
 ЗАПИСНИК 

СА ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

 

      Одржане 28. јула 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 23. 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, др Биљана Кочовић, др Иван Глишић, 

Немања Трнавац, др Милош Папић и Владимир Ристовић, а одсутни су: прим др Славица 

Драгутиновић, Споменка Шипетић и Радован Јовановић, а одсутан је Милорад Јевђовић. 

 

 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: 

 

- Игор Трифуновић, председник 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 

- Катарина Новковић, Градски правобранилац 

- Небојша Јелушић, директор ЈП „Градац“ Чачак  

- Зорица Селаковић, представник Форума привредника града Чачка 

- 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 22. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 22. седнице Градског 

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

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  22.  седнице Градског већа града Чачка број 06-115/2021-III од 28. 

јуна 2021. године, без примедби. 

 

*** 

 

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

дневни ред који је достављен уз материјал за седницу. 

 

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

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

 

 

1.   РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ГОДИНЕ ДО 30.06.2021. ГОДИНЕ 

 

2.   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 999/13 КО ЧАЧАК 

 

3.   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 128/13 

КО ЧАЧАК 

 

4.   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ИНВЕСТИТОРУ ЈП 

„СРБИЈАГАС“ НОВИ САД ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 

ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА И МЕРНО – РЕГУЛАЦИОНОГ СЕТА ЗА ОБЈЕКАТ У 

СКЛОПУ ОШ „ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ“ У МРЧАЈЕВЦИМА  

 

5.   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ ОДОБРЕЊА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА 

ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА УГРАДЊИ УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И 

ГЕНЕРАТОРА НА ГАС СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ ЗА ПОТРЕБЕ ГРЕЈАЊА 

ОБЈЕКТА КОЈИ СУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА У СКЛОПУ ОШ 

„ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ“ У МРЧАЈЕВЦИМА НА КП. БР. 1086/1 КО МРЧАЈЕВЦИ 

 

6.   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ ОДОБРЕЊА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА 

ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА УГРАДЊИ УНУТРАШЊИХ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И 

ГЕНЕРАТОРА НА ГАС СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ ЗА ПОТРЕБЕ ГРЕЈАЊА 

ОБЈЕКТА ОЗНАКЕ 1, КОЈИ СУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА, ДЕЧИЈЕГ 

ВРТИЋА „КОЛИБРИ“, КОЈИ ЈЕ У СКЛОПУ МРЕЖЕ ПУ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ НА 

КП. БР. 6901/1 КО ЧАЧАК 

 

7.   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ИНВЕСТИТОРУ МИЛИВОЈУ 

САРИЋУ ИЗ ЧАЧКА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКТА У ЕЛАБОРАТУ ГЕОДЕТСКИХ 

РАДОВА ОЗНАЧЕНОГ БРОЈЕМ 1 ИЗГРАЂЕНОГ НА КП.БР. 1914/1 И ДЕЛОМ НА 

КП.БР.1914/3 ОБЕ У КО ЉУБИЋ 

 

8.   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 

 

9.   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ЛИНИЈА ЈАВНОГ ЛИНИЈСКОГ 

ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

10.  ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА I УГОВОРА О ВРШЕЊУ УСЛУГА ЈП „ГРАДАЦ“ 

ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

11. ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА ПО ЗАХТЕВУ POEMA BFF ДОО БЕОГРАД ОД 14. ЈУЛА 

2021. ГОДИНЕ 
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12. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ПРАВДИЋ РАДОВИНКЕ И ЉУБИШЕ ИЗ 

ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ КОМУНАЛНОГ ИНПЕКТОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 355-673/21-IV-6-05 ОД 14. ЈУНА 

2021. ГОДИНЕ  

 

13. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ДОМАНОВИЋ ДЕЈАНА И ДОМАНОВИЋ 

НЕБОЈШЕ ИЗ ПРИСЛОНИЦЕ НА РЕШЕЊЕ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 355-686/21-

IV-6-05 ОД 16. ЈУНА 2021. ГОДИНЕ 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. ГОДИНЕ ДО 30.06.2021. 

ГОДИНЕ 

 

 Зоран Тодосијевић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, детаљно је упознао 

чланове Градског већа са Извештајем о извршењу буџета града Чачка за период од 1. јануара 2021. 

године до 30. јуна 2021. године истакавши да је обавеза надлежног органа локалне власти за 

финансије за достављање шестомесечног извештаја о извршењу буџета, прописана  чланом  76. 

Закона о буџетском систему. Стање средстава на жиро рачуну Буџета града Чачка на дан 1. јануара 

2021. године износило је 124.707.788,09  динара, а стање средстава на консолидованом рачуну 

трезора града Чачка на исти дан износило је 156.650.235,61 динар. Приходи и примања буџета у 

2021. години, заједно са средствима индиректних буџетских корисника из осталих извора 

финансирања а без пренетих неутрошених средстава за посебне намене и без нераспоређеног вишка 

прихода и примања из ранијих година, остварени су у укупном износу од  2.134.051.549,49 динара 

што представља 44,08 % у односу на планиране приходе и примања буџета. Расходи и издаци 

буџета, заједно са расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора финансирања, у 

периоду од 1. јануара 2021. године до 30. јуна 2021. године извршени су у укупном износу 

1.879.057.316,30  динара, што представља 37,94 % у односу на план дефинисан Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. годину. Укупне кредитне обавезе Града Чачка на дан 30. јуна 2021. године 

износе 98.556.965,08 динара или 838.311,80 еура. 

 

 По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Милун Тодоровић 

истакавши да је извршење буџета у износу од  44% за првих шест месеци ове године 

задовољавајуће, да је пословање прошле али и ове године робележено трајањем пандемије, да је 

извршење буџета увек боље како одмиче фискална година, да је ребаланс буџета за ову годину био 

оправдан, те да се очекује да ће следећа година бити сигурно боља. 

 

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

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2021. године до 

30.06.2021. године, који је поднела Градска управа за финансије града Чачка.  

 

Извештај чини саставни  део овог закључка.  
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ДРУГА ТАЧКА:  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 999/13 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.парцелe бр. 999/13 КО Чачак 
        

 I ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине града Чачка непосредном погодбом катастарска парцела 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 Обавезује се Слободан Чакаревић из Чачка да у року од 30 дана од дана пријема овог 

решења приступи закључењу уговора о отуђењу из јавне својине кат. парцела бр. 999/13 КО Чачак 

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

3.525.807,36 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 Слободан Чакаревић из Чачка, да плати законом прописане пореске обавезе 

као и да са надлежним комуналним и другим правним лицима уговори и плати трошкове за 

инфраструктуру: ЕДБ, ПТТ, топлификацију, гасификацију и сл.  

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 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.год. 

Градско веће града Чачка донело је Решење о приступању отуђењу кат.парцеле бр. 999/13 

КО Чачак бр. 06-100/2021-III од 17.06.2021.год. 

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

грађевинско земљиште спроводећи поступак, на седници одржаној 30.06.2021.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 
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јавној својини која се припаја суседној парцели не испуњава услове за посебну грађевинску 

парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се припаја. 

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

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

прибављању грађевинског земљишта у јавној својини у случајевима прописаним законом којим је 

уређена област планирања и изградње објеката, односно у случајевима исправке граница. 

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

грађевинско земљиште може отуђити непосредном погодбом у случају исправке граница суседних 

катастарских парцела. 

 Увидом у податке катастра непокретности Комисија је утврдила је да је катастарска парцела 

бр. 999/13 КО Чачак у јавној својини града Чачка, да има површину од 384m2, 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. 

 Такође, Комисија за грађевинско земљиште утврдила је да је отуђење катастарске парцеле 

бр. 999/13 КО Чачак у интересу Града, обзиром да се ова локација, према важећој планској 

документацији, не може користити у јавне намене, да не испуњава услове за грађевинску парцелу, 

да је мање површине од парцеле којој се припаја, као и да ће отуђењем исте Град остварити приход 

у износу од 3.525.807,36 динара.  

 По спроведеном поступку Комисија за грађевинско земљиште доставила је записник од 

30.06.2021.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. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ КАТ. 

ПАРЦЕЛЕ БР. 128/13 КО ЧАЧАК 

 

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

једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о приступању отуђењу кат.парцелe бр. 128/13 КО Чачак 
        

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

парцелe бр. 128/13 КО Чачак у укупној површини од 436m2  Ивани Chulu из Београда, која je 

власница суседних к.п. бр. 128/10 и 128/11 обе у КО Чачак, ради исправке граница суседних кат. 

парцела, у циљу проширења дворишта. 

 II Подносилац иницијативе Ивана Chulu из Београда се писменом изјавом сагласила са 

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

9.235,48 дин./m2.  

 III Поступак отуђења грађевинског земљишта спровешће Комисија за грађевинско 

земљиште.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Ивана Chulu из Београда, Улица војводе Саватија бр. 14/27, поднела је иницијативу бр. 463-

40/2021-IV-2-07 од 19.05.2021.год. за отуђење из јавне својине града Чачка катастарске парцеле бр. 

128/13 КО Чачак непосредном погодбом, уз образложење да планира да прошири двориште 
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обзиром да се предметна кат. парцела граничи са к.п. бр. 128/10 и 128/11 обе у КО Чачак, које су у 

њеном власништву.  

Градска управа за урбанизам прибавила је по службеној дужности податке катастра 

непокретности од 31.05.2021.год. и Информацију о локацији бр. 958-689/2021-IV-2-01 од 

31.05.2021.год. 

 Увидом у податке катастра непокретности утврђено је да је катастарска парцела бр. 128/13 

КО Чачак у јавној својини града Чачка, да има површину од 436m2, као и да се граничи са кат. 

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

катастарска парцела бр. 128/13 КО Чачак обухваћена ПГР-ом „Центар“ у Чачку и да се налази у 

урбанистичкој зони – становање високих густина, као и да, обзиром на површину и нерешен 

приступ јавној саобраћајној површини, не испуњава услов за грађевинску парцелу. 

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

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

јединица локалне самоуправе спроводи јединица локалне самоуправе. 

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

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

овог акта прописано посебним прописима. 

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

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

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

располагања и прибављања грађевинског земљишта спроводи Комисија за грађевинско земљиште, 

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

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

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

надлежан за имовинско – правне послове.    

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

грађевинско земљиште може отуђити непосредном погодбом у случају исправке граница суседних 

катастарских парцела. 

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

службеној дужности обрачун накнаде за отуђење грађевинског земљишта бр. 1038/21-2-03 од 

16.06.2021.год. од ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК, у износу од 9.235,48 дин. / m2.  

 Дана 23.06.2021.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. 128/13 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. 128/13 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. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

ИНВЕСТИТОРУ ЈП „СРБИЈАГАС“ НОВИ САД ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 

РАДОВА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА И МЕРНО – 

РЕГУЛАЦИОНОГ СЕТА ЗА ОБЈЕКАТ У СКЛОПУ ОШ „ТАТОМИР 

АНЂЕЛИЋ“ У МРЧАЈЕВЦИМА  

 

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

једногласно донело: 
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Р Е Ш Е Њ Е  

 

 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ инвеститору ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД за извођење радова за 

постављање прикључног гасовода и мерно – регулационог сета Г25 за објекат број 3 (котларница) 

који је у јавној својини града Чачка, у склопу ОШ „Татомир Анђелић“ у Мрчајевцима, на к.п.бр. 

1086/1 К.О. Мрчајевци. 

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

30.06.2021.год. о давању сагласности инвеститору ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, за извођење радова 

из става 1. овог решења. 

 

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 захтев бр. 463-36/2021-IV-2-07 од 27.04.2021.год. за давање сагласности инвеститору ЈП 

СРБИЈАГАС НОВИ САД, Ул. народног фронта бр.12, за извођење радова на постављању 

прикључног гасовода и мерно –регулационог сета Г25 за објекат број 3 (котларница) који је у јавној 

својини града Чачка, у склопу ОШ „Татомир Анђелић“ у Мрчајевцима, на к.п.бр. 1086/1 К.О. 

Мрчајевци. 

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

катастра непокретности од 28.04.2021.год. и Локацијске услове ROP-CAC-18952-LOC-1/2021од 

25.06.2021.год.  

 Комисија за грађевинско земљиште спроводећи поступак, на седници одржаној 

30.06.2021.год. утврдила је да је давање сагласности у складу са Законом о планирању и изградњи, 

Статутом Града Чачка и Одлуком о грађевинском земљишту. 

 Чланом 69. став 9. Закона о планирању и изградњи 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.  

 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. 

 Увидом у локацијске услове Комисија је утврдила да се исти издају за извођење радова на 

изградњи прикључног гасовода и МРС Г25 за објекат број 3 (котларница) за ОШ „Татомир 

Анђелић“, на к.п.бр. 1086/1 КО Мрчајевци, а увидом у податке катастра непокретности утврђено је 

да к.п.бр. 1086/1 КО Мрчајевци у јавној својини града Чачка, и да је објекат бр. 3 на истој у јавној 

својини града Чачка, као и да је изграђен пре прописа о изградњи. 

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

да је давање сагласности инвеститору ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, за извођење радова за 

постављање прикључног гасовода и мерно – регулационог сета Г25 за објекат број 3 (котларница) 

који је у јавној својини града Чачка, у склопу ОШ „Татомир Анђелић“ у Мрчајевцима, на к.п.бр. 
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1086/1 К.О. Мрчајевци, оправдано и целисходно и да је у интересу Града, јер се на тај начин 

унапређује енергетска ефикасност објеката и побољшавају услови боравка ученицима у школи. 

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

 

 

ПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ ОДОБРЕЊА ЗА ПОКРЕТАЊЕ 

ПОСТУПКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА УГРАДЊИ УНУТРАШЊИХ 

ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И ГЕНЕРАТОРА НА ГАС СА ПРАТЕЋОМ 

ОПРЕМОМ ЗА ПОТРЕБЕ ГРЕЈАЊА ОБЈЕКТА КОЈИ СУ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА У СКЛОПУ ОШ „ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ“ У 

МРЧАЈЕВЦИМА НА КП. БР. 1086/1 КО МРЧАЈЕВЦИ 

 

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

прим. др Славице Драгутиновић која је истакла да је прелазак на грејање на гас овог објекта који 

је скоро реновиран сасвим оправдан и да због мањег загађења животне средине то треба да постане 

пракса, те да је Град одлучан да се проблем загађења реши, Градско веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 I ДАЈЕ СЕ ОДОБРЕЊЕ за покретање поступка извођења радова на уградњи унутрашњих 

гасних инсталација и генератора на гас са пратећом опремом за потребе грејања објеката који су у 

јавној својини града Чачка у склопу ОШ „Татомир Анђелић“ у Мрчајевцима, на к.п.бр. 1086/1 К.О. 

Mрчајевци. 

 II На основу овог решења Градоначелник града Чачка ће Градској управи за урбанизам 

града Чачка поднети захтев за издавање решења о одобрењу извођења грађевинских радова ближе 

описаних тачком I овог решења.  

 III Техничка документација потребна за прибављање локацијских услова и одобрења за 

извођење радова, израђена је од стране Агенција за инжењеринг "САГ ПРОЈЕКТ" Ул. 45 бр. 7, 

Чачак, а процењена вредност инвестиције је 8.000.000,00 динара, за шта ће Град Чачак конкурисати 

код надлежних републичких институција. 

 IV Град Чачак je носилац инвеститорских права на извођењу грађевинских радова ближе 

описаних тачком I овог решења.    

 

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. 463-50/2021-IV-2-07 од 28.06.2021.год. за добијање одобрења Градског 

већа града Чачка за покретање поступка за извођење радова на уградњи унутрашњих гасних 

инсталација и генератора на гас са пратећом опремом за потребе грејања објеката који су у јавној 

својини града Чачка у склопу ОШ „Татомир Анђелић“ у Мрчајевцима, на к.п.бр. 1086/1 К.О. 

Mрчајевци, уз образложење да Град намерава да за средства конкурише код надлежних 

републичких институција. 

 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. 
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 Чланом 20. став 1. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној 

својини града Чачка прописано је да Градско веће града Чачка доноси одлуку о извођењу радова на 

реконструкцији непокретности у својини Града.  

 Чланом 3. став 1. тачка 19) Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за 

које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно 

врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и 

садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни 

орган спроводи ("Сл. гласник РС", бр. 102/2020 и 16/2021) прописано је да орган надлежан за 

издавање грађевинске дозволе издаје решење о одобрењу за извођење радова за уградњу 

унутрашњих инсталација (гас, струја, вода, топлотна енергија и сл.).  

 Градска управа за урбанизам града Чачка издала је Локацијске услове број ROP-CAC-18961-

LOC-1/2021 од 24.06.2021.год. за изградњу унутрашњих гасних инсталација и генератора на гас са 

пратећом опремом за потребе грејања ОШ „Татомир Анђелић“ на к.п.бр. 1086/1 К.О. Mрчајевци. 

 Градска управа за урбанизам града Чачка утврдила је да је иницијатива, уредна, потпуна и 

поднета од стране овлашћеног лица и да су испуњени прописани законски и технички услови за 

извођење предметних радова. 

 Сходно наведеном, обзиром да је унапређење енергетске ефикасности објеката у јавној 

својини у интересу Града, јер се на тај начин побољшавају услови боравка ученицима у школи, 

Градско веће града Чачка је донело решење као у диспозитиву. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ ОДОБРЕЊА ЗА ПОКРЕТАЊЕ 

ПОСТУПКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА УГРАДЊИ УНУТРАШЊИХ 

ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И ГЕНЕРАТОРА НА ГАС СА ПРАТЕЋОМ 

ОПРЕМОМ ЗА ПОТРЕБЕ ГРЕЈАЊА ОБЈЕКТА ОЗНАКЕ 1, КОЈИ СУ У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА, ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА „КОЛИБРИ“, 

КОЈИ ЈЕ У СКЛОПУ МРЕЖЕ ПУ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ НА КП. БР. 

6901/1 КО ЧАЧАК 

 

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

једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 I ДАЈЕ СЕ ОДОБРЕЊЕ за покретање поступка извођења радова на уградњи унутрашњих 

гасних инсталација и генератора на гас са пратећом опремом за потребе грејања објекта ознаке 1, 

који je у јавној својини града Чачка, дечијег вртића „Колибри“, који је у склопу мреже ПУ „Моје 

детињство“, на к.п.бр. 6901/1 КО Чачак. 

 II На основу овог решења Градоначелник града Чачка ће Градској управи за урбанизам 

града Чачка поднети захтев за издавање решења о одобрењу извођења грађевинских радова ближе 

описаних тачком I овог решења.  

 III Техничка документација потребна за прибављање локацијских услова и одобрења за 

извођење радова, израђена је од стране KONSALTING I MENADŽMENT POSLOVI TRITON 

ČAČAK, а процењена вредност инвестиције је 8.500.000,00 динара, за шта ће Град Чачак 

конкурисати код надлежних републичких институција. 

 IV Град Чачак je носилац инвеститорских права на извођењу грађевинских радова ближе 

описаних тачком I овог решења.    
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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. 463-51/2021-IV-2-07 од 28.06.2021.год. за добијање одобрења Градског 

већа града Чачка за покретање поступка за извођење радова на уградњи унутрашњих гасних 

инсталација и генератора на гас са пратећом опремом за потребе грејања објекта ознаке 1 који је у 

јавној својини града Чачка, дечијег вртића „Колибри“, који је у склопу мреже ПУ „Моје детињство“, 

на к.п.бр. 6901/1 КО Чачак, уз образложење да Град намерава да за средства конкурише код 

надлежних републичких институција. 

 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 20. став 1. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној 

својини града Чачка прописано је да Градско веће града Чачка доноси одлуку о извођењу радова на 

реконструкцији непокретности у својини Града.  

 Чланом 3. став 1. тачка 19) Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за 

које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно 

врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и 

садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни 

орган спроводи ("Сл. гласник РС", бр. 102/2020 и 16/2021) прописано је да орган надлежан за 

издавање грађевинске дозволе издаје решење о одобрењу за извођење радова за уградњу 

унутрашњих инсталација (гас, струја, вода, топлотна енергија и сл.).  

 Градска управа за урбанизам града Чачка издала је Локацијске услове број ROP-CAC-18456-

LOC-1/2021 од 21.06.2021.год. за изградњу унутрашњих гасних инсталација и генератора на гас са 

пратећом опремом за потребе грејања вртића „Колибри“. 

 Градска управа за урбанизам града Чачка утврдила је да је иницијатива, уредна, потпуна и 

поднета од стране овлашћеног лица и да су испуњени прописани законски и технички услови за 

извођење предметних радова. 

 Сходно наведеном, обзиром да је унапређење енергетске ефикасности објеката у јавној 

својини у интересу Града, јер се на тај начин побољшавају услови боравка деце у вртићу, Градско 

веће града Чачка је донело решење као у диспозитиву. 

 

 

 

СЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

ИНВЕСТИТОРУ МИЛИВОЈУ САРИЋУ ИЗ ЧАЧКА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ 

ОБЈЕКТА У ЕЛАБОРАТУ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА ОЗНАЧЕНОГ 

БРОЈЕМ 1 ИЗГРАЂЕНОГ НА КП.БР. 1914/1 И ДЕЛОМ НА 

КП.БР.1914/3 ОБЕ У КО ЉУБИЋ 

 

 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 Миливоју Сарићу из Чачка, за озакоњење објекта у 

елаборату геодетских радова означеног бројем 1, спратности П+1, максималних габарита 19.93 х 

10.09m, изграђеног на к.п.бр. 1914/1 и делом на к.п. бр. 1914/3 обе у КО Љубић. 
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 2. Кат. парцела бр. 1914/1 КО Љубић има укупну површину од 1556m2, на којој је Град 

уписан као носилац права јавне својине у уделу 2/1556, а Миливоје Сарић из Чачка као носилац 

права приватне својине у уделу 1554/1556, а кат. парцела бр. 1914/3 КО Љубић има укупну 

површину од 933m2, на којој је Град уписан као носилац права јавне својине у уделу 17/933, Бранка 

Сарић из Чачка као носилац права приватне својине у уделу  896/933, а Миливоје Сарић из Чачка 

као носилац права приватне својине у уделу 20/933. 

 2. Комисија за грађевинско земљиште је спровела поступак и предлoжила давање 

сагласности Миливоју Сарићу из Чачка, за озакоњење објекта у елаборату геодетских радова 

означеног бројем 1 на к.п.бр. 1914/1 и 1914/3 обе у КО Љубић. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

  

 Миливоје Сарић из Чачка, Ул. булевар Танаска Рајића бр. 96, поднео је захтев бр. 463-57/21-

IV-2-07 од 14.07.2021.год., за давање сагласности за озакоњење нелегално изграђеног објекта у 

елаборату геодетских радова означеног бројем 1, спратности П+1, максималних габарита 19.93 х 

10.09m, на к.п.бр. 1914/1 КО Љубић који се делом простире и на к.п. бр. 1914/3 КО Љубић. У 

прилогу захтева подносилац је поднео сагласност Бранке Сарић из Чачка УОП-II:6146-2021 од 

30.11.2020.год. за озакоњење објекта у елаборату геодетских радова означеног бројем 1 на к.п.бр. 

1914/1 и 1914/3 обе у КО Љубић. 

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

дужности Урбанистички извештај бр. 353-10120/2003 од 14.06.2021.год. и податке катастра 

непокретности Чачак од 19.07.2021.год.   

 Дана 19.07.2021.године Комисија за грађевинско земљиште одржала је седницу и том 

приликом утврдила да је давање сагласности у складу са Статутом града Чачка и Одлуком о 

грађевинском земљишту. 

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

земљишту прописано је да Градско веће између осталог, одлучује о давању сагласности за изградњу 

или озакоњење објеката на заједничкој парцели. 

 Чланом 77. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту прописано је да заинтересовано лице 

подноси захтев за давање сагласности прописаних чланом 78 и 79 ове одлуке надлежном органу 

управе, који захтев доставља Комисији за грађевинско земљиште. 

 Чланом 78. став 1. и 3. Одлуке о грађевинском земљишту прописано је да Градско веће 

града Чачка доноси решење којим власнику објекта изграђеног без грађевинске дозволе, даје 

сагласност за озакоњење објекта, када је таква сагласност услов прибављања решења о озакоњењу 

објекта и да уколико је услов за озакоњење односно упис права својине на објектима изграђеним без 

грађевинске дозволе, сагласност и других лица, подносилац захтева прилаже доказ да су друге 

сагласности дате.  

 Комисија за грађевинско земљиште је констатовала да је сагласност Бранке Сарић из Чачка, 

као сувласника к.п. бр. 1914/3 КО Љубић приложена, а увидом у лист непокретности Комисија је 

утврдила да је на к.п.бр. 1914/1 КО Љубић Град уписан као носилац права јавне својине у уделу 

2/1556, а на кат. парцели бр. 1914/3 КО Љубић у уделу 17/933, увидом у елаборат геодетских радова 

да се на к.п.бр. 1914/1 КО Љубић налази објекат ознаке 1 који није легалан и који се делом простире 

на к.п. бр. 1914/3 КО Љубић, а увидом у урбанистички извештај да је објекат у елаборату 

геодетских радова означен бројем 1 на к.п.бр. 1914/1 КО Љубић видљив на сателитском снимку из 

2015.године и да испуњава услове за озакоњење.  

 

 Сходно наведеном, Комисија за грађевинско земљиште је утврдила да су испуњени сви 

услови, да је давање сагласности оправдано и целисходно и донела предлог за давање сагласности 
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Миливоју Сарићу из Чачка, за озакоњење објекта у елаборату геодетских радова означеног бројем 1 

на к.п.бр. 1914/1 и 1914/3 обе у КО Љубић, без накнаде.   

 

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

предлог сагласности и доставила га Градском већу на одлучивање. 

 

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

диспозитиву.  

 

 

ОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 

 

 

 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 моторних возила 

 

 

 I ОТУЂУЈУ СЕ из јавне својине града Чачка, по спроведеном поступку прикупљања 

писаних понуда, четири моторна возила следећим понудиоцима: 

 

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

пређених километара, почетнe ценe од 10.000,00 динара, понудиоцу Милоју Николићу из 

Чачка, Мршинци бб, који је понудио највећи износ, односно 31.000,00 динара; 

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

пређених километара, почетнe ценe од 5.000,00 динара, понудиоцу Владимиру Илићу из 

Чачка, Ул. Радише Поштића бр. 3 који је понудио највећи износ, односно 15.555,00 динара; 

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

пређених километара, почетнe ценe од 80.000,00 динара, понудиоцу AUTO ČAČAK 

PROMET doo, које заступа директор Радиша Љујић, које је понудило највећи износ, односно 

83.000,00 динара; 

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

пређених километара, почетнe ценe од 50.000,00 динара, понудиоцу Владимиру Илићу из 

Чачка, Ул. Радише Поштића бр. 3 који је понудио највећи износ, односно 82.555,00 динара; 

 

II Град Чачак ће, на основу овог решења, вратити уплаћени депозит понудиоцима чија 

понуда није прихваћена. 

 

 Депозит понудиоцима чија је понуда изабрана као најповољнија ће бити урачунат у 

купопродајну цену. 

 

 III На основу овог решења Градоначелник града Чачка ће закључити купопродајни уговор 

са сваким од понудилаца, којим ће ближе регулисати међусобна права и обавезе, у тексту који је 

саставни део овог решења. 

 

 IV Понудиоци су обавезни да уплате понуђену цену моторног возила на одговарајући рачун 

Града у року од 15 дана од дана закључења уговора. 
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 V У случају да уговорне стране не приступе закључењу уговора и у случају да понудиоци не 

исплате понуђену цену у датом року, Градска управа за урбанизам ће покренути поступак 

поништења овог решења.  

  

О 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. 404-8/2021-IV-2-07 од 12.05.2021.год. за отуђењe 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, ШКОДА Fabia 

ambiente 1.2, 2008. годиште, регистарских ознака ČA 107-ZI, ФИАТ Punto classic ACTUAL 2010. 

годиште, регистарских ознака ČA 031-RP и ШКОДА Octavia elegance TDI 4х4, 2008. годиште, 

регистарских ознака ČA 006-XV, уз образложење да су возила у лошем стању, због чега се не могу 

користити за службене потребе запослених у Градској управи. 

 У прилогу акта достављена је почетна цена за отуђење, процењена од стране стручне 

комисије за процену половних возила и износ депозита и то : ЗАСТАВА Jugo florida 1.4 Poli, 

почетна цена 10.000,00 динара, висина депозита 1.000,00 динара; ШКОДА Fabia ambiente 1.2, 

почетна цена 5.000,00 динара, висина  депозита 500,00 динара; ФИАТ Punto classic ACTUAL, 

почетна цена 80.000,00 динара, висина депозита 8.000,00 дианра; ШКОДА Octavia elegance TDI 4х4, 

почетна цени 50.000,00 динара, висина депозита 5.000,00 динара, као и очитане саобраћајне дозволе 

моторних возила ближе описаних тачком I изреке решења.  

 Градско веће града Чачка донело је Решење о приступању отуђењу моторних возила бр. 06-

100/2021-III од 17.06.2021.године, којим је именована Комисија за отуђење моторних возила у јавној 

својини града Чачка и прописани задаци Комисије. 

 Чланом 27. став. 10. Закона о јавној својини ("Сл.гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 

104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) 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 26. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини 

града Чачка („Сл.лист града Чачка“ бр. 14/2018 и 8/2019) прописано је да о располагању покретним 

стварима у јавној својини Града, одлучује Градско веће града Чачка, као и да орган градске управе 

надлежан за имовинско - правне послове спроводи поступак прибављања односно располагања 

покретним стварима у јавној својини Града у складу са законом, уредбом и овом одлуком и после 

спроведеног поступка припрема предлог акта о прибављању, односно отуђењу који доноси Градско 

веће.  

 Комсија је по спроведеном поступку јавног оглашавања одржала седницу и констатовала да 

је у задатом року, односно благовремено, стигло је десет уредних понуда и то за ЗАСТАВУ Jugo 

florida 1.4 Poli, три понуде, за ШКОДУ Fabia ambiente 1.2, две понуде, ФИАТ Punto classic ACTUAL 

једна понуда и ШКОДА Octavia elegance TDI 4х4, четири понуде и утвррдила које од наведених 

понуда су најповољније, односно ко је од понудилаца понудио највећу купопродајну цену. 

 Комисија је Градској управи за урбанизам доставила записник од 23.07.2021.год., са 

предлогом за отуђење моторних возила ближе описаним тачком I изреке решења.   

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

предлог решења о отуђењу моторних возила и доставила га Градском већу на одлучивање. 

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

диспозитиву.  
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ДЕВЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ЛИНИЈА ЈАВНОГ 

ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ 

САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

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

Пијевац. Правни основ за доношење решења о утврђивању линија јавног линијског превоза 

путника у градском и приградском саобраћају на територији града Чачка садржан је у одредбама 

Одлуке о јавном линијском градском и приградском превозу путника којим је прописано да Градско 

веће одлучује о успостављању линија у градском и приградском саобраћају, на образложени 

предлог превозника или надлежног органа управе, а да се линије успостављају у складу са 

потребама становништва, развојем града, саобраћајно-техничким условима и економском 

исплативошћу одржавања појединих линија, као и да акт о утврђивању линија садржи број и назив 

линије, врсту линије, трасу одређену списком стајалишта на линији, дужину линије, као и потребан 

минималан  број полазака.  Решењем Градског већа од 27. јула 2017. године утврђене су 4 линије 

градског и 43 линије приградског саобраћаја са минималним бројем полазака по линијама које је 

дужан да обавља привредно друштво коме је поверено обављање јавног превоза путника у граду 

Чачку, у укупној годишњој дужини од 2.421.376 километара. АУТОПРЕВОЗ доо Чачак доставио је 

предлог линија и минималног броја полазака по линији за који сматра да је реалан и примерен 

потребама града Чачка, с обзиром да се јавни линијски превоз путника у градском и приградском 

саобраћају обавља по овим линијама и поласцима у последње две године, без већих примедби 

грађана. Према овом предлогу решења, укупна годишња дужина релација на којима се обавља јавни 

превоз путника је 1.657.538 километара. Стручни тим за предузимање радњи које претходе 

поступку давања концесије за обављање јавног линијског превоза путника у градском и 

приградском саобраћају на територији града Чачка донео је закључак да Градска управа за 

урбанизам града Чачка предложи Градском већу града Чачка доношење новог решења којим би се 

утврдиле линије јавног линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на 

територији града Чачка, у складу са реалним потребама града Чачка и фактичким линијама и 

поласцима које обавља јавни превозник. Такође је закључено да се започне са обављањем јавног 

превоза на линији Чачак - Овчар Бања, за почетак у току летње сезоне, викендом са једним 

поласком и повратком, што би увећало број годишње пређених километара за 1.428 km. Ово је 

посебно неопходно јер ће, по спроведеном поступку поверавања обављања јавног линијском 

превоза путника, град Чачак морати да плаћа превознику заиста обављени јавни превоз путника по 

пређеним километрима.Списак линија и полазака по линијама саставни је део наведеног закључка. 

Градска управа за урбанизам, анализирајући линије из предлога превозника, уочила је и потребу да 

се предложена линија Прељина (Интерекс) - Чачак (Црква) - Атеница (школа), дужине 14,5 

километара, са поласцима сваког сата, уместо на сваких 30 минута као до сада, продужи за четири 

поласка и повратка до стајалишта Прислоница поље, преко стајалишта Прељина поље (оба на 

државном путу), што је дужина око 3 километра у једном правцу.Ово са разлога што је до сада ова 

линија регистрована до стајалишта Прислоница поље, у близини је привредно друштво ХРАМ и 

доста потенцијалних корисника, а према до сада регистрованом реду вожње целокупно растојање од 

стајалишта Прилоница поље до стајалишта Атеница школа прелазило би се за око 30 минута, чиме 

се не би нарушавала предложена сатница полазака возила на овој линији сваког сата.  Поступајући у 

складу са наведеним закључком, Градска управа за урбанизам град Чачка предлаже Градском већу 

града Чачка доношење решења о утврђивању линија јавног линијског превоза путника у градском и 

приградском саобраћају на територији града Чачка на основу кога ће укупан број годишње 

пређених километара у јавном превозу путника бити 1.693.911 километара, уместо 2.421.376 

километара према важећем решењу. Постојећим решењем одређено је обављање јавног превоза на 

укупно 47 линија, а овим решењем се одређује обављање јавног превоза на 42 линије. На крају су 
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указали да у решењу треба исправити километражу на једној од линија, односно унети исправну 

километражу. 

 

 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело: 

       

РЕШЕЊЕ 

о  утврђивању линија јавног линијског превоза путника у градском и приградском 

 саобраћају на територији града Чачка 

 

1.Утврђују се линије у обављању јавног линијског превоза путника у градском и 

приградском саобраћају на територији града Чачка: 

 

Линије градског превоза    

 

 

Линија број 1 Спомен парк – Солид - Технос, дужине 5 km, са стајалиштима: 

Спомен парк - Црногорац - Ул.Првомајска - Стара гаража - Ул.Немањина - Три багрема - Пошта - 

Солид - Медицина рада - Кланица - Пивара - Технос  

минимални број полазака: 1/0 + 1/0 (Солид - Спомен парк) + 1/0 (Технос - Солид), превоз се врши 

радним данима 

 

Линија број 2  Љубић дом - Градско гробље - Лозница, дужине 4 km, са стајалиштима:  
Љубић дом - Нова школа Љубић  - Љубић пошта - Љубић кеј - Обданиште Љубић - Здравствена 

станица - Медицина рада - Солид - Цар Лазар - ОШ Милица Павловић - Балканска - Кружни пут - 

Градско гробље - Лозница ПТТ - Табла колачи - Лозница продавница  

минимални број полазака: 5/6 + 1/0 (Солид - Лозница продавница) + 1/1 (Љубић дом - Солид). 

Превоз се врши суботом.  

 

Линија број 3 Солид - Лозница, дужине 2 km, са стајалиштима:  

Солид - Цар Лазар - ОШ Милица Павловић - Балканска - Кружни пут - Градско гробље-Лозница 

ПТТ - Табла колачи - Лозница продавница   

минимални број полазака: 14/14, превоз се врши радним данима  

 

Линија број 4 Солид – Лозница – Ровића чесма, дужине 3,7 км, са стајалиштима:   

Солид - Цар Лазар - ОШ Милица Павловић - Балканска - Кружни пут - Градско гробље-Лозница 

ПТТ - Табла колачи - Лозница продавница – Симовићи Лозница – Ровића чесма  

минимални број полазака: 7/7, превоз се врши радним данима         

 

Линија број 5 Љубић дом - Болница, дужине 5 km, са стајалиштима : 

Љубић дом - Нова школа Љубић  - Љубић пошта - Љубић кеј - Обданиште Љубић -Здравствена 

станица - Медицина рада - Солид - Цар Лазар - Пролетер - Цер - Пруга –Болница - Нова Болница      

минимални број полазака: 2/1 + 1/0 (Солид - Љубић дом) + 1/0 (Нова Болница - Солид). Превоз се 

врши суботом.  

 

Линије приградског превоза     
                                                                  

Линија број 6 Слобода - Трнавска раскрсница - Слатина, дужине 19 km, са стајалиштима: 

Слобода - Мала колонија - Јездинско поље – Ранђићи - Слободина раскрсница -Здравствена станица 

број 4 - Бедем - Табла хотел Морава - Пошта - Гимназија - Солид -Цар Лазар - Пролетер - Цер - 
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Пруга - Болница - Обданиште Колибри - Атеница ново насеље 1 -Атеница ново насеље 2 - Трнавска 

река – Томаш - Трнавска раскрсница - Пљошта -Виљуша раскрсница - Ђоковчев гроб - Вапа 

раскрсница - Заблаће - Заблаће школа -Фабрика лепка – Лазовићи – Споменици – Томовићи - 

Слатинска бања раскрсница -Слатина        

минимални број полазака: 50/48 + 3/2 (Солид - Слатина) + 3/1 (Слобода - Солид).  Ови поласци се 

одржавају радним данима. Током викенда, државног празника одржава се 36/37 полазака.  

   

Линија број 7  Авенија липа  - Атеница Обреж  III - Симовића пекара, дужине 8 km, са 

стајалиштима: 

Авенија липа - Специјална школа - Зграда Солидарности - Табла хотел Морава – Пошта –Гимназија 

– Солид - Цар Лазар - Пролетер – Цер – Пруга - Болница - Обданиште Колибри - Кланица 2 - 

Атеничка река - Обреж 1 - Ракићевићи - Павловића воденица - Симовића пекара     

минимални број полазака: радним данима: 30/31 + 1/1 (Солид - Симовића пекара) + 1/1 (Авенија 

липа - Солид).  

 

Линија број 8 Прислоница поље - Чачак (Црква) - Атеница школа, дужине 17,5 km, са 

стајилиштима: 

Прислоница поље - Прељина поље - Прељина (Интерекс) - Ауто база - Коњевићи - Љубић школа - 

Војска - Колска радионица - Танаско Рајић - Црква - Центар за социјални рад - Младост - Капетан - 

Саобраћајна полиција - Цер - Пруга - Болница - Атеница школа  

минималан број полазака: свакога дана 4/4 +12/11 (Прељина (Интерекс) - Атеница школа) + 2/3 

(Чачак АС - Атеница школа) + 2/3 (Прељина - Чачак АС)  

 

Линија број 9 Горња Трнава (Студенац) - Љубић кеј, дужине 10 km, са стајалиштима: 

Трнава Студенац – Павловићи - Старо село - Трнавска врата - Протића бунар - Симовића дуд - 

Симовића пекара - Трнавска школа – Јањићи - Трнавска раскрсница 2 - Томаш Чачак - Трнавска 

река - Атеница ново насеље 2 - Атеница ново насеље 1 - Обданиште Колибри -Болница - Пруга - 

Цер - Пролетер - Цар Лазар - Солид - Медицина рада - Танаско Рајић -Љубић рампа-Љубић кеј          

минимални број полазака: 6/6 + 4/3 (Протића бунар - Љубић кеј) + 3/1 (Солид - Љубић кеј), превоз 

се врши радним данима 

 

Линија број 10 Гoрња Атеница - Љубић дом, дужине 9 km, са стајалиштима: 
Горња Атеница - Напер - Шипетићи - Средојевићи - Кланица - Обданиште Колибри -Болница - 

Пруга - Цер - Пролетер - Цар Лазар - Солид - Медицина рада - Здравствена станица - Обданиште 

Љубић - Љубић кеј - Љубић пошта - Нова школа Љубић - Љубић дом                    

минимални број полазака: 10/10 + 2/4  (Г. Атеница - Солид) + 1/0 (Солид - Љубић дом),  

превоз се врши радним данима 

Линија број 11 Солид - Љубић рампа - Горњи Трбушани - Симеуновићи, дужине 12 km, са 

стајалиштима: 

Солид - Медицина рада - Танаско Рајић - Љубић рампа - Суви брег - Кубурин млин - Воћара - 

Камени мост - Пјевчев плац - Тодоровићи - Трбушани - Трбушани школа - Састанак - Крстовићи - 

Савковићи - Вучићевића сокак - Викендица Пријевор - Пријевор дом - Симеуновићи     

минимални број полазака:1/0, превоз се врши радним данима 

  

Линија број 12 Симеуновићи - Љубић рампа - Солид, дужине 10 km, са стајалиштима:   

Симеуновићи - Пријевор дом - Зарин гај - Дивље Поље - Баре - Трбушани железничка станица - 

Моравац - Ново насеље Трбушани - Трафо станица - Суви брег - Љубић рампа -Танаско Рајић - 

Медицина рада - Солид  

минимални број полазака: 4/5, превоз се врши радним данима  
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Линија број 13 Кулиновачко поље – Горњи Трбушани школа, дужине 11 km, са стајалиштима:

   

Кулиновачко поље - Величићи Чачак - Капларевићи - ФРА паркинг - Млекара - Нова Болница - 

Болница - Пруга - Цер - Пролетер - Цар Лазар - Солид - Медицина рада -Здравствена станица - 

Oбданиште Љубић - Љубић кеј - Љубић рампа - Суви брег - Кубурин млин - Воћара - Камени мост - 

Пјевчев плац - Тодоровићи - Трбушани - Трбушани школа     

минимални број полазака: радним данима: 18/19 + 3/3 (Солид - Трбушани школа) + 3/3 

(Кулиновачко поље - Солид), суботом и у време државног празника: 17/18 + 2/3 (Солид - Трбушани 

школа) + 2/2 (Кулиновачко поље - Солид) 

 

Линија број 14  Трнава Студенац - Протића бунар  - Авенија липа, дужине 11 km, са 

стајалиштима: 
Трнава Студенац - Павловићи - Старо село -Трнавска врата - Протића бунар - Симовића дуд - 

Симовића пекара - Трнавска школа - Јањићи - Трнавска раскрсница 2 - Томаш Чачак -Трнавска река 

- Атеница ново насеље 2 - Атеница ново насеље 1 - Обданиште Колибри -Болница - Пруга - Цер - 

Пролетер - Цар Лазар - Солид - Гимназија - Пошта - Табла хотел Морава - Зграда солидарности - 

Специјална школа - Авенија липа     

минимални број полазака: 4/4 + 3/3 (Протића бунар  - Авенија липа) + 1/2 (Солид – Авенија липа), 

превоз се врши суботом, недељом и у време државног празника 

   

Линија број 15 Горња Атеница - Авенија липа, дужине 9 km, са стајалиштима:        

Горња Атеница - Напер - Шипетићи - Средојевићи - Кланица - Обданиште Колибри -Болница - 

Пруга - Цер - Пролетер - Цар Лазар - Солид - Гимназија - Пошта - Табла хотел Морава - Зграда 

солидарности - Специјална школа - Авенија липа         

минимални број полазака: 4/4 + 1/0 (Горња Атеница - Солид) + 3/0 (Авенија липа - Солид), 

поласци се одржавају суботом, недељом и у време државног празника 

                    

Линија број 16  Солид - Трбушани (Комуна) - Пријевор (Викендица), дужине 10 km, са 

стајалиштима: 

Солид - Медицина рада - Здравствена станица - Oбданиште Љубић - Љубић кеј - Љубић рампа - 

Суви брег - Кубурин млин - Воћара - Камени мост - Пјевчев плац - Тодоровићи -Трбушани - 

Трбушани школа - Састанак - Крстовићи - Савковићи - Вучићевића сокак -Викендица Пријевор                 

минимални број полазака: 2/1, превоз се врши радним данима 

 

   

Линија број 17  Слатина - Бапско Поље (до Циглане), дужине 9 km, са стајалиштима: Слатина - 

Чагурани - Марјаново брдо - Ковачевићи - Чагурани 2 - Лазовића рампа - Павловићи - Капларевићи 

- Бунарџићи - Циглана - Цветковића раскрсница - Бапска раскрсница - Бапско Поље   

минимални број полазака: 2/2, превоз се врши радним данима  

 

Линија број 18 Бапско поље  -  Горичани  -  Слатина, дужине 8 km, са стајалиштима: Бапско 

Поље - Бабићи Бапско Поље - Димитријевићи Бапско Поље - Трафо станица Горичани - Горичани - 

Мршинци - Ковачевићи - Марјаново брдо - Чагурани - Слатина 

минимални број полазака: 1/4, превоз се врши радним данима када ђаци иду у школу  

 

Линија број 19 Бапско поље  -  Горичани  -  Качулице Циганска кућа, дужине 10 km, са 

стајалиштима:  
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Бапско Поље - Бабићи Бапско Поље - Димитријевићи Бапско Поље - Трафо станица Горичани - 

Горичани - Лужани - Дамљановићи - Качулице Циганска кућа 

минимални број полазака: 2/1, превоз се врши радним данима када ђаци иду у школу  

 

Линија број 20 Слатина - Качулице - Горичани, дужине 9 km, са стајалиштима: Слатина - 

Чагурани - Марјаново брдо - Ковачевићи - Мршинци - Горичани - Лужани -Дамљановићи - 

Качулице Циганска кућа - Дамљановићи – Лужани - Горичани  

минимални број полазака: 1/0 + 1/0 (Качулице циганска кућа - Слатина), превоз се врши радним 

данима када ђаци иду у школу.  

 

Линија број 21 Премећа – Петница - Качулице Циганска кућа, дужине 13 km, са 

стајалиштима: 
Премећа - Петница - Петница задруга - Ћировача - Трифуновићи  - Ћава - Ђуровићи -Рисимовићи - 

Ђорђевићи  - Ковачевићи - Мршинци - Горичани - Лужани - Дамљановићи -Качулице - Циганска 

кућа 

минимални број полазака: 1/0, радним данима када ђаци иду у школу.  

 

Линија број 22 Премећа - Петница - Слатина, дужине 10 km, са стајалиштима:  
Премећа - Петница - Петница задруга - Ћировача - Трифуновићи - Ћава - Ђуровићи -Рисимовићи - 

Ђорђевићи - Ковачевићи - Марјаново брдо - Чагурани - Слатина  

минимални број полазака: 5/0, радним данима када ђаци иду у школу; 3/0 радним данима током 

распуста 

 

Линија број 23 Слатина - Пајовићи - Премећа, дужине 8 km, са стајалиштима: 

Слатина - Раскрсница - Петрича - Пајовићи - Берјани - Чедова кућа - Дурануша - Мутаве -Премећа 

 минимални број полазака: 5/0 радним данима када ђаци иду у школу, 3/0 радним данима за време 

распуста  

      

Линија број 24 Чачак - Катрга, дужине 26 km, са стајалиштима: 

Чачак Аутобуска станица - Медицина рада - Танаско Рајић - Колска радионица - Војска -Љубић 

школа - Коњевићи - Ауто база - Прељина - Балуга споменици - Балуга 2 - Балуга 3 - Чегар - 

Станчићи - Мојсиње - Шешкина кућа - Стара кафана - Доња Горевница -Драгачевица - Шмит - 

Мрчајевци - Радовићи - Катрга раскрсница - Катрга         

Минимална број полазака: 1/1 радним данима  

 

Линија број 25  Чачак - Бресница, дужине 23 km, са стајалиштима: 

Чачак Аутобуска станица - Медицина рада - Танаско Рајић - Колска радионица - Војска -Љубић 

школа - Коњевићи - Ауто база - Прељина - Балуга споменици - Балуга 2 - Балуга 3 - Чегар - 

Станчићи - Мојсиње - Шешкина кућа - Стара кафана - Доња Горевница -Драгачевица - Шмит - 

Мрчајевци - Јасен - Катанића пут - Шћеповића пут - Бресница       

минималан број полазака: 2/1 + 0/1 (Мрчајевци-Бресница), сваког дана 

   

Линија број 26  Чачак - Бресница - Ђокића школа, дужине 28 km, са стајалиштима: Чачак 

Аутобуска станица - Медицина рада - Танаско Рајић - Колска радионица - Војска -Љубић школа - 

Коњевићи - Ауто база - Прељина - Балуга споменици - Балуга 2 - Балуга 3 - Чегар - Станчићи - 

Мојсиње - Шешкина кућа - Стара кафана - Доња Горевница -Драгачевица - Шмит - Мрчајевци - 

Јасен - Катанића пут - Шћеповића пут - Бресница - Стругара Бресница - Милутиновићи - 

Урошевићи - Никићи - Ђокића школа  

минимални број полазака: 1/1, радним данима када ђаци иду у школу  
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Линија број 27  Чачак - Бресница - Вујетинци, дужине 37 km, са стајалиштима:  
Чачак Аутобуска станица - Медицина рада - Танаско Рајић - Колска радионица - Војска -Љубић 

школа - Коњевићи - Ауто база - Прељина - Балуга споменици - Балуга 2 - Балуга 3 - Чегар - 

Станчићи - Мојсиње - Шешкина кућа - Стара кафана - Доња Горевница -Драгачевица - Шмит - 

Мрчајевци - Јасен - Катанића пут - Шћеповића пут - Бресница - Јасен Бресница - Павловићи - Два 

дуда - Ђокића раскрсница - Маринковићи - Маринковића бунар - Царевића ћуприја - Петричевићи - 

Обровића извор - Тешовића Мајдан - Дом Вујетинци - Обреновићи - Споменици Вујетинци - Липа - 

Вујетинци  

минимални број полазака: 0/1 + 1/1 (Мрчајевци - Вујетинци), радним данима.  

        

Линија број 28  Чачак – Бечањ - Вујетинци, дужине 36 km, са стајалиштима:  
Чачак Аутобуска станица - Медицина рада - Танаско Рајић - Колска радионица - Војска -Љубић 

школа  -  Коњевићи - Ауто база - Прељина - Балуга споменици - Балуга 2 - Балуга 3 - Чегар - 

Станчићи - Мојсиње - Шешкина кућа - Стара кафана - Доња Горевница -Драгачевица - Шмит - 

Мрчајевци - Јасење - Курезића куће - Баре Бечањ - Бечањ дом -Бечањ школа - Марићи - 

Петрићевићи - Обровића извор - Тешовића мајдан - Вујетинци дом - Обреновићи - Споменици 

Вујетинци - Липа - Вујетинци  

минимални број полазака: 1/0 + 1/1 (Мрчајевци - Вујетинци), радним данима.  

              

Линија број 29  Чачак - Мрчајевци - Остра, дужине 26 km, са стајалиштима: 

Чачак Аутобуска станица - Медицина рада - Танаско Рајић - Колска радионица - Војска -Љубић 

школа - Коњевићи - Ауто база - Прељина - Балуга споменици - Балуга 2 - Балуга 3 - Чегар - 

Станчићи - Мојсиње - Шешкина кућа - Стара кафана - Доња Горевница -Драгачевица - Шмит - 

Мрчајевци - Јама - Новаковићи - Гробље - Аврамовићи - Стојковићи - Ђоковићи - Ђоковића грм - 

Остра   

минимални број полазака: радним данима када ђаци иду у школу:1/0 + 1/2 (Мрчајевци - Остра), 

радним данима за време распуста: 1/1 + 1/0 (Мрчајевци - Остра)  

 

Линија број 30  Мрчајевци - Буковац, дужине 9 km, са стајалиштима:  
Мрчајевци - школа Мрчајевци - Баралићи - Вуковићи - Пауновићи - Драгићевићи -Анђелићи - 

Савићи - Буковац      

минимални број полазака: 2/2 радним данима када ђаци иду у школу. 

      

Линија број 31 Чачак - Горња Трепча, дужине 22 km, са стајалиштима: 

Чачак Аутобуска станица - Медицина рада  - Танаско Рајић - Колска радионица - Војска -Љубић 

школа - Коњевићи - Ауто база - Прељина - Балуга споменици - Балуга 2 - Балуга 3 - Чегар - 

Станчићи 2 - Руски споменици - Милића кућа - Николићи - Задруга Трепча - Трепча школа - 

Добросављевићи - Мост Трепча - Никитовића воденица - Газдића воденица - Орах - Кафана Трепча 

- Горња Трепча                      

минимални број полазака: 8/8 + 1/1 (Станчићи – Горња Трепча) радним данима када ђаци иду у 

школу, 7/7 + 1/1 (Станчићи – Горња Трепча) радним данима током распуста, 4/4 викендом и током 

празника.  

      

Линија број 32 Чачак - Прељина - Прислоница, дужине 14 km, са стајалиштима: 

Чачак Аутобуска станица - Медицина рада - Танаско Рајић - Колска радионица - Војска -Љубић 

школа - Коњевићи - Ауто база - Прељина - Прељина поље - Прислоница поље -Гојковића пут - 

Домановића куће - Школа Прислоница - Милошевића куће - Прислоница                

минимални број полазака: 1/1 радним данима када ђаци иду у школу. 
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Линија број 33 Чачак - Ракова - Милићев гај, дужине 22 km, са стајалиштима: 

Чачак Аутобуска станица - Медицина рада - Танаско Рајић - Колска радионица - Војска -Љубић 

школа - Коњевићи - Ауто база - Прељина - Шебеци - Мост Ракова - Бунарача -Мајорова кућа - 

Мијаиловићи - Дом Ракова - Ђурића пут - Ракова - Пелагијина кућа - Милићевачка река - Циганска 

кућа - Школа Милићевци - Пирамида - Плац - Обрадовићи -Милићев гај       

Минимални број полазака: 4/0 радним данима када ђаци иду у школу, 3/0 радним данима током 

распуста, 2/0 суботом и недељом 

 

Линија број 34 Милићев гај - Милићевци Прокоп - Чачак, дужине 32 km, са стајалиштима: 

Милићев гај - Обрадовићи - Плац - Пирамида - Школа Милићевци - Циганска кућа-Ниџовићи - 

Бајићи - Ђорђевићи - Кнежевићи - