
 ЗАПИСНИК 

СА ДВАДЕСЕТПРВЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 22. 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 21. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

  да од укупно 13  чланова Градског већа седници присуствује 12. чланова: Милун 

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

Кочовић, Споменка Шипетић, др Иван Глишић, Немања Трнавац, др Милош Папић, Владимир 

Ристовић и Радован Јовановић, а одсутна је прим др Славица Драгутиновић, 

 

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

може да ради и пуноважно одлучује; 

 

 да седници Градског већа  присуствују: 

 

- Мирослав Петковић, помоћник Градоначелника 

- Игор Трифуновић, председник Скупштине града 

- Владимир Романдић, секретар Скупштине града 

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

Градског већа 

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије  

- Вера Јаковљевић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој 

- Војин Јаковљевић, директор „Туристичке организације Чачка“ Чачак 

- Небојша Јелушић, директор ЈП „Градац“ Чачак 

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

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

 

*** 

 

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

достављен записник са 20. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 20. седнице Градског 

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

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  20.  седнице Градског већа града Чачка број 06-100/2021-III од 17. 

јуна 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: 

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 
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1.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

БУЏЕТУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПРОГРАМА РАДА ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

5.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА ЧАЧКА ГРАЂЕВИНСКОГ 

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

 

6.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ГРАДА ЧАЧКА КП. БР. 3015/4 КО РОШЦИ 

 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Зоран Тодосијевић. Одлука о 

изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину пројектована је у износу од 

4.953.000,00 динара што представља увећање у односу на основну одлуку за 158.000,00 динара. 

Подсетио на чињеницу да је Влада Републике Србије 15. марта 2020. године прогласила ванредно 

стање и донела Програм економских мера подршке привреди, а што је довело до смањења приходне 

стране у буџетима јединица локалне самоуправе јер су мере Владе дале могућност одлагања 

плаћања неких пореза који су приходи локалних самоупарав пре свега пореза на зараде. Стога је 

град Чачак опрезно ушао у планирање прихода у 2021. години обзиром да подаци о очекиваним 

приходима у 2021. години нису постојали за јединице локалне самоуправе. Међутим, остварење 

прихода за првих пет месеци показало је да постоји основ за повећање приходне а самим тим и 

расходне стране. Пројекција расхода и издатака буџета града Чачка заснива се на: оствареним 

расходима и издацима буџета Града у периоду јануар - 15. јун 2021. године, пренетим наменским 

средствима по завршном рачуну из 2020. године, захтевима и приоритетима буџетских корисника за 

2021. годину и уговореним обавезама по пројектима са ресорним министарствима и донаторима. 

 

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

изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 
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ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ГРАДАЦ“ 

ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Обједињено уводно излагање у оквиру ове и следеће тачке дневног реда поднели су 

Небојша Јелушић и Владимир Гојгић. Законом о јавним предузећима прописано је да се измене и 

допуне годишњег програма пословања могу вршити искључиво из стратешких и државних интереса 

или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује, као и да, ако јавно 

предузеће изменама и допунама предлаже повећање средстава за одређене намене која је већ 

утрошило у висини која превазилази висину средстава за те намене из усвојеног годишњег програма 

пословања, надлежни орган јединице локалне самоуправе не може дати сагласност на исте. Битно 

промењена околност у којима ЈП „Градац“ Чачак послује су, нарочито, доспеле судске пресуде и 

таксе из ранијих година за које се није могла дати процена када ће бити окончане. Измене и допуне 

Програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину односе се, на основу показатеља извршења 

Програма за 2021. годину, на промену у укупно планираном износу и у структури извора и намене 

средстава.На основу потреба и реализације у првом кварталу 2021. године, Измене и допуне 

Програма коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину односе се на промене у  

укупном износу и у структури предвиђених субвенција из Буџету града Чачка. Укупни планирани 

износ субвенција из Буџета града за 2021. годину у износу од 10.000.000 динара увећан је за 

8.500.000 динара. 

 

Градска управа за локални економски развој доставила је закључке са мишљењем да су:      

 

- Измене и допуне Програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину урађене су у 

складу са Законом о јавним предузећима и предлогом Одлуке о Изменама и допунама Одлуке о 

буџету града Чачка за 2021. годину, по методологији Смерница за израду годишњег програма 

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

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

 

        - Измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину 

урађене су у складу са Законом о јавним предузећима и Предлогом Одлуке о изменама и допунама 

Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину.            

 

По упознавању са изменама и допунама Програма и завршеном претресу Градско веће је 

једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма 

пословања ЈП „Градац“ Чачак  за 2021. годину, и упутило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ 

ПОМОЋИ ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

  

 По упознавању са нацртом Одлуке у оквиру предходне тачке дневног реда Гарско 

веће је једногласно једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне 

Програма коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак  за 2021. годину, и упутило Скупштини 

на разматрање и доношење. 
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ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА РАДА ЈУ „ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднели су Војин Јаковљевић и 

Владимир Гојгић. Измене и допуне Програма рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2021. 

годину односе се на промене у Финансијском плану и то на промене у укупном износу планираних 

средстава као и извору планираних прихода и структури планираних расхода, за 2021. годину.  

Укупни планирани приходи за 2021. годину у Програму рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ 

за 2021. годину износе 73.200.000,00 динара и увећани су за  64.418.000,00  дин., за 5.204.000,00 дин. 

