
 ЗАПИСНИК 

СА ДЕВЕТНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 28. 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 19. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

  да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 10 чланова: Милун Тодоровић, 

Владан Милић, Драгомир Шипетић, Драган Филиповић, Милорад Јевђовић,  др Биљана Кочовић, 

Споменка Шипетић, др Иван Глишић, Немања Трнавац и прим др Славица Драгутиновић, a одсутни 

су: др Милош Папић, Владимир Ристовић и Радован Јовановић. 

 

 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: 

 

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

Градског већа 

- Милка Станковић, начелник Градске управе за друштвене делатности  

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

- Вера Јаковљевић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој 

- Катарина Новковић, Градски правобранилац 

- 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 18. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 18. 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 06-76/2021-III од 14. 

маја 2021. године, без примедби. 

 

*** 

 

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

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

 

1. ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА О ЗАКЉУЧИВАЊУ АНЕКСА УГОВОРА О 

ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА ЈАВНОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У 

ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЧАЧКА ЗАКЉУЧЕНОГ 27. МАЈА 2016. ГОДИНЕ  ИЗМЕЂУ ГРАДА ЧАЧКА И 

„АУТОПРЕВОЗ“ ДОО ЧАЧАК  

 

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ РУШЕЊЕМ 

НЕПОКЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА КП. БР. 4930/3 КО ЧАЧАК  

 

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И 

ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ОБЈЕКТА НА КП.БР. 

2281 КО ПРЕЉИНА 

 

4. ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 

2021. ГОДИНУ 

 

5. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА НА ПОДРУЧЈУ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА 

 

6. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

АДМИНИСТРАТИВНОГ ПРЕНОСА КП.БР. 2996/1, КП.БР. 2996/3, КП.БР. 

2997/1 И КП.БР. 2998/1 СВЕ КО ЧАЧАК 

 

7. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ КАТ. ПАРЦЕЛА БРОЈ 325/1, 325/2, 

325/3 И 324/3 СВЕ У КО ЧАЧАК 

 

8. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ИНВЕСТИТОРУ 

ОПЕРАТЕР ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ 

БЕОГРАД, ОГРАНАК „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈАЧАЧАК“ ЗА ИЗГРАДЊУ 

(ИЗМЕШТАЊЕ) ДЕЛА КАБЛОВСКОГ ВОДА 10KV  ОД ТРАФО СТАНИЦЕ 

„АВЕНИЈА ЛИПА“ ДО ТРАФО СТАНИЦЕ „ДУНАВСКА“ И ИЗГРАДЊУ 

(ИЗМЕШТАЊЕ) 1 KV КАБЛОВСКИХ ВОДОВА ИЗ ТРАФО СТАНИЦЕ 10/0, 4 

KV „АВЕНИЈА ЛИПА“ ПРЕКО КП. БР.3955/45 И 2955/52 ОБЕ У КО ЧАЧАК, 

КОЈЕ СУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

9. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 

 

10. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА И 

ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА 

ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2021. ГОДИНИ  

 

11. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ДЕЦИ 

ПОГИНУЛОГ РОДИТЕЉА У ОРУЖАНИМ АКЦИЈАМА 1991- 1999 ГОДИНА 

У 2021. ГОДИНИ 
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12. УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ГРАДСКИМ УПРАВАМА, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ГРАДСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЧАЧКА 

 

13. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ 

КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ALUPRODUKT ДОО ЧАЧАК 

 

14. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ 

КОРИСНИКА СРЕДСТАВА UNIPLAST ДОО ПРЕЉИНА, ЧАЧАК 

 

15. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, ПРОМЕТ И 

УСЛУГЕ „SIMGRAD“ ЧАЧАК  НА ЗАКЉУЧАК ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА ROP –CAC-10529-LOCH – 2 /2021 ОД 7. МАЈА 

2021. ГОДИНЕ  

 

16. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ВЛАДИМИРА ГОЈГИЋА, НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА ДАВАЊЕ ПОЗИТИВНОГ 

МИШЉЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДРУГЕ ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА О ЗАКЉУЧИВАЊУ АНЕКСА УГОВОРА О 

ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА ЈАВНОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА 

ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗАКЉУЧЕНОГ 27. МАЈА 2016. 

ГОДИНЕ  ИЗМЕЂУ ГРАДА ЧАЧКА И „АУТОПРЕВОЗ“ ДОО ЧАЧАК  

 

                 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Милун Тодоровић. Правни 

основ за доношење закључка садржан је у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о јавном 

линијском градском и приградском превозу путника којом је прописано да Градско веће може, на 

предлог градоначелника града Чачка, одлучити да се закључи анекс уговора о поверавању 

обављања јавног линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији 

града Чачка, закљученог 27. маја 2016. године између града Чачка и Аутопревоз д.о.о. Чачак, којим 

ће се продужити рок на који је уговор закључен  до реализације пројекта јавно-приватног 

партнерства, а најдуже за годину дана, са истим или делимично измењеним осталим одредбама 

уговора. Градоначелник града Чачка поднео је предлог за продужење рока важења уговора обзиром 

да рок на који је предметни уговор закључен истиче 31. маја 2021. године, а  поверавање обављања 

јавног линијског превоза путника у поступку реализације јавно-приватног партнерства није 

окончано, те да је неопходно наставити са обављањем  јавног линијског превоза путника  у 

градском и приградском саобраћају на територији града Чачка на постојећи начин до 31.маја 2022. 

године и усагласити члан 3. и 4. основног уговора са решењем Градског већа града Чачка  о  
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утврђивању линија јавног линијског превоза путника у градском  и приградском саобраћају на 

територији града Чачка. На основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском 

градском и приградском превозу путника Градско веће града Чачка овластило је градоначелника 

града Чачка да, у име и за рачун града Чачка, закључи анекс уговора о поверавању обављања јавног 

линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Чачка, 

закљученог 27. маја 2016. године између града Чачка и Аутопревоз д.о.о. Чачак којим ће се 

продужити рок на који је уговор закључен до 31. маја 2022. године и усагласити члан 3. и 4. 

