
 ЗАПИСНИК 

СА ДВАДЕСЕТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 17. јуна 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 20. 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, Милорад Јевђовић,  др Биљана Кочовић, 

Споменка Шипетић, др Иван Глишић, Немања Трнавац, прим др Славица Драгутиновић, 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: 

 

- Мирослав Петковић, помоћник Градоначелника 

- 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 

- Петар Домановић, директор ЈКП „Комуналац“ Чачак 

- Мирко Пешић, в.д. директор доо „Научно технолошког парка Чачак“ Чачак 

- 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 19. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 19. седнице Градског 

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

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  19.  седнице Градског већа града Чачка број 06-88/2021-III од 28. 

маја 2021. године, без примедби. 

 

*** 

 

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

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

 

 

1.    РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 

2020. ГОДИНУ 

 

2.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК БРОЈ 158/3 ОД 8. ЈУНА 2021. 

ГОДИНЕ 

 

3.   РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОО „НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК 

ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

4.   РАЗМАТРАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ, РАДИ ПОДНОШЕЊА СКУПШТИНИ, 

ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК ЗА 

ПЕРИОД ОД 01.01 – 31.03.2021. ГОДИНЕ ( први квартал) 

 

5.    УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ВЕЋЕГ БРОЈА ДЕЦЕ У 

ВАСПИТНИМ ГРУПАМА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК У РАДНОЈ 2021/2022. ГОДИНИ  

 

6.   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ К.П.БР. 

5138/19, 6691/7, 6693/4, 6695/6, 5141/5, 5141/6, 6699/3, 6700/2, 5140/2, 5139/2, 5142/5, 

6701/37, 6701/35, 6701/34, 6706/9, 6706/8, 6706/6, 4525/4, 4524/3, 4523/3, 4522/3 И 4520/3 

СВЕ КО ЧАЧАК, ОДНОСНО АДМИНИСТРАТИВНОГ ПРЕНОСА К.П. БР. 5141/4, 

5142/3, 6705/4, 6705/3, 6706/10 И 6706/7, СВЕ КО ЧАЧАК, У ЦИЉУ РЕКОНСТРКЦИЈЕ 

СА ДОГРАДЊОМ УЛИЦЕ РАДЕНКА ЈАЊИЋА У ЧАЧКУ 

 

7.    ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ КП. БР. 999/13 КО ЧАЧАК 

 

8.    ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ГРАДА ЧАЧКА КП. БР. 3015/4 КО РОШЦИ 

 

9.    ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА ЧАЧКА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА У ИДЕАЛНОМ УДЕЛУ ½ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 454/2 КО ЧАЧАК 

 

10. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ МОТОРНИХ ВОЗИЛА  

 

11. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 

И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА STAX TECHNOLOGIES ДОО ЧАЧАК 

 

12. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
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РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ 

ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

Петар Домановић, у обједињеноуводном излагању по овој и следећој тачки дневног реда, 

упознао је чланове Градског већа са Извештајем о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. 

годину, детаљно образложивши све елементе извештаја. Истакао је да предузеће обавља више 

комуналних делатности на више локација. Истакао је да је ово предузеће у извештајном периоду 

остварило укупан приход у износу од 451.665.218,30 динара и укупан расход у износу од 

449.332.562,28 динара. Остварена добит у износу од 2.123.711,03 динара распоређује се тако да се 

80% износа уплаћује у буџет града Чачка, а преостали износ у висини 424.742,21 динар распоређује 

се тако да се изврши покриће губитака из претходних година.  

 

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

Др Биљана Кочовић истакла је да иако у оквиру овог предузећа постоји Служба 

зоохигијене и очигледно је да добро ради и даље има доста случајева да пси луталице уједају 

грађане и да Град  због тога и даље сноси велике трошкове у вези са одштетама за уједе паса 

луталица. 

Катарина Новковић истакла је да је заиста и даље велики број оваквих случајева, незнатно 

мањи у односу на ранији период. 

Владан Милић истакао је да је Закон такав да се стерилисани пси углавном враћају на 

подручје са кога су дошли, да су стерилисани пси по правилу безопасни и мирни али и да постоје 

случајеви да је њихова агресивност изазвана људским понашањем. 

Прим. др Славица Драгутиновић похвалила је рад ЈКП „Комуналац“ Чачак за време 

пандемије када је сарадња пре свега са здравственим системом била одлична, те да је дезинфекција 

обављана редовно, а исто тако и одржавање и дезинфекција пијаца била је на највишем нивоу. 

Такође је похвалила сарадњу предузећа са ресором Екологије и набавку контејнера. Похвалила је и 

чињеницу да се Рециклажни плато у Атеници значајно унапредио у односу на ранији период и 

указала да би плато у Јежевици требало унапредити. У вези са чињеницом да су неки радници 

проглашени за технолошки вишак поставила је питање како је до тога дошло у условима када 

предузеће има знатно мањи број радника у односу на раније. Похвалила је и набавку нове радне 

опреме и то што предузеће своје раднике шаље на превентивне прегледе. 

Петар Домановић истакао је да се обим послова у вези са радом Зоохигијене повећава из 

године у годину, да се се контрола бројности паса обавља уз поштовање неколико закона, стратегије 

која је усвојена од стране Скупштине града и кроз добру сарадњу са удружењима, као и да овај рад 

има дугорочне ефекте и функционише све боље, али да и даље постоје примери злоупотребе од 

стране грађана у вези са одштетама. Истакао је да је Ветеринарска инспекција контролисала и 

похвалила рад Зоохогијене. Даље је истакао да у вези са депоновањем смећа постоји неколико 

критичних локација које се снимају и да постоје и приходи од казни за несавесне грађане. Распоред 

пражњења контејнера је утврђен унапред, али обавља се и преко тога уколико је потребно. Истакао 

је и чињеницу да постоје специфичне врсте отпада попут кабастог отпада чије одношење не доноси 

приходе предузећу. Што се тиче радника који су постали технолошки вишак ради се о радницима 

који нису могли да се распореде на неко од радних места па је у договору са њима дошло до 

споразума да се прогласе технолошким вишком. 
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По упознавању са извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно усвојило 

Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2021. годину, и доставило Скупштини на 

разматрање и усвајање.  

 

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК 

БРОЈ 158/3 ОД 8. ЈУНА 2021. ГОДИНЕ 

 

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

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

одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 158/3 од 8. јуна 2021 године, и упутило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОО „НАУЧНО 

ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

Мирко Пешић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознао је чланове 

Градског већа са Извештајем о раду ДОО „Научно технолошки парк Чачак“ за 2021. годину 

детаљно образлажући рад овог друштва у извештајном периоду и указујући на значајније 

активности као и резултате које је НТП постигао у претходном периоду. Пословање НТП Чачак је 

током претходне године обележило отварање новог великог простора на локацији некадашње 

фабрике Цер где су током 2020. године усељене фирме кориснице НТП Чачак у више од 90% 

халског и канцеларијског простора. Делатност се обављала и у канцеларијско-конференцијском 

простору у Старој индустријској зони и у Стартап центру у центру града. У извештајном периоду, 

статус радно ангажованих заснивао се на основу уговора о раду на неодређено време за два лица, 

уговора о раду на одређено време за једно лице и по основу уговора о привременим и повременим 

пословима за радно ангажоване. За потребе пословања НТП Чачак ангажоване су агенције за 

пружање правних и књиговодствених послова. Истакао је да је предходна година најуспешнија за 

НТП Чачак и да је сигуран да ће и наредни период бити успешан. 

 

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

При. др Славица Драгутиновић истакла је одличан рад НТП Чачак, похвалила акцију од 

прошле године када су волонтери израдили пет хиљада визира и донирали их здравственом сектору. 

Такође је похвалила целокупан рад са младима. 

Мирко Пешић истакао је да се сарадња са младима одвија преко Канцеларије з младе, у 

оквиру које сарадње је и дошло до израде поменутих визира. Истакао је и сарадњу Стартап центра 

са младима и сарадњу са школама. Привредници Чачка донирали су компјутере који су послужили 

ученицима за онлајн наставу, тако да је и то један вид сарадње са младима. 

  

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

Извештај о раду ДОО „Научно технолошког парка Чачак“ Чачак за 2021. годину, и доставило 

Скупштини на разматрање и усвајање. 
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ЧЕТВРТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ, РАДИ ПОДНОШЕЊА 

СКУПШТИНИ, ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01 – 31.03.2021. ГОДИНЕ    

(први квартал) 

 

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

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

01.01.2021. године до 31.03.2021. године, садржан у члану 64. Закона о јавним предузећима  као и  

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

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

са Законом. Истакла је да је извештај сачињен на основу извештаја јавних предузећа за период од 3 

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

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

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

вредности по јавним предузећима. Закључак је да у току првог квартала 2021. године није дошло до 

поремећаја у пословању јавних предузећа, односно није било угрожено несметано обављање 

делатности од општег интереса. 

 

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

града Извештај о раду јавних прдузећа чији је оснивач град Чачак за период 01.01.- 31.03.2021. 

године.  

 

 

ПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ВЕЋЕГ 

БРОЈА ДЕЦЕ У ВАСПИТНИМ ГРУПАМА У ПРЕДШКОЛСКИМ 

УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК У РАДНОЈ 

2021/2022. ГОДИНИ  

 

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

основ за доношење овог решења садржан је у одредбама Закона о предшколском васпитању и 

образовању којима је прописано да оснивач може утврдити мањи односно највише 20% већи број 

деце од броја који се уписује у васпитну групу у складу са критеријумима које прописује министар. 