из средстава Буџета града Чачка и 59.214.000,00 динара из осталих извора финансирања. Однос 

учешћа у планираним укупним средствима за 2021. годину из Буџета града и осталих извора 

финансирања је промењен од 58% из Буџета и 42% из осталих извора финансирања на 35% из 

Буџета и 65% из осталих извора финансирања.Измене и допуне планираних прихода односе се на: 

Увећање из средстава Буџета града Чачка за Управљање развојем туризма и за Промоцију 

туристичке понуде. Постоји и увећање из осталих извора финансирања. 

 

          Градска управа за локални еконосмки развој града Чачка доставила је  закључак са 

мишљењем да су Измене и допуне Програма рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2021. 

годину урађене су у складу са предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града 

Чачка за 2021. годину.            

                                                                                                    

 

ПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА ЧАЧКА 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ИДЕАЛНОМ УДЕЛУ ½ 

КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 454/2 КО ЧАЧАК 

 

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

поднео је иницијативу 11. јуна 2021. године за прибављање непосредном погодбом, без накнаде, из 

јавне својине Републике Србије у јавну својину града Чачка грађевинског земљишта у идеалном 

уделу 1/2 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. Градско веће града Чачка донело је Решење о приступању 

прибављању идеалног удела ½ катастарске парцеле 454/2 КО Чачак 17. јуна 2021. године. 

Републичка дирекција за имовину РС је пред Владом РС покренула поступак заведен под бројем 04 

бр. 351-124/2021 за пренос ½ катастарске парцеле 454/2 КО Чачак из јавне својине Републике 

Србије у јавну својину града Чачка. Након доношења Решењa о приступању прибављању дела 

наведене кат. парцеле, Комисија за грађевинско земљиште спроводећи поступак, на седници 

одржаној 18. јуна 2021.године утврдила је да је прибављање основано, да је у складу са Законом о 

планирању и изградњи, Законом о јавној својини, Статутом Града Чачка и Одлуком о грађевинском 

земљишту. Комисија за грађевинско земљиште је извршила увид у Информацију о локацији од 

30.марта 2021. године којом се наводи да је кат. парцела број 454/2 КО Чачак обухваћена Планом 
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генералне регулације „ЦЕНТАР“ у Чачку; у Локацијске услове од 5. априла 2021. године којима се 

наводи да се исти издају за изградњу спортског објекта и Потврду на пројекат парцелације од 22. 

марта 2021. године на основу које од кп. бр. 454 КО Чачак настаје кат. парцела број 454/2 КО Чачак. 

Након извршеног увида у наведене акте Комисија је утврдила да је прибављање у јавну својину 

града Чачка на идеалном уделу од ½ катастарске парцеле 454/2 КО Чачак, оправдано и целисходно 

и да је у интересу Града обзиром да се њиме без накнаде увећава имовина Града, а уједно и 

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

као и сале за борилачке спортове са пропратним просторијама.   

 

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

прибављању из јавне својине Републике Србије у јавну својину града Чачка грађевинског земљишта 

у идеалном уделу 1/2 катастарске парцеле 454/2 КО Чачак, и доставило Скупштини на разматрање и 

доношење. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ 

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

 

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

поднео је иницијативу за прибављање у јавну својину грађевинског земљишта на к.п.бр. 3015/4 КО 

Рошци, која је у својини у уделу од по 1/2 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. Градска управа за урбанизам града Чачка, Служба 

за имовинске послове прибавила је по службеној дужности Информацију о локацији од 18. маја 

2021. године и податке катастра непокретности. Градско веће града Чачка донело је Решење о 

приступању прибављању катастарске парцеле 3015/4 КО Рошци 17. јуна 2021. године. Након 

доношења Решењa о приступању прибављању наведене кат. парцеле, Комисија за грађевинско 

земљиште спроводећи поступак утврдила је да је прибављање основано у складу са Законом о 

планирању и изградњи, Законом о јавној својини, Статутом Града Чачка и Одлуком о грађевинском 

земљишту. Комисија је увидом у податке катастра непокретности утврдила да је прадметна кат. 

парцела у сусвојини Радомира и Владанке Чвркић обоје из Рожаца и да је по врсти грађевинско 

земљиште, а увидом у Информацију о локацији да се к.п. бр. 3015/4 КО Рошци налази уз јавну 

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

Комисија је такође утврдила да је доградња пута односно изградња паркинга на к.п. бр. 3015/4 КО 

Рошци у складу са важећим планским документом. Такође, Комисија је утврдила да наведена кат. 

парцела због позиције, врсте земљишта, равног терена и близине локалитету Врх Каблара 

представља једино могуће решење за изградњу паркинга, а прибавиће се по тржишној цени 

утврђеној од стране Министарства финансија, Пореске управе, Одсека за контролу издвојених 

активности малих локација Чачак. 

 

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

решења о прибављању у јавну својину града Чачка кп. бр. 3015/4 КО Рошци, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

 

 



JJJ

Mu,ryn Togoponuh, o6anecruo je u:raHoee lpa4cxor seha Aa je o4,ryreuo no cBHM TaqKaMa

nHeBHor pega, na je 21. ce.qHrauy lpagcxor eeha:amyuno y 9 qacoBa lr 45 uuu1,ra.

TPAACKO BEhI
Bpoj: 06-10712021-1il
22. jW202l.roxuse

3anr.rcsr.u< ca 21. ceAHHqe fpagcnor reha ycrojeH je ua 22. ceAHHuH I-pagclcor neha 6poj 06-
11512021-lll oa 28. jyna2021. rorHHe.
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