основног уговора  са решењем Градског већа града Чачка од 27. јула 2017. године којим су утврђене 

линије и минимални број полазака, или другим решењем Градског већа града Чачка којим се 

утврђују линије и минималан број полазака јавног линијског превоза путника у градском и 

приградском саобраћају на територији града Чачка. 

 

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

           Милорад Јевђовић поставио је питање линија превоза које ће бити обухваћене анексом 

уговора обзиром да на терену постоје предлози о извесним променама. 

           Милун Тодоровић је истакао да Градско веће дефинише линије, а да се овде ради о 

продужетку уговора до завршетка поступка реализације јавно - приватног партнерства, а најдуже на 

годину дана. У будућем периоду свакако ће се обратити пажња на потребе грађана у вези са 

линијама превоза али и на економску исплативост линија превоза. 

 Драгомир Шипетић истакао је да је добро што се овај уговор може продужити, да је 

сарадња са Аутопревозом била добра и да је постојао широк обухват права грађана који су 

користили услуге превоза. 

 Прим. др Славица Драгутиновић похвалила је сарадњу са Аутопревозом у време 

ванредног стања због пандемије, када су одлично организовали линије за превоз медицинских 

радника на посао. 

 Драган Филиповић, на крају дискусије по овој тачки дневног реда, истакао је да ће Стручна 

комисија која се бави поступком реализације јавно-приватног партнерства чији је он члан сагледати 

све предлоге у вези са линијама превоза обзиром на евидентно смањени број путника у аутобусима 

јавног превоза због велике употребе аутомобила, те да се размишља и о опцији да јавни аутобуски 

превоз буде бесплатан ради његове веће искоришћености а што би било корисно и са више аспеката. 

 

 По упознавању са предлогом и завршеној дискусији Градско веће је једногласно донело 

следећи:   

 

ЗАКЉУЧАК  

 

I. Град Чачак и АУТОПРЕВОЗ Д.О.О. ЧАЧАК закључиће анекс уговора о поверавању 

обављања јавног линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији 

града Чачка, закљученог 27.05.2016.године  између града Чачка и АУТОПРЕВОЗ Д.О.О. ЧАЧАК 

којим ће се продужити рок на који је уговор закључен  до 31.05.2022. године и усагласити члан 3. и 

4.  основног уговора  са решењем Градског већа града Чачка којим су утврђене линије и минимални 

број полазака, број 128/2017-III од 27.07.2017.године („Службени лист града Чачка“ број 14/17) или 

другим решењем Градског већа града Чачка којим се утврђују линије и минималан број полазака 

јавног линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Чачка. 

 

II. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ градоначелник града Чачка да, у име и за рачун града Чачка, закључи 

наведени анекс уговора, у тексту који је саставни део овог закључка. 
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ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ РУШЕЊЕМ 

НЕПОКЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА КП. БР. 4930/3 КО ЧАЧАК  

 

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

поднео је иницијативу за отуђење из јавне својине рушењем објекта ознаке 3 - затворено складиште, 

магацински простор, на на кат. парцели бр. 4930/3 КО Чачак, приземне спратности, грађевинске 

површине 389m2 и корисне површине 382m2, уз образложење да Град Чачак има намеру да наведену 

локацију уреди, а након тога и отуђи у циљу привођења намени исте у складу са важећом планском 

документацијом. 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 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 је отуђење локација које нису намењене за јавне површине у интересу 

Града, обзиром да се истим обезбеђује приход за Град, то је рушење наведених непокретности 

оправдано и целисходно. 

 

 По упознавању са нацртом Решења Градско веће је једногласно Предлог Решења о отуђењу 

рушењем непокетности из јавне својине на кп. бр. 4930/3 КО Чачак и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

   

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

И ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ОБЈЕКТА НА 

КП.БР. 2281 КО ПРЕЉИНА 

 

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

поднео је иницијативу за давање на коришћење објекта ознаке 1 на к.п. бр. 2281 КО Прељина који је 

у јавној својини града Чачка Месној заједници Прељина уз образложење да МЗ има намеру да изда 

у закуп наведени објекат. 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 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. Председник МЗ обратио захтевом  издавање у закуп објекта ознаке 1 на к.п. бр. 2281 КО 

Прељина који је у јавној својини града Чачка, ради обављања производно-сервисне делатности, на 

период дужи од пет година. Статутом града Чачка прописано је да Скупштина града Чачка одлучује 

о давању претходне сагласности носиоцима права коришћења и корисницима непокретности у 

јавној својини Града за давање у закуп ових непокретности на одређено време за период дужи од 5 

година, у случајевима одређеним важећим прописима.  Град Чачак може давати на коришћење 

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

актом, а чланом 18. став 1. Одлуке прописано је да о давању у закуп непокретности у својини Града 

одлучује орган одређен Статутом града Чачка. Како је МЗ облик месне самоуправе утврђен 

Статутом града Чачка и Одлуком о месној самоуправи на територији града Чачка и како ће Град од 
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издавања у закуп стећи одговарајући приход, а истовремено обезбедити и одржавање објекта, 

утврђено је да је давање на коришћење објекта и давање сагласности за издавање у закуп истог у 

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

    

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

давању на коришћење и давању сагласности за издавање у закуп објекта на кп.бр. 2281 КО 

Прељина, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

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

пољопривредном земљишту прописано је да надлежни орган јединице локалне самоуправе има 

обавезу да донесе Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 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 у електронској форми по процедури коју је утврдило 

Министарство за ову годину Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 

територију града Чачка за 2021. годину на који je надлежно Министарство дало сагласност  16. 

априла 2021. године. Законска обавеза Града Чачка је да донесе Програм заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 2021. годину а на који је 

сагласност дало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије. 

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

Прим. др Славица Драгутиновић поставила је питање бесплатног коришћења овог 

земљишта. 

Владимир Гојгић одговорио је да земљиште тренутно бесплатно користи Институт за 

воћарство, као висока научно истраживачка институција, а да су за ову годину за бесплатно 

коришћење земљишта конкурисали и Агрономски факултет и Министарство правде-Окружни 

затвор Чачак. 

 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело Програм заштите, уређења 

и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 2021. годину. 

 Програм је саставни део Записника. 

 

ПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА НА ПОДРУЧЈУ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА 

 

             Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднеo је Владимир Гојгић. Правни 

основ за доношење Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта на подручју територије 

града Чачка садржан је у одредбама Закона о пољопривредном земљишту којима је дефинисано да 

јединице локалне самоуправе прописују мере за заштиту од пољске штете као и да јединицe локалне 

самоуправе прописује мере и за заштиту пољопривредног земљишта од мраза, града, пожара и 

других елементарних непогода, као и у Статуту града Чачка. Узевши у обзир законске надлежности 

јединица локалних самоуправа, као и препоруку Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде приступило се изради Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта на 

подручју територије града Чачка. Овом одлуком уређене су мере заштите пољопривредног 

земљишта, организација заштите пољопривредног земљишта, поступак утврђивања пољске штете, 
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надзор, казнене и завршне одредбе. У делу Мера заштите пољопривредног земљишта дефинисано је 

шта се сматра пољском штетом прописане су забране ради заштите од пољских штета. Такође, на 

истоветан начин као и законом, уређена је забрана спаљивања органских остатака после жетве и 

забрана испаше стоке на пољопривредном земљишту осим на сопственом земљишту. У Одлуци је 

по потреби предвиђена могућност оснивања Пољочуварске службе, потенцијални послови које би 

ова служба обављала, дужности и начин поступања чувара поља и начин обезбеђења средстава за 

обављање ових послова. Одлуком је такође уређен начин утврђивања пољске штете, могућност и 

начин формирања Комисије, њен састав и начин  рада  Комисије за процену пољске штете, као и 

мере за заштиту од пожара, града и мраза. Казненим одредбама су предвиђене новчане казне за 

правна лица, одговорна лица  у правном лицу, предузетнике и физичка лица која поступају 

противно одлуци. 

 

 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело: 

 

ОДЛУКУ 

O МЕРАМА ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

 НА ПОДРУЧЈУ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

     Овом Одлуком прописују се мере за заштиту усева и засада на пољопривредном земљишту 

од пољске штете, коју могу починити људи и стока и организовање непосредне заштите 

пољопривредног земљишта од пољске штете, као и мере заштите пољопривредног земљишта од 

елементарних непогода (мраз, град, пожар и слично) на територији града Чачка. 

    Мере заштите пољопривредног земљишта од пољске штете, које су утврђене овом  Одлуком 

односе се и на скинути род док се још увек налази на пољопривредном земљишту. 

 

Члан 2. 

 

    Под пољском штетом, у смислу ове Одлуке, подразумева се штета која је настала 

уништавањем усева и засада, паљењем биљних остатака после жетве, као и крађом пољопривредних 

производа, стоке, механизације и слично. 

 

Члан 3. 

    Под пољопривредним земљиштем у смислу ове одлуке, подразумева се земљиште које се 

користи за пољопривредну производњу (њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, 

рибњаци, трсици и мочваре) и земљиште које се може привести намени за пољопривредну 

производњу. 

 

II  МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЉСКЕ ШТЕТЕ И МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД 

СПАЉИВАЊА ОРГАНСКИХ ОСТАТАКА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ 

Члан 4. 

 

    Мере заштите од  пољске штете односе се на забрану уништавања усева, засада, објеката са 

и без стоке и живине, кошница, механизације и опреме, паљења биљних остатака после  жетве на 

пољопривредном земљишту,  изазивања оштећења која доводе до смањења продуктивности, 

структуре и слојева пољопривредног земљишта, и сваког другог оштећења на пољопривредном 
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земљишту, као и крађе пољопривредних производа, стоке, механизације, опреме и испаше стоке на 

пољопривредном земљишту, осим на сопственом земљишту (у даљем тексту: пољска штета).     

 

Члан 5. 

 

     Мере заштите од пољске штете односе се и на забрану: 

1) Остављања стоке у пољу без чувара или поверавања на чување лицу које по свом узрасту, 

душевној или телесној способности није у стању да њоме стално и потпуно влада, као и испаше 

стоке на туђем пољопривредном земљишту; 

2) Прелаза запрежним или моторним возилима или прогона стоке преко туђег обрађеног или 

за сетву припремљеног земљишта; 

3) Растурања, разбацивања или рушења сложених пољопривредних производа и остатака 

пољопривредних усева (пластови и сл.) на туђем пољопривредном земљишту; 

4) Кидања, чупања, убирања или на други начин оштећења усева, плодова или траве на 

туђем пољопривредном земљишту; 

5) Ломљења, сечења или на други начин наношења оштећења туђим воћкама, чокотима или 

дрвећу које чини пољозаштитни појас или заштитни појас поред обале реке; 

6) Бацања или одлагања свих врста отпадног материјала, камења, земље, корова, као и 

бацања или покопавања животињских лешева, на туђем пољопривредном земљишту, пољском путу, 

каналима за наводњавање и слично; 

7) Остављања употребљених пластичних маса и других тешко разградивих материјала, на 

пољопривредном земљишту, пољском путу, каналима за наводњавање и слично; 

8) Присвајања, рушења, уништавања или оштећења објеката и направа (колиба, ограда, 

знакова, машина, алата, прибора, метеоролошких станица и сл.) на туђем пољопривредном 

земљишту, које су у функцији коришћења пољопривредног земљишта; 

9) Прекопавања, преоравања пољских путева, пољских стаза, пашњака и утрина, засипања, 

рушења или на други начин причињавања штете на пропустима, каналима и насипима, 

противградним станицама, црпним станицама, системима за наводњавање и слично; 

10) Подизања неадекватне међе, која доводи до заузимања и засенчења туђег 

пољопривредног земљишта; 

Члан 6. 

 

   Власници, односно држаоци стоке и живине дужни су да чувају и држе стоку и живину тако 

да она не причињава пољску штету на туђем пољопривредном  земљишту. 

 

Члан 7. 

 

   Месне заједнице на територији града Чачка, ако за то постоје могућности,  по потреби, могу 

организовати посебну пољочуварску службу, ради заштите усева и засада на пољопривредном 

земљишту од пољске штете, у складу са са Статутом месне заједнице и овом Одлуком. 

   Службу из става 1. овог члана може организовати једна или више месних заједница заједно, 

ако се за то изјасни већина власника, односно корисника пољопривредног земљишта са територије 

једне или више месних заједница, на начин утврђен Статутом или општим актом месне заједнице. 

    Средства за обављање послова службе из ставе 1. овог члана обезбеђују се из сопствених 

средстава прихода месне заједнице. 
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Члан 8. 

 

    Чувар поља је лице овлашћено од стране савета месне заједнице за обављање послова из 

члана 7. став 1. ове Одлуке. 

    Чувар поља мора имати писмено овлашћење у коме је означено његово својство, као и 

границе подручја на коме обавља послове чувара службе. 

    Број чувара поља, начин обављања послова, облик и изглед ознаке на оделу, као и друга 

питања везана за рад чувара поља уређују се општим актом месне заједнице. 

 

Члан 9. 

 

    Ради процене причињене пољске штете, Mесна заједница образује Комисију за процену 

пољске штете (у даљем тексту Комисија). Начин рада, састав и начин избора чланова Комисије 

утврђује се посебним актом савета месне  заједнице. 

     Комисија је дужна да у складу са поднетим захтевом за процену пољске штете изађе на 

место настанка штете и о томе сачини записник. 

    Власник, односно корисник пољопривредног земљишта коме је причињена  пољска штета и 

лице које је одговорно за учињену штету могу да присуствују раду Комисије. 

     Комисија се састоји од три стална члана различитог профила пољопривредне струке, једног 

променљивог члана представника Савета месне заједнице на чијем је подручју причињена штета 

који ће учествовати у раду Комисије, према месној надлежности, и повереника Цивилне заштите 

према рејону у коме је штета начињена. 

Комисија сарађује са противпожарним инспектором. 

      Актом о именовању чланова Комисије може се одредити висина накнаде за њен рад, ако за 

то постоје опредељена финансијска средства. 

    Власници, односно корисници пољопривредног земљишта могу остварити накнаду за 

причињену штету од лица која су одговорна за учињену штету споразумом, или путем суда. 

 

Члан 10. 

 

     Мере заштите од спаљивања органских остатака односе се на забрану спаљивања органских 

остатака после жетве усева на пољопривредном земљишту и спаљивања затрављених,  

закоровљених површина на необрађеним и обрађеним пољопривредним површинама. 

      Ове мере односе се на забрану спаљивања делова биљака (лишће, гране, шибље, сено и др.) 

на пољопривредном земљишту. 

 

 

III  МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА, ГРАДА И МРАЗА 

 

Члан 11. 

 

Мере за заштиту од пожара односе се на забрану ложења отворене ватре на удаљености 

мањој од 15 м од зграда, објеката у којима бораве људи и стока, објеката за смештај сточне хране и 

других објеката који су подложни паљењу. 

 

Члан 12. 

 

    Ове мере се односе на забрану спаљивања остатака после жетве и прилаз отвореном ватром у 

близини: 
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- засејаних парцела у времену сазревања усева до завршетка жетве и уклањања пожњевених 

усева са њива, 

- места на којима се обавља вршидба и машинама којима се обавља вршидба. 

Члан 13. 

 

Лица која управљају машинама за обављање жетве и вршидбе морају бити упозната са 

мерама за спречавање избијања пожара и оспособљена за руковање средствима и опремом за 

гашење пожара. 

Ако су стрни усеви засејани на комплексу земљишта већем од 50, а мањем од 100 хектара, 

жетва се отпочиње прокошавањем усева по средини, најмање у ширини од 15 метара. 

На комплексу земљишта већем од 100 хектара, прокошавање се врши тако да се одваја 

приближно сваких 50 хектара најмање у ширини од 15 метара. 

По завршетку прокошавања, прокошени појас се мора одмах преорати. 

Жетва стрних усева на земљишту поред железничке пруге отпочиње жетвом усева поред 

пруге најмање у ширини од 60 метара. Покошени усев или слама непосредно после жетве морају 

бити уклоњени, а земљиште истог дана поорано. 

 

Члан 14. 

 

Машине којимa се обавља жетва и вршидба морају имати у опреми прописане апарате за 

гашење пожара. 

Члан 15. 

 

Поред мера заштите од пожара утврђених овом Одлуком, неопходно је придржавати се и 

мера заштите од пожара прописаних Правилником о посебним мерама заштите од пожара у 

пољопривреди.                                               

Члан 16. 

 

Заштитa пољопривредних усева од дејства града спроводи се у складу са прописима који 

уређују систем одбране од града, а власници односно корисници пољопривредног земљишта могу у 

циљу заштите пољопривредног земљишта и усева од дејства града предузимати и индивидуалне 

мере као што је постављање противградних мрежа на вишегодишњим засадима. 

 

Члан 17. 

 

       Заштиту пољопривредних усева од мраза спроводе власници, односно корисници 

пољопривредног земљишта, применом физичких метода (замагљивањем, загревањем ваздуха, 

орошавањем и сл.) и применом хемијских метода. 

 

IV НАДЗОР 

Члан 18. 

 

      Надзор над спровођењем ове Одлуке и аката донетих на основу ове Одлуке врши Градска 

управа за опште и заједничке послове. 

     Надлежни орган дужан је да на основу захтева Градског већа, поднесе извештај о 

чињеницама наведеним у ставу 1 овог члана. 
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V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 19. 

 

     Новчаном казном од 100.000,00 динара до 1.000.000,00 динара казниће се  правно лице ако 

поступа супротно члану 4. ове Одлуке. 

     Новчаном казном од 25.000,00 динара до 250.000,00 динара казниће се предузетник ако 

поступа супротно члану 4. ове  Одлуке. 

     Новчаном казном од 5.000,00 динара до 50.000,00 динара казниће се физичко лице ако 

поступа супротно члану 4. ове Одлуке. 

 

VI  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20. 

 

      Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у „Службеном листу града 

Чачка“. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

АДМИНИСТРАТИВНОГ ПРЕНОСА КП.БР. 2996/1, КП.БР. 2996/3, 

КП.БР. 2997/1 И КП.БР. 2998/1 СВЕ КО ЧАЧАК 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Катарине Новковић, Градско 

веће је једногласно донело: 

Р Е Ш Е Њ Е 

о покретању поступка административног преноса 

к.п. бр. 2996/1, к.п. бр. 2996/3,  к.п. бр. 2997/1 и к.п.бр. 2998/1 све КО Чачак 

 

Покреће се поступак административног преноса к.п. бр. 2996/1 у површини од 0.12,69 ха, 

к.п. бр. 2996/3 у површини од 0.02,39 ха,  к.п. бр. 2997/1 у површини од 0.00,93 ха и к.п.бр. 2998/1 у 

површини од 0.00,58 ха, све КО Чачак, од носиоца права коришћења „Инфраструктура Железнице 

Србије“ АД Београд, све уписано у листу непокретности бр. 8948 КО Чачак. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење решења о покретању поступка експропријације садржан је у 

чл.3. ст. 3. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка 

(„Сл.лист града Чачка“ бр. 14/2018 и 8 /2019), којим је прописано да „Одлуку о покретању поступка 

експропријације доноси Градско веће града Чачка на предлог Градског правобранилаштва града 

Чачка“. 

 

  Предметна парцела је уписана у листу непокретности бр. 8948 КО Чачак на носиоца права 

коришћења „Инфраструктуру Железнице Србије“ АД Београд. 

 

 Из Информације о локацији издате од стране Градске управе за урбанизам града Чачка бр. 

958-302/2021-IV-2-01 од 16.03.2021. године, утврђено је да су предметне парцеле обухваћене 

Планом генералне регулације „Центар“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 15/2014 и 27/2018) и да 

се према наведеном планском акту налазе у Урбанистичкој зони 27- у саставу урбанистичке целине 

27.3 (Дом здравља), која представља површину јавне намене. 
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  Решењем Владе 05 број: 465-4139/2021 од 12.05.2021. године утврђен је јавни интерес за 

административни пренос непокретности у циљу изградње здравствене станице у оквиру Дома 

здравља у Чачку.  

 

 Како су к.п. бр. 2996/1, к.п. бр. 2996/3,  к.п. бр. 2997/1 и к.п.бр. 2998/1 све КО Чачак 

планским актом предвиђене као површина јавне намене, то је, ради њеног привођења намени 

потребно извршити административни пренос наведених парцела. 

 

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

диспозитиву. 

 

 

СЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ КАТ. ПАРЦЕЛА БРОЈ 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 отуђењу кат.парцела бр. 325/1, 325/2, 325/3 и 324/3 све у КО Чачак 

        

 I ОТУЂУЈУ СЕ из јавне својине града Чачка непосредном погодбом катастарске парцеле 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 Обавезује се SKY ARM INVEST DOO да у року од 30 дана од дана пријема овог решења 

приступи закључењу уговора о отуђењу из јавне својине кат. парцела бр. 325/1, 325/2, 325/3 и 324/3 

све у КО Чачак са ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК, као и да уплати обрачунату цену грађевинског земљишта у 

износу од 3.668.496,00 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 наведених кат. парцела 

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 SKY ARM INVEST DOO, 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 

 

 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. 
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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. 

Градско веће града Чачка донело је Решење о приступању отуђењу кат.парцела бр. 325/1, 

325/2, 325/3 и 324/3 све у КО Чачак бр. 06-76/2021-III од 14.05.2021.год. 

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

грађевинско земљиште спроводећи поступак, на седници одржаној 18.05.2021.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. 

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 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 312m2, као и да се граниче са кат. парцелом у сусвојини подносиоца иницијативе, а увидом 

у 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.  

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

обзиром да се ова локација, према важећој планској документацији, не може користити у јавне 

намене, као и да ће отуђењем исте Град остварити приход у износу од 3.668.496,00 динара.   

 По спроведеном поступку Комисија за грађевинско земљиште доставила је записник од 

18.05.2021.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. 
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ОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

ИНВЕСТИТОРУ ОПЕРАТЕР ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА „ЕПС 

ДИСТРИБУЦИЈА“ БЕОГРАД, ОГРАНАК 

„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈАЧАЧАК“ ЗА ИЗГРАДЊУ 

(ИЗМЕШТАЊЕ) ДЕЛА КАБЛОВСКОГ ВОДА 10KV  ОД ТРАФО 

СТАНИЦЕ „АВЕНИЈА ЛИПА“ ДО ТРАФО СТАНИЦЕ „ДУНАВСКА“ 

И ИЗГРАДЊУ (ИЗМЕШТАЊЕ) 1 KV КАБЛОВСКИХ ВОДОВА ИЗ 

ТРАФО СТАНИЦЕ 10/0, 4 KV „АВЕНИЈА ЛИПА“ ПРЕКО КП. 

БР.3955/45 И 2955/52 ОБЕ У КО ЧАЧАК, КОЈЕ СУ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ инвеститору Оператор дистрибутивног система „ЕПС 

Дистрибуција“ Београд, Огранак „Електродистрибуција Чачак“ за изградњу (измештање) дела 

кабловског вода 10kV од трафо станице "Авенија липа" до трафо станице "Дунавска" и изградњу 

(измештање) 1kV кабловских водова из трафо станице 10/0,4kV "Авенија липа", преко к.п.бр. 

3955/45 и 3955/52 обе у КО Чачак, које су у јавној својини града Чачка. 

 2. Сагласност се даје у циљу привођења намени и омогућавања располагања кат. парцелама 

бр. 3955/45 и 3955/52 обе у КО Чачак, у складу са планском документацијом. 

 3. Комисија за грађевинско земљиште је спровела поступак и донела закључак од 

18.05.2021.год. којим предлаже давање сагласности инвеститору Оператор дистрибутивног система 

„ЕПС Дистрибуција“ Београд, Огранак „Електродистрибуција Чачак“, за извођење радова из става 

1. овог решења. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

 Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ Београд, Огранак 

„Електродистрибуција Чачак“, Улица Кренов пролаз бб, поднео је захтев бр. 465-162/2021-IV-2-07 

од 13.04.2021.год. за давање сагласности, за изградњу (измештање) дела кабловског вода 10kV од 

трафо станице "Авенија липа" до трафо станице "Дунавска" и изградњу (измештање) 1kV 

кабловских водова из трафо станице 10/0,4kV "Авенија липа", преко к.п.бр. 3955/45 и 3955/52 обе у 

КО Чачак, које су у јавној својини града Чачка. 

 Градска управа за урбанизам града Чачка прибавила је по службеној дужности податке 

катастра непокретности од 29.04.2021.год.  

 Чланом 69. став 9. 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, између 

осталог, да се за изградњу, доградњу или реконструкцију комуналне инфраструктуре и линијских 

инфраструктурних и електроенергетских објеката, као доказ о решеним имовинско-правним 

односима на земљишту, може доставити и попис катастарских парцела са приложеним 

сагласностима власника, односно корисника земљишта.  

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

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

сагласности за изградњу или озакоњење објеката на заједничкој парцели.  
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 Чланом 77. став 1. ове одлуке прописано је да заинтересовано лице подноси захтев за давање 

сагласности надлежном органу управе, који захтев доставља Комисији за грађевинско земљиште, а 

ставом 4. истог члана прописано је да уколико Комисија за грађевинско земљиште утврди да су 

испуњени прописани услови за давање тражене сагласности и да је давање сагласности оправдано и 

целисходно, о томе обавештава надлежни орган управе, наводећи разлоге за свој закључак. По 

добијању закључка надлежни орган припрема предлог сагласности и доставља га Градском већу, 

ради доношења. 

 Градска управа за урбанизам града Чачка издала је Локацијске услове број ROP-CAC-11033-

LOCH-2/2021 од 10.05.2021.год. за изградњу (измештање) дела кабловског вода 10kV ТС "Авенија 

липа" - ТС "Дунавска" и 1kV кабловских водова из ТС 10/0,4kV "Авенија липа" преко к.п.бр. 3815/1, 

3955/45, 3955/20, 3955/52 и 3955/47 КО Чачак. 

 Катастарске парцеле број 3955/45 и 3955/52 обе у КО Чачак су у јавној својини града Чачка, 

а катастарске парцеле бр. 3815/1, 3955/20 и 3955/47 све у КО Чачак су у јавној својини Републике 

Србије. 

 Комисија за грађевинско земљиште је увидом у захтев и приложену документацију утврдила 

да је давање сагласности инвеститору Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ 

Београд, Огранак „Електродистрибуција Чачак“, за изградњу (измештање) дела кабловског вода 

10kV од трафо станице "Авенија липа" до трафо станице "Дунавска" и 1kV кабловских водова из 

трафо станице 10/0,4kV "Авенија липа" преко к.п.бр. 3955/45 и 3955/52 обе у КО Чачак оправдано и 

целисходно и да је у интересу Града, јер се на тај начин уређује локација и омогућава раполагање 

истом. 

 Инвеститор ће на основу ове сагласности моћи да прибави решење о одобрењу извођења 

радова, у складу са одредбама члана 69. и 145. Закона о планирању и изградњи, уз плаћање накнаде 

за постављање инсталација у заштитном појасу улице, на основу члана 12. - 16. Одлуке о накнадама 

за коришћење јавних добара ("Сл. лист града Чачка" број 3/2019). 

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

предлог сагласности и доставила га Градском већу на одлучивање. 

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

диспозитиву. 

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Милуна Тодоровића, Градско 

веће је једногласно (Драгомир Шипетић се изузео од гласања) донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о измени Решења о образовању Комисије за пословни простор 

  

I 

 

У Решењу о образовању Комисије за пословни простор („Сл. лист града Чачка“ бр. 27/2020 

и 4/2021)  врши се измена: 

 

- за члана Комисије одређује се Драгомир Шипетић, дипломирани економиста, члан 

Градског већа ресорно задужен за област социјалне заштите и имовине, уместо Анђелке Новаковић,  

дипломираног економисте, која је поднела захтев за разрешење. 
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II 

 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И 

ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 

2021. ГОДИНИ  

 

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

веће је једногласно донело: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

о одобравању годишњег  програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса 

грађана у области спорта у граду Чачку у 2021. години 
 

 

1. ОДОБРАВА СЕ ПРОГРАМ И ДОДЕЉУЈУ средства Стреличарском удружењу 

„Вукови“ Чачак у износу од  30.000,00 динара и то за учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим и европским клупским такмичењима, са апропријације 205 

„Средства за финансирање годишњих програма спортских организација и финансирање 

територијалног спортског савеза“. 

 

2. Са Стреличарским удружењем „Вукови“ Чачак закључиће се уговор којим ће се уредити 

међусобна права и обавезе. 

 

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

 

4. Ово решење је коначно и против њега се може водити управни спор. 

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ 

ДЕЦИ ПОГИНУЛОГ РОДИТЕЉА У ОРУЖАНИМ АКЦИЈАМА 

1991- 1999 ГОДИНА У 2021. ГОДИНИ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Милке Станковић која је 

истакла да се правилник доноси на годишњем нивоу и да право за ову годину остварује једно дете 

које је студент струковних студија и дискусије прим. др Славице Драгутиновић која је 

похвалила ниво ових средстава који је повећан за ову годину, Градско веће је једногласно донело: 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ДЕЦИ ПОГИНУЛОГ РОДИТЕЉА 

У ОРУЖАНИМ АКЦИЈАМА 1991-1999 ГОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ 

 

Члан 1 
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Овим правилником утврђује се право на финансијску подршку деци погинулог родитеља, 

висина новчане подршке, услови и начин остварења овог права. 

Право на финансијску подршку 

 

Члан 2. 

 

Детету погинулог родитеља у оружаним акцијама 1991-1999. године чије је пребивалиште у 

тренутку погибије било на територији града Чачка исплаћује се једнократна новчана помоћ . 

Новчана помоћ из претходног става додељује  се: 

- малолетном детету, 

- ученику, 

- студенту основних академских, интегрисаних ,  струковних  студија, и мастер 

академских студија које се финансирају из буџета Републике Србије на факултетима и 

високим школама чији је оснивач Република Србија, под условом да у 2021.години није 

старији од навршених 26 година живота. 

 

         Висина финансијске подршке 

 

Члан 3. 

 

          Финансијска подршка у 2021. години утврђује су у нето износу од 100.000   динара  по детету. 

         Поступак остваривања права 

Члан 4. 

 

           Новчана помоћ  из претходног члана додељује се на основу писменог захтева. 

Градска управа за друштвене делатности - унутрашња организациона јединица у чијем је 

делокругу рада борачко-инвалидска заштита, може и по службеној дужности покренути поступак за 

доделу једнократне новчане помоћи из члана 2 на основу званичне евиденције. 

        Захтев се подноси Градској управи за друштвене делатности најкасније до 31.12.2021 године. 

 

       Уз захтев се прилаже: 

- извод из матичне књиге рођених за дете 

- извод из матичне књиге умрлих за погинулог родитеља 

- потврду о пребивалишту родитеља у време погибије 

- потврду школе за ученике,односно факултета за студенте  

Члан 5. 

 

О додели новчане помоћи из члана 2.  овог правилника одлучује се решењем. 

Решење из претходног става доноси Градска управа за друштвене делатности. 

Против решења којим је одбијен захтев за новчану помоћ може се уложити жалба Градском 

већу града Чачка. 

 

Члан 6. 

 

 Овај правилник се доноси на одређено време и важи за буџетску 2021.годину. 
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Члан 7. 

 

 Овај правилник  ступа на снагу осамог дана од дана објављивања у  “Службеном листу града 

Чачка“ 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКИМ 

УПРАВАМА, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ГРАДСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЧАЧКА 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

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, 6/2021 и 10/2021), у глави III, у члану 42. 

став 7. мења се и гласи: 

„Укупан број систематизованих радних места у Градској управи за опште и заједничке 

послове је 57, са 75 извршилаца и то : 

             - 1 службеник на положају 

 - 58  службеника 

             - 16  намештеника“  

 

                                                          Члан 2. 

 

У глави X, члан 55. став мења се и гласи: 

 „  Укупан број систематизованих радних места је 57, са 75 извршилаца и то: 

              - 1 службеник на положају 

              - 43 радна места са 58 службеника 

        - 13 радних места са 16 намештеника 

  

 Положаји: 

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

 

 Извршилачка радна места: 

  

 Звање Број радних места Број службеника 

 

Самостални саветник 11 11   

Саветник 15 18   
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Млађи саветник 7 10   

Сарадник 2 2   

Млађи сарадник 1 1   

Виши референт 7 16   

Референт / /   

Млађи референт / /   

    

Намештеници: 

 

Намештеник – I врста радних места 1 1  

Намештеник – IV врста радних места 11 13 

Намештеник – V врста радних места 1    2  

   

 

Члан 3.  

 

У глави X, члан 56., тачка 2. Одсек за месну самоуправу а) Месне канцеларије, код тачке 16. 

Радно место шефа месне канцеларије – заменика матичара, број службеника „6“, замењује се бројем 

„5“. 

                                                   

Члан 4.  

 

У глави X, у члану 56. тачка 3. Одсек за заједничке послове, јавне набавке, инвестиције и 

информатику, Служба за безбедност и одбрану, одржавање и помоћно техничке послове, иза тачке 

19. додаје се нова тачка 20. која гласи: 

 

„Радно место координатора за послове одбране 

Звање: Млађи саветник                                                                        Број службеника: 1 

 

Опис послова: Врши стручно - оперативне и припремне послове одбране за потребе Града у 

складу са законом и подзаконским актима и учествује у изради  предлога Плана одбране Града (као 

саставног дела Плана одбране Републике Србиjе); координира послове одбране са Центром 

Министарства одбране за локалну самоуправу и учествује у организацији обуке субjеката одбране у 

складу са Програмом Министарства одбране, прати и спроводи прописе из области одбране и 

упознаjе шефа службе и начелника управе са обавезама органа Града, као и о проблемима у раду и 

предлаже мере за њихово отклањање и унапређење организациjе рада; учествује у изради нацрта 

аката из области одбране у сарадњи са надлежним службама; учествуjе у предузимању мера за 

функционисање Града у ратном и ванредном стању, у спровођењу мера приправности и 

предузимању других мера потребних за прелазак на организациjу у ратном и ванредном стању, 

израђује и ажурира евиденције функционера Града и запослених у градским управама, припрема 

решења коjима се утврђују радне обавезе у органима Града и врши њихову попуну обвезницима 

радне обавезе; врши послове одбране из области привреде, jавних предузећа и установа у складу са 

законом и подзаконским актима, припрема решења о утврђивању предузећа и правних лица од 

значаjа за одбрану, координира рад jавних предузећа и месних заjедница на пословима одбране, 

предлаже мере за усклађивање припрема за одбрану правних лица у делатностима из својe 

надлежности са Планом одбране Републике Србиjе, учествује у изради нацрта Плана мера 

приправности, Плана задатака и мера за мобилизациjу и других неопходних планова из ове области; 

стара се о вођењу прописане евиденциjе из области одбране, стара се о чувању поверљивих 

докумената, врши њихово достављање субjектима одбране на териториjи Града; припрема 
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материjале за седнице градског штаба за ванредне ситуације, сачињава анализе, информациjе и 

извештаjе за Скупштину града, Градоначелника, Градско веће и начелнике Градских управа; врши и 

друге послове по налогу шефа службе и начелника управе, у складу са законом.  

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним 

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

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно завршен грађевински факултeт – модул геодезија, у трајању од најмање четири 

године, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година 

проведених у радном односу у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, 

органима градских општина, или у службама и организацијама које оснива надлежни орган 

аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и градске општине према посебном закону, и 

познавањe рада на рачунару и познавањe рада на рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office 

paket). 

                                                        Члан 5. 

 

У глави X, у члану 56. досадашње тачке од 20. до 55. постају тачке од 21. до 56. 

                                                        

                                                        Члан 6. 

 

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

Чачка“. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ 

РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ 

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА ALUPRODUKT 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 Aluprodukt доо Чачак и истакла да су одлуком Градског 

већа из 2020. године овом предузећу одобрена средства у износу од 450.605,79 динара, као учешће 

Града за реализацију пројекта којим се подстиче конкурентност кроз развој серијске производње 

антикорозивне алуминијумске фолије за домаћинство и прехрамбену индустрију. Комисија је на 

основу детаљног увида у пословну документацију утврдила да је корисник средстава Aluprodukt 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 

ALUPRODUKT доо Чачак. 
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ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ 

РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ 

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА UNIPLAST ДОО ПРЕЉИНА, 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 Uniplast доо Прељина и истакла да су одлуком Градског 

већа из 2020. године овом предузећу одобрена средства у износу од 458.106,81 динар, као учешће 

Града за реализацију пројекта којим се подстиче конкурентност кроз оптимизацију процеса 

производње активне амбалаже Комисија је на основу детаљног увида у пословну документацију 

утврдила да је корисник средстава Uniplast доо Прељина 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 

UNIPLAST доо Прељина, Чачак. 

 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ ДРУШТВА СА 

ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, 

ГРАЂЕВИНАРСТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „SIMGRAD“ 

ЧАЧАК  НА ЗАКЉУЧАК ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ 

ГРАДА ЧАЧКА ROP –CAC-10529-LOCH – 2 /2021 ОД 7. МАЈА 

2021. ГОДИНЕ  

 

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

одустанком од приговора Друштва са ограниченом одговорношћу за производњу, грађевинарство, 

промет и услуге „Simgrad“ Чачак  изјављеног Градском већу града Чачка на закључак Градске 

управе за урбанизам града Чачка ROP -CAC-10529-LOCH-2 /2021 од 7. маја 2021. године , као и 

предлогом решења. 

 

По упознавању са  одустанком од приговорома и предложеним текстом решења, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 
 

ОБУСТАВЉА СЕ поступак по приговору Друштва са ограниченом одговорношћу за 

производњу, грађевинарство, промет и услуге SIMGRAD Чачак на Закључак Градске управе за 

урбанизам града Чачка ROP-CAC-10529-LOCH-2/2021 од 7. маjа 2021. године. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Градска управа за урбанизам града Чачка, поступајући по захтеву Друштва са ограниченом 

одговорношћу за производњу, грађевинарство, промет и услуге SIMGRAD Чачак, поднетом кроз 

ЦИС, за издавање Локацијских услова за  изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта, 

спратности По+П+6, уз предходно уклањање објеката на кп.бр. 3817, 3818/1, 3818/2 и 3818/3 све у 

КО Чачак број предмета ROP-CAC-10529-LOCH-2/2021 од 27. априла 2021. године, донела је 7. маја 

2021. године Закључак о одбацивању захтева због недостатака у садржини идејног решења.  

 

На донет Закључак приговор је благовремено изјавило Друштво са ограниченом 

одговорношћу за производњу, грађевинарство, промет и услуге SIMGRAD Чачак. 

 

Како је подносилац приговора, поднеском од 25. маја 2021. године, одустао од приговора 

изјављеног на Закључак Градске управе за урбанизам града Чачка број ROP-CAC-10529-LOCH-

2/2021 од 7. маја 2021. године, то је Градско веће града Чачка  у складу са чланом 157. став 3. 

Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“  број 18/2016 и 95/2018-аутентично 

тумачење) 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. 

 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ВЛАДИМИРА ГОЈГИЋА, 

НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА ДАВАЊЕ ПОЗИТИВНОГ 

МИШЉЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДРУГЕ ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

 

  Рада Ћојбашић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознала је чланове 

Градског већа са захтевом начелника Градске управе за локални економски развој за давање 

позитивног мишљења за обављање друге јавне функције - члана Скупштине д.о.о. „Научно 

технолошки парк“ Чачак. Истакла је да је Законом о спречавању корупције прописано да 

функционер може да врши другу јавну функцију на основу сагласности Агенције с тим што је 

потребно уз тај захтев за давање сагласности Агенцији доставити и прибављено позитивно 

мишљење органа који је начелника поставио на функцију, а то је у конкретном случају Градско 

веће.  

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следеће: 

 

МИШЉЕЊЕ 

 

 Владимиру Гојгићу, начелнику Градске управе за локални економски развој Чачка, који је 

постављен Решењем Градског већа града Чачка број 06-267/2018-III од 15. новембра 2018. године, 

даје се позитивно мишљење за вршење друге јавне функције - члана Скупштине Друштва са 

ограниченом одговорношћу „Научно технолошки парк“ Чачак. 
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AHeBHor pega, na je 19. ceAuurry fpa,1crcor neha:ax,r,yuno y 10 qacoBa.
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