Правилником о критеријумима за утврђивање мањег односно већег броја деце од броја који се 

уписује у васпитну групу министар је прописао критеријуме на основу којих оснивач може 

утврдити мањи односно највише 20% већи број деце од броја који се уписује у васпитну групу. 

Законом о предшколском васпитању и образовању  прописано је да се васпитно-образовни рад са 

децом организује у васпитним групама. Васпитне групе могу бити јаслене, за узраст од шест месеци 

до три године и групе вртића, за узрасни период од три године до поласка у школу. Предшколска 

установа „Радост“Чачак и Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак предложиле су 

доношење решења којим се ствара могућност да се упише већи број деце од прописаног норматива.  

  

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

о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у предшколским установама чији је оснивач 

град Чачак у радној 2021/2022. години, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 
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ШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ К.П.БР. 5138/19, 6691/7, 6693/4, 6695/6, 5141/5, 

5141/6, 6699/3, 6700/2, 5140/2, 5139/2, 5142/5, 6701/37, 6701/35, 6701/34, 

6706/9, 6706/8, 6706/6, 4525/4, 4524/3, 4523/3, 4522/3 И 4520/3 СВЕ КО 

ЧАЧАК, ОДНОСНО АДМИНИСТРАТИВНОГ ПРЕНОСА К.П. БР. 

5141/4, 5142/3, 6705/4, 6705/3, 6706/10 И 6706/7, СВЕ КО ЧАЧАК, У 

ЦИЉУ РЕКОНСТРКЦИЈЕ СА ДОГРАДЊОМ УЛИЦЕ РАДЕНКА 

ЈАЊИЋА У ЧАЧКУ 

 

 У оквиру ове ачке дневног реда, а након уводног излагања Вере Јаковљевић и дискусије 

прим. др Славице Драгутиновић која је похвалила то што се доста гради и што се процедуре 

одвијају брже него раније, Градско веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о покретању поступка експропријације к.п.бр. 5138/19, 6691/7, 6693/4, 6695/6, 5141/5, 5141/6, 

6699/3, 6700/2, 5140/2, 5139/2, 5142/5, 6701/37, 6701/35, 6701/34,  6706/9, 6706/8, 6706/6, 4525/4, 

4524/3, 4523/3, 4522/3 и 4520/3, све КО Чачак, односно административног преноса к.п.бр. 

5141/4, 5142/3, 6705/4, 6705/3, 6706/10 и 6706/7, све КО Чачак, у циљу реконструкције са 

доградњом Улице Раденка Јањића у Чачку. 

 

 Покреће се поступак експропријације к.п.бр. 5138/19 КО Чачак у површини од 66м2, чији је 

власник Ристовић Радованка из Чачка, уписане у лист непокретности бр. 4328 КО Чачак; к.п.бр. 

6691/7 КО Чачак у површини од 413м2, чији је власник Мирковић Маца из Чачка, уписане у лист 

непокретности бр. 6923 КО Чачак; к.п.бр. 6693/4 КО Чачак у површини од 70м2,  и к.п.бр. 6695/6 

КО Чачак у површини од 36м2, чији су сувласници на по 3/54 Мирковић Алексије, Мирковић 

Видоје и Мирковић Радоје, на по 1/54 Мирковић Звездан, Мирковић Борка и Мирковић Зоран, сви 

из Београда,  на по 18/54 Мирковић Драган из Чачка и Сићовић Петар из Ивањице, на 6/54 Сићовић 

Снежана из Земуна, уписане у лист непокретности бр. 1568 КО Чачак; к.п.бр. 5141/5 КО Чачак у 

површини од 23 м2, чији је власник Ћировић Боривоје из Чачка, уписане у лист непокретности бр. 

1546 КО Чачак; к.п.бр. 5141/6 КО Чачак у површини од 137м2, чији су сувласници на по 8/24 

Ковачевић Драган и Ћировић Дејан, оба из Чачка, на по 1/24 Младеновић Јована и Стојановић 

Марко, обоје из Чачка, на 4/24 Правдић Зорица из Чачка, на 2/24 Стојановић Зоран из Београда, 

уписане у лист непокретности 7290 КО Чачак; к.п.бр. 6699/3 КО Чачак у површини од 11м2, чији је 

власник Мирковић Синиша из Чачка, уписане у лист непокретности бр. 1548 КО Чачак; к.п.бр. 

6700/2 КО Чачак у површини од 43 м2, к.п.бр.6701/37 КО Чачак у површини од 427м2, 

к.п.бр.6701/35 КО Чачак у површини од 22м2, и к.п.бр. 6701/34 КО Чачак у површини од 9м2, чији 

су сувласници на по 2/8 Којић Боривоје и Нагу Емилија, на 3/8 Јелисавчић Марина Милена, на 1/8 

Којић Јордан, сви из Чачка, уписане у лист непокретности 1547 КО Чачак; к.п.бр. 5140/2 КО Чачак у 

површини од 94 м2, чији су сувласници на по 15/108 Петровић Вера из Чачка, Правдић Зорица из 

Чачка, Ружичић Јелена из Трнаве, на по 5/108 Стојановић Зоран из Београда, Стојановић Јована из 

Чачка и Стојановић Марко из Чачка, на 30/108 Ћировић Дејан из Чачка, и на 18/108 Ћировић 

Боривоје из Чачка, уписане у лист непокрентости бр. 7291 КО Чачак; к.п.бр. 5139/2 КО Чачак у 

површини од 21м2, чији је власник Ћировић Дејан из Чачка, уписане у лист непокрентости бр. 8063 

КО Чачак; к.п.бр. 5142/5 КО Чачак у површини од 109 м2, чији су сувласници на по ½ Џекулић 

Милија из Београда и Џекулић Небојша из Чачка, уписане у лист непокрентости бр. 6449 КО Чачак; 

к.п.бр. 6706/9 КО Чачак у површини од 18м2, чији је власник Јаковљевић Михаило из Чачка, 

уписане у лист непокретности бр. 6962 КО Чачак; к.п.бр. 6706/8 КО Чачак у површини од 27м2, 

чији је власник Никетић Мирољуб из Чачка, уписане у лист непокретности бр. 6963 КО Чачак; 

к.п.бр. 6706/6 КО Чачак у површини од 46 м2, чији су сувласници на 1/3 Поповић Станко из Пећи и 
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на 2/3 Поповић Милијана из Чачка, уписане у лист непокретности бр. 6965 КО Чачак; к.п.бр. 4525/4 

КО Чачак у површини од 55м2, чији су сувласници, на 391/2269 Васојевић Милорад, на 297/2269 

Васојевић Петар, на 926/2269 Дабовић Војислав, на 466/2269 Којић Промет Д.О.О. Чачак, и на 

189/2269 Несторовић Милисав, сви из Чачка, уписане у лист непокретности бр. 8867 КО Чачак; 

к.п.бр. 4524/3 КО Чачак у површини од 77м2, чији су сувласници, на 172/851 Васојевић Милорад, на 

37/851 Васојевић Петар, на 299/851 Дабовић Војислав, на 185/851 Којић Бошко, на 158/851 

Несторовић Милисав, сви из Чачка, уписане у лист непокрентости бр. 8024 КО Чачак; к.п.бр. 4523/3 

КО Чачак у површини од 178 м2 и 4522/3 КО Чачак у површини од 30 м2,  чији је власник Дабовић 

Војислав из Чачка, уписане у лист непокретности бр. 513 КО Чачак; к.п.бр. 4520/3 КО Чачак у 

површини од 281м2, чији су сувласници на по 1/9 Бојовић Јелена, Васовић Катарина и Васовић 

Вера, све из Чачка, и на по 3/9 Васовић Чедо из Чачка и Васовић Дејан из Аранђеловца, уписане у 

лист непокрентости бр. 1123 КО Чачак. 

Покреће се поступак административног преноса к.п.бр.  5141/4 КО Чачак у површини од 

7м2, која је у својини Републике Србије са правом коришћења Рајак Снежане из Чачка, уписане у 

лист непокретности бр. 8852 КО Чачак; к.п.бр. 5142/3 КО Чачак у површини од 12м2, која је у 

својини Републике Србије са правом коришћења Ристовић Драгић из Чачка, уписане у лист 

непокретности 1510 КО Чачак; к.п.бр. 6705/4 КО Чачак у површини од 14м2, која је у својини 

Републике Србије, са правом коришћења на по ½ Милинковић Зорана из Чачка и Милинковић 

Јована из Ћуприје, уписане у лист непокретности бр. 6959 КО Чачак; к.п.бр 6705/3 КО Чачак у 

површини од 20 м2, која је у својини Републике Србије са правом коришћења Милинковић Зорана 

из Чачка, уписане у лист непокретности бр. 6960 КО Чачак; к.п.бр. 6706/10 КО Чачак у површини 

од 11 м2, која је у својини Републике Србије, са правом коришћења Милинковић Јована из Ћуприје, 

уписане у лист непокретности бр. 6961 КО Чачак, и к.п.бр. 6706/7 КО Чачак у површини од 41 м2, 

која је у својини Републике Србије са правом коришћења ФРА АД Чачак, уписане у лист 

непокретности бр. 8546 КО Чачак. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење решења о покретању поступка експропријације односно 

административног преноса, 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 односно административног 

преноса доноси Градско веће града Чачка на предлог Градског правобранилаштва града Чачка“.  

 

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

958-855/2019-IV-2-01 од 24.09.2019. године, утврђено је да су к.п.бр. 5138/19 и к.п.бр. 6691/7, к.п.бр. 

5141/4, к.п.бр. 5141/5, к.п.бр. 5141/6, к.п.бр. 6693/4, к.п.бр. 6695/6, к.п.бр. 6699/3, к.п.бр. 5140/2, 

к.п.бр. 6700/2, к.п.бр. 5139/2, к.п.бр. 5142/3, к.п.бр. 5142/5, к.п.бр. 6701/37, к.п.бр. к.п.бр. 4525/4, 

4524/3, к.п.бр. 6701/35, к.п.бр. 6701/34, к.п.бр. 6705/4, к.п.бр. 6705/3, к.п.бр. 6706/10, к.п.бр. 6706/9, 

к.п.бр. 6706/8, к.п.бр. 6706/7, к.п.бр. 6706/6, к.п.бр. 4522/3, к.п.бр. 4523/3, к.п.бр.4520/3, све  КО 

Чачак, обухваћене Планом генералне регулације „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА, КОМПЛЕКСИ 

БОЛНИЦЕ И КАСАРНЕ“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 14/2014 и 25/2017) и да се према 

наведеном планском акту налазе у оквиру површине јавне намене – Улица Пружна и Улица Раденка 

Јањића.  

 

Решењем Владе 05 бр. 465-1865/2020  од 05.03.2020. године, утврђен је јавни интерес за 

експропријацију, односно административни пренос, непокретности у циљу изградње Улица Пружна 

и Улица Раденка Јањића. 
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 Како су к.п.бр. 5138/19, к.п.бр. 6691/7, к.п.бр. 5141/4, к.п.бр. 5141/5, к.п.бр. 5141/6, к.п.бр. 

6693/4, к.п.бр. 6695/6, к.п.бр. 6699/3, к.п.бр. 5140/2, к.п.бр. 6700/2, к.п.бр. 5139/2, к.п.бр. 5142/3, 

к.п.бр. 5142/5, к.п.бр. 6701/37, к.п.бр. к.п.бр. 4525/4, 4524/3, к.п.бр. 6701/35, к.п.бр. 6701/34, к.п.бр. 

6705/4, к.п.бр. 6705/3, к.п.бр. 6706/10, к.п.бр. 6706/9, к.п.бр. 6706/8, к.п.бр. 6706/7, к.п.бр. 6706/6, 

к.п.бр. 4522/3, к.п.бр. 4523/3, к.п.бр.4520/3, све  КО Чачак, планским актом предвиђене као 

површина јавне намене, то је, ради њиховог привођења намени потребно извршити 

експропријацију, односно административни пренос наведених парцела.  

 

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

диспозитиву.  

 

 

СЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ КП. БР. 999/13 

КО ЧАЧАК 

 

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

једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о приступању отуђењу кат.парцелe бр. 999/13 КО Чачак 
        

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

парцелe бр. 999/13 КО Чачак у укупној површини од 384m2  Слободану Чакаревићу из Чачка, који je 

власник суседне к.п. бр. 999/6 КО Чачак, ради исправке граница суседних кат. парцела, у циљу 

проширења дворишта. 

 II Подносилац иницијативе Слободан Чакаревић из Чачка се писменом изјавом сагласио са 

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

9.181,79 дин./m2.  

 III Поступак отуђења грађевинског земљишта спровешће Комисија за грађевинско 

земљиште.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Слободан Чакаревић из Чачка, Улица радничка бр. 25, поднео је иницијативу бр. 463-108/20-

IV-2-07 од 10.12.2020.год. за отуђење из јавне својине града Чачка катастарске парцеле бр. 999/13 

КО Чачак непосредном погодбом, уз образложење да планира да прошири двориште обзиром да се 

предметна кат. парцела граничи са к.п. бр. 999/6 КО Чачак, која је у његовом власништву. 

Градска управа за урбанизам прибавила је по службеној дужности податке катастра 

непокретности и Информацију о локацији бр. 958-38/2021-IV-2-01 од 12.01.2021. године.  

 Увидом у податке катастра непокретности утврђено је да је катастарска парцела бр. 999/13 

КО Чачак у јавној својини града Чачка, да има површину од 384m, као и да се граничи са кат. 

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

катастарска парцела бр. 999/13 КО Чачак обухваћена ПГР-ом „Центар“ у Чачку и да се налази у 

урбанистичкој зони – пословање и привреда, као и да је минимална површина парцеле 5 ари за 

пословање односно 12 ари за производни комплекс. 

 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. 
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 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. 882/21-2-03 од 

27.05.2021.год. од ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК, у износу од 9.181,79 дин. / m2.  

 Дана 01.06.2021.год., подносилац иницијативе се писаним путем сагласио са ценом 

грађевинског земљишта. 

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

катастарске парцеле бр. 999/13 КО Чачак уредна, потпуна и поднета од стране овлашћеног лица, као 

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

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

 Како катастарска парцела бр. 999/13 КО Чачак не испуњава услове за посебну грађевинску 

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

веће града Чачка је донело решење као у диспозитиву. 

