године обавестио да може поднети захтев у сврху остваривања 

права на санирање и побољшање услова становања социјално угрожених лица, стога је нејасно због 

чега се поднет захтев одбија и посебно наглашава да је у сврху санације објекта који користи а који 

припада Центру за социјални рад лично набавио материјал, па се његов захтев односио само на то 

да му Центар помогне у вези са трошковима рада мајстора. Напомиње да је објекат који користи 

јако стар, да је током времена перманентно трпео оштећења услед више силе што и прописује 

Одлука о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка у погледу санирања 

и побиљшања услова становања социјално угрожених лица. Напомиње и да је у овај објекат јако 

мало улагано, да су инсталације и инфраструктура дотрајале, да су оштећења више него очигледна 

али да нису стручно сагледана од стране комисије првостепеног органа и да би Град уколико 

процени да ожалбено решење треба поништити и предмет вратити на поновно поступање требало и 

да ангажује стучна лица из Грађевинске инспекције који имају компетенцију да оцењују техничке 

карактеристике објекта. 

 

У одговору на жалбу првостепени орган истиче да остаје при свим наводима ожалбеног 

решења. Центар за социјални рад, решавајући по захтеву Јовановић Александра из Чачка, улица 

Милоша Обилића број 12, број 55103-1736/2021 поднетог 8. марта 2021. године за за признање 

права на санирање и побољшање услова становања социјално угрожених лица донео је решење 

којим се захтев одбија  а првостепени орган се приликом доношења решења позвао на одредбе 

Одлуке о правима и услугама социјалне заштите из надлежности града Чачка којима је прописано 

да се помоћ за санирање услова становања може одобрити социјално угроженим лицима уколико су 

објекти у којима станују знатније оштећени дејством више силе (пожар, земљотрес, поплава и сл.) и 

не испуњавају основне услове становања, као и извођење других радова који омогућавају безбедно 

коришћење стана. Помоћ за побољшање услова становања може се одобрити социјално угроженим 

лицима, уколико су објекти у којима станују крајње неповољни за становање (санирање влаге, 

прокишњавање објекта уколико исти прокишњава или је урушен, инсталација водоводне или 

канализационе мреже и сл.). Даље наводи да је захтев жалиоца поднет у вези санације и реновирања 

стамбеног објекта у коме станује и да је жалилац за извођење тачно наведених радова прибавио 

одређену количину грађевинског материјала, путем донације. Даље наводи да је по истом основу 

али као захтев за ванредну новчану помоћ жалилац већ подносио захтев који је разматран у марту 

ове године и такође одбијен. Нису тачни наводи жалиоца да су остали видови помоћи који су 

жалиоцу додељивани утицали на решавање ожалбеног решења већ је у образложењу решења 

наведено као чињеница да Центар за социјални рад константно жалиоцу пружа материјалну 

подршку кроз разне видове помоћи. Комисија првостепеног органа, која је на терен изашла 24. 

марта 2021. године утврдила је да потреба за извођењем радова које у захтеву наводи жалилац није 

настала као последица дејства више силе то јест пожара, земљотреса, поплаве и сл, а е ради се ни о 
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санирању влаге, прокишњавању објекта, инсталацијама водоводне и канализационе мреже и сл. 

Мишљење Комисије поводом стања предметног објекта је да је стан погодан за становање, да нема 

влаге ни видљивих трагова прокишњавања  те да је у стану топло и суво. Даље истичу да је вештак 

грађевинске струке  извршио процену стања објекта 10. септембра 2020. године и том приликом 

сачинио процену потребних радова које је неопходно извести на стамбеном објекту у коме живи 

именовани. Тачно је да је првостепени орган  у јануару текуће године позвао жалиоца да поднесе 

захтев за санацију стамбеног објекта, а у складу са проценом судског вештака за извођење 

меопходних радова на стамбеном објекту који користи у својству закупца те да се жалилац одазвао 

позиву и у јануару  поднео захтев за санацију стамбеног објекта, након чега је Комисија за 

решавање стамбених питања  закључком је предложила да се жалиоцу призна право на санирање и 

побољшање услова становања, а које ће се реализовати након спроведеног поступка јавне набавке у 

текућој години. Поступајући у складу са одредбама Закона о социјалној помоћи и Одлуке о правима 

и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка, Центар за социјални рад донео је 

ожалбено решење 5. априла 2021. године. 

 

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

Чачка налази да је жалба основана.  

 

Првостепени орган није у потпуности утврдио све чињенице које су од утицаја на правилно 

решење ове управне ствари, јер је ожалбеним решењем одбио захтев за признавање права на 

санирање и побољшање услова становања а жалилац се захтевом обратио Центру за социјални рад 

за признавање права на један од видова новчане помоћи утврђених Одлуком о правима и услугама у 

социјалној заштити из надлежности града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 2/2013, 22/2013 и 

20/2016), не прецизирајући вид помоћи, јер није у могућности да финансира извођење радова на 

објекту који користи, а донацијом је обезбедио одређени грађевински материјал, а све у циљу 

безбедне употребе објекта. 

 

У поновном поступку првостепени орган ће имајући у виду напред изнето, као и чињеницу 

да је Александар Јовановић, корисник социјалне помоћи, сагледати све околности и могућност 

остваривање права жалиоца на један од видова помоћи утврђених напред наведеном Одлуком.  

 

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

 

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

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

року од 30 дана од дана пријема Решења. 

 

 

ДВАДЕСЕТПЕТАТАЧКА:           УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКИМ 

УПРАВАМА, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ГРАДСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

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

веће је једногласно донело: 
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ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКA 

О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У  ГРАДСКИМ 

УПРАВАМА, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА 

ЧАЧКА 

 

Члан 1. 

 

У Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским 

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

Чачка“, број 12/2020 – пречишћен текст, 21/2020, 28/2020 и 6/2021), у глави III, у члану 42. став 6. 

мења се и гласи: 

„Укупан број систематизованих радних места у Градској управи за инспекцијски надзор је 

20, са 46 извршилаца и то : 

             - 1 службеник на положају 

 - 44  службеника 

             - 1  намештеник“  

 

Члан 2. 

 

У глави IX, у члану 53. став 1. мења се и гласи: 

 „Укупан број систематизованих радних места је 20, са 46 извршиоца и то: 

            -  1 службеник на положају 

            - 18 радних места са 44 службеника и 

            - 1 радно место са 1 намештеником.“ 

 

Члан 3.  

 

У глави IX, у члану 53. став 3. Извршилачка радна места, у делу звања Млађи саветник, број 

службеника „10“, замењује се бројем „11“, и у делу звања Сарадник, број радних места „1“ замењује 

се бројем „0“, број службеника „1“ замењује се бројем „0“. 

 

Члан 4. 

 

У глави IX, члан 54., Инспекција за локални превоз и путеве, код услова за радно место: 

Шеф инспекције за локални превоз и путеве, после речи „саобраћајно инжењерство“, додају се речи 

„или грађевинско инжењерство“. 

Члан 5. 

  

У глави IX, члан 54., Инспекција за локални превоз и путеве, код услова за радно место: 

Инспектор за локални превоз и путеве после речи „саобраћајно инжењерство“, додају се речи „или 

грађевинско инжењерство“. 

                                                         

Члан 6. 

 

У глави IX, члан 54., Комунална милиција, код услова за радно место: 1. Начелник 

комуналне милиције, после речи „стечено високо образовање на студијама другог степена“ додају 

се речи „из научне области правне науке“. 

                                                         



H:ras 7.

Y r,raeH IX, u,rau 54.. KouyHa^nsa nu,ruunja, KoA paAHor Mecra Kor,ryHauuu Mr4ir[unoHap l, Spoj
c,ryx6eHura .,1 0", :auemlje ce 6pojeu ..1 1".

rl.nan 8.

Y rrtasl4 IX, uran 54., Kolrl,na:rHa Mr4lrr{quja, pe4nra 6poj
Mr.ilr{quoHap II" 6pnue ce.

PaAno Mecro,,Kouyna,rura

rlnan 9.

Y r,rasu lX, y urany 54. Kouyua,rua uu,ruquja. .qocalaurbn pe.qHu 6poj 4., nocraje peAHrl Spoj 3.,
a Ha3hB paAHor Mecra: ..Koruyna,ruu NrlrJrr{urronap lll" :auesyje ce Ha3}rBor\I ..Konyua,ruH N,rHr'rHurzoHap

II".

rfuan 10.

Y manu XV, llpe:ra-:ne r4 3aBprrrHe o4pe46e, y rrrauy 74. gogaje ce HoBr4 cras 2. xoju ruaca:
,,3anocreuu xojra cy Ha AaH crylarra Ha cuary 3aroua o KoM),HaJrHoj ltanuquju, odan,'rarr{ rrocJroBe

KoMyHiuIHor ro.nuqajua, oAHocHo HarreJrHrrrKa KoMyHirJrHe nonaquje, nacraa;sajy ca paAoM Kao KoMyHaJrHt4

MLLJIHIII{OHapI4, OAHOCHO HaIIeJIHI4K KOM}'HaJIHe t'r,uttwptje:"

IlparrElurEx cryra
r{aqxa".

Y,ran 11.

Ha cHary ocMor .4aHa oA 4ana o6jan,nyBalba y ."C,r1,nc6eHoNI J'tHcTv rpaAa

Mu.ryu Togoponuh, o6anecmo je unanoee fpa4cxor seha 4a je o4nyreno no cBHM TaqKaMa

AHeBHor pe4a, uaje 18. ce4nuqy fpa4cr<or reha sarrsyruo y 11 qacosa.

IPAACKO BEhE
Bpoj: 06-7612021-nI
14. rvnj202l.rozwrc

3anuculrx,ca 18. ceAHHqe fpa4cxor neha ycrojenje ria 19. ceAruaqu fpa4lxor reha 6poj
068812021-III oa 28. naja2A21. roAHHe.
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