 

 

ОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ГРАДА ЧАЧКА КП. БР. 3015/4 КО РОШЦИ 

 

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

је једногласно донело: 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

I. ПРИСТУПА СЕ прибављању у јавну својину града Чачка к.п. бр. 3015/4 КО Рошци, 

површине 7503m2, по врсти грађевинско земљиште, непосредном погодбом од Радомира и Владанке 

Чвркић обоје из Рожаца који су уписани у катастар непокретности као носиоци права приватне 

својине у уделу од по ½, у циљу проширирења постојећег локалног пута на к.п. бр. 3168 КО Рошци 

изградњом паркиралишта за аутомобиле и аутобусе. 

 II Радомир и Владанкa Чвркић обоје из Рожаца сагласили су се писаним путем дана 

03.06.2021.год. са тржишном ценом грађевинског земљишта обрачунатом од стране Министарства 

финансија, Пореске управе, Одсека за контролу издвојених активности малих локација Чачак од 

28.05.2021.год. у износу од 105,93 дин. по метру квадратном. 

III Поступак прибављања грађевинског земљишта ближе описаног тачком I овог решења 

спровешће Комисија за грађевинско земљиште. 
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O б р а з л о ж е њ е 

 

 Град Чачак, Ул. жупана Страцимира бр. 2, кога заступа градоначелник Милун Тодоровић, 

поднео је иницијативу бр. 463-39/2021-IV-2-07 од 18.05.2021.год. за прибављање у јавну својину 

грађевинског земљишта на к.п.бр. 3015/4 КО Рошци, која је у својини у уделу од по ½ Радомира и 

Владанке Чвркић обоје из Рожаца, уз образложење да Град има намеру да извођењем радова на 

реконструкцији и доградњи прошири постојећи локални пут на к.п. бр. 3168 КО Рошци изградњом 

паркиралишта очекиваног капацитета 40 паркинг места за аутомобиле и 4 места за аутобусе, одакле 

би се стазом у дужини од око 550m пешачењем долазило до локалитета „Врх Каблара“. 

 Чланом 99. став 19. Закона о планирању и изградњи прописано је да се грађевинско 

земљиште прибавља у јавну својину у складу са одредбама Закона о јавној својини које се односе на 

прибављање других непокретности у јавну својину. 

 Чланом 27. став 10. Закона о јавној својини прописано је да о прибављању ствари и 

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

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

локалне самоуправе. 

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

доноси акт о приступању прибављању и 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 прибављању и 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.    

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

службеној дужности процену тржишне вредности за прибављање грађевинског земљишта бр. 431-

00-01281/2021 од 28.05.2021.год. од Министарства финансија, Пореске управе, Одсека за контролу 

издвојених активности малих локација Чачак, у износу од 105,93 дин. по метру квадратном. 

 Дана 03.06.2021.год. Радомир и Владанка Чвркић обоје из Рожаца су се писаним путем 

сагласили са обрачунатом ценом грађевинског земљишта, коју је Град Чачак у обавези да исплати 

по закључењу уговора о прибављању у јавну својину предметне кат. парцеле. 

 Градска управа за урбанизам града Чачка издала је Информацију о локацији бр. 958-

656/2021-IV-2-01 од 18.05.2021.год. којом је наведено да се к.п. бр. 3015/4 КО Рошци налази уз 

јавну саобраћајницу на к.п. бр. 3168 КО Рошци и да за изградњу паркинга постоји плански основ. 

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

бр. 3015/4 КО Рошци уредна, потпуна и поднета од стране овлашћеног лица, као и да су испуњени 

прописани услови за приступање прибављању грађевинског земљишта и сходно томе доставила 

предлог решења о приступању прибављању предметне кат. парцеле Градском већу.   

 Како је доградња пута односно изградња паркинга на к.п. бр. 3015/4 КО Рошци у складу са 

важећим планским документом и како је предметна кат. парцела због позиције, равног терена и 

близине локалитету „Врх Каблара“ одговарајућа за изградњу паркинга, а налази се уз локални пут 

на к.п. бр. 3168 КО Рошци, Градско веће града Чачка је донело решење као у диспозитиву. 
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ДЕВЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА ЧАЧКА 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ИДЕАЛНОМ УДЕЛУ ½ 

КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 454/2 КО ЧАЧАК 

 

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

једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

I. ПРИСТУПА СЕ прибављању непосредном погодбом, без накнаде, из јавне својине 

Републике Србије у јавну својину града Чачка грађевинско земљиште у идеалном уделу ½ 

катастарске парцеле 454/2 КО Чачак, у циљу изградње фискултурне сале, као и сале за борилачке 

спортове са пропратним просторијама. 

II Приступање прибављању идеалног удела ½ катастарске парцеле 454/2 КО Чачак спроводи 

се у поступку међусобног располагања власника грађевинског земљишта у јавној својини између 

Града Чачка и Републике Србије. 

III Поступак прибављања грађевинског земљишта ближе описаног тачком I овог решења 

спровешће Комисија за грађевинско земљиште. 

 

        

                                                    O б р а з л о ж е њ е  

 

 Град Чачак, Ул. жупана Страцимира бр. 2, кога заступа градоначелник Милун Тодоровић, 

поднео је иницијативу бр. 463-48/2021-IV-2-07 од 11.06.2021.год. за прибављање непосредном 

погодбом, без накнаде, из јавне својине Републике Србије у јавну својину града Чачка грађевинског 

земљишта у идеалном уделу ½ катастарске парцеле 454/2 КО Чачак, у поступку међусобног 

располагања власника грађевинског земљишта у јавној својини, уз образложење да се на тај начин 

решавају имовинско –правни односи за прибављање у јавну својину изградњом фискултурне сале, 

као и сале за борилачке спортове са пропратним просторијама. 

 Чланом 99. став 19. Закона о планирању и изградњи прописано је да се грађевинско 

земљиште прибавља у јавну својину у складу са одредбама Закона о јавној својини које се односе на 

прибављање других непокретности у јавну својину. 

 Чланом 27. став 10. Закона о јавној својини прописано је да о прибављању ствари и 

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

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

локалне самоуправе. 

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

доноси акт о приступању прибављању и 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 прибављању и располагању грађевинским 

земљиштем у јавној својини Града када је доношење овог акта прописано посебним прописима, 

ставом 4. да поступак располагања и прибављања грађевинског земљишта спроводи Комисија за 

грађевинско земљиште, коју именује градоначелник Града, а ставом 6. истог члана прописано је да 

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

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

надлежан за имовинско – правне послове.   
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 Чланом 28. став 1. тачка 7. ове одлуке прописано је да се грађевинско земљиште може 

отуђити непосредном погодбом у случају међусобног располагања власника грађевинског 

земљишта у јавној својини, а чланом 65. став 3. да се међусобно располагање између носилаца права 

јавне својине на грађевинском земљишту врши непосредном погодбом, по тржишним условима, с 

тим да се грађевинско земљиште може отуђити или дати у закуп без накнаде, односно по цени, 

односно закупнини која је мања од тржишне у складу са законом, подзаконским актом Владе 

Републике Србије и овом одлуком.  

 Градска управа за урбанизам града Чачка издала је Информацију о локацији бр. 958-

404/2021-IV-2-01 од 30.03.2021.год. којом се наводи да је кат. парцела број 454/2 КО Чачак 

обухваћена је Планом генералне регулације „ЦЕНТАР“ у Чачку („Службени лист града Чачка“, број 

15/2014 и 27/2018) и према наведеном планском акту налази се у УРБАНИСТИЧКОЈ ЗОНИ 2 – у 

саставу урбанистичке целине 2.2 (јавне функције - судство, култура, спорт). 

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

грађевинског земљишта у идеалном уделу ½ катастарске парцеле 454/2 КО Чачак, уредна, потпуна и 

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

прибављању грађевинског земљишта и сходно томе доставила предлог решења о приступању 

прибављању предметне кат. парцеле Градском већу.   

 Како је прибављање у јавну својину ½ удела катастарске парцеле 454/2 КО Чачак је у 

интересу Града, обзиром да се на тај начин решавају имовинско –правни односи за прибављање у 

јавну својину изградњом фискултурне сале, као и сале за борилачке спортове са пропратним 

просторијама, Градско веће града Чачка је донело решење као у диспозитиву. 

 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ МОТОРНИХ 

ВОЗИЛА  

 

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

је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о приступању отуђењу моторних возила 

 

 

 I ПРИСТУПА СЕ отуђењу из јавне својине града Чачка, у поступку јавног оглашавања, 

прикупљањем писаних понуда, четири моторна возила и то: 

 

 ЗАСТАВА Jugo florida 1.4 Poli, 2002. годиште, регистарских ознака ČA 024-BL, 143798 

пређених километара, по почетној цени од 10.000,00 динара, висина депозита 1.000,00 

динара; 

 ШКОДА Fabia ambiente 1.2, 2008. годиште, регистарских ознака ČA 107-ZI, 309834 

пређених километара, по почетној цени од 5.000,00 динара, висина депозита 500,00 динара; 

 ФИАТ Punto classic ACTUAL 2010. годиште, регистарских ознака ČA 031-RP, 289392 

пређених километара, по почетној цени од 80.000,00 динара, висина депозита 8.000,00 

дианра; 

 ШКОДА Octavia elegance TDI 4х4, 2008. годиште регистарских ознака ČA 006-XV, 374024 

пређених километара, по почетној цени од 50.000,00 динара, висина депозита 5.000,00 

дианра. 
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Понуда се даје у динарима без обрачунатог пореза. Трошкове пореза на пренос апсолутних 

права, транспорта возила, као и све друге трошкове који настану у вези са закључењем и 

реализацијом уговора о купопродаји моторних возила, падају на терет купца.  

 

 II Поступак отуђења из јавне својине моторних возила ближе описаних тачком I овог 

решења спровешће Комисија за отуђење моторних возила у јавној својини града Чачка, у следећем 

саставу: 

 

 Урош Баковић, председник и Јелена Петровић, заменик председника, Градска управа за 

опште и заједничке послове; 

 Маријана Дисић, члан и Слађана Протић, заменик члана, Градска управа за финансије; 

 Даница Ђуровић, члан и Катарина Шушић, заменик члана, Градска управа за урбанизам; 

 

III Задатак Комисије из тачке II овог решења је да након доношења Решења о приступању 

отуђењу моторних возила, објави oглас за прикупљање писаних понуда, који је саставни део овог 

решења, да спроведе поступак прикупљања писаних понуда, као и да достави записник о свом раду 

Служби за имовинске послове Градске управе за урбанизам, са образложеним предлогом за отуђење 

моторних возила ближе описаних тачком I овог решења. 

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ 

РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ 

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА STAX TECHNOLOGIES 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 Stax Technologies доо Чачак и истакла да су одлуком 

Градског већа из 2020. године овом предузећу одобрена средства у износу од 229.180,09 динара, као 

учешће Града за реализацију пројекта којим се подстиче конкурентност кроз добијање 

међународних сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана 

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

средстава Stax Technologies 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 

STAX TECHNOLOGIES доо Чачак. 

 

 

 

 



ABAIIAECTA TAqKA: AOHOIIIEEE PEIIIEEA O YfIOTPEEA CPBACTABA CTAJIHE
EYUETCKE PE3EPBE

Y orrupy oBe aqKe AHeBHor peila, a HaKoH )tsoAHor lr3Jrararba He6ojme Eexaurha, fpa4cxo
eehe je jegHorJracHo AoHeJro:

PEItrEBE

?Iz cpeAcraBa y"repfenrzx O4nyrona o 6yuery rpaAa r{aqxa sa 2021,. roAurry (,,Cn. rurcr rpaAa
9aqxa" 6poj 30/2020) pa3,4eo 2, fpagcrco Behe, $ynxquona:tra ruacn$maqaja 130,
anporpajaquja 17, exonoMcKa xnacn$maquja 499 ,,Cpegcrna p*epBe - Cranna 6yqercxa
pesepra", I43Bop $unancrEpama 01 (I{saauu ra: cpeAcrara 6yqera lpa4a), flupexrur.r KopHcHHK

6yuercrrx cpeAcraBa - fpa.ucxo rehe rpa4a rlaura, flporpau 0602, Onurre ycJr),re JroKzrJrHe

caMolmpaBe, nporpaMcKa aKrr4BHocr 0602-0010 - Cra.rrsa 6yqercxa pe3epBa, ogo6parajy ce
cpeAcrBa y I4sHocy oa 2.000.000100 4nnapa, 3a u3Muperbe o6aeesa rro r4cnocraBJbeunM Sarryparua
Ha HMe Ha6asre rrarepuja.na r4 ycnlra, y rIHJby npeAy3uMalra 3arrrrrlrHrlrx Mepa 3a cnpeqaBarLe
rrrupelba Kopona Bapyca.

Cpegcrna lr: TarIKe 1. Peurema pacnopefyjy ce Ha arporpajauujy 61, exoHonacxa rfiacrESr.ucarg,rja
484 - Haxsaaa Irrrere 3a noBpe.4e HJrlr rxrery HacrarD/ ycJreA eJreMeHTapHr/rx HenoroAa r4Jrr,{ Apyrux
rpI4poAHI{x y3poKa, Oymuuona,rua xlacu$uraquja 130, flporparu 0602 Oruure ycJryre JroKrrJrHe

caMo)mpaBe, flporparucKa arffHBHocr 0014 Vuparrsarre y BaHpeAHr4M cuTyar{uja*ra,.H3Bop

Suuancuparra 01 (us4aqrE ras 6yqera fpaga) flupexrnz KopHcHHK 6yqercrurx cpeAcraBa lpagcr<a

)TrpaBa 3a onrrrre u saje4nrawce [ocJroBe.

0 usepruemy oBor perxema crapahe ce fpa,Ecrca yrpaBa:a QuHancuje.

Ono peureme o6janur:u y,,Crryrm6enoM Jrr4cry rpaga r{auxa".

***

Mu,ryx To4oponuh, o6aeecrno je u,ranone fpagcror eeha Aa je o4:iyueno rto cBHN{ rar{KaN{a

AHeBHor pe4a. naje 20. celHuuy fpagcrcor eeha:ax,rsyuuo y 10 qacoBa ll 15 trnnyra.

TPAACKO BEhE
Epoj: 06-10012021-lIJ
17. jy"2027. rotuue

3anlrurtrr ca20. ce.qHHue fpa4cror eefia ycnojeH je Ha 21. cerHHuH fpagcxor reha 6poj 06-
10712021-IlI oa 22. jyna 2021. rolune.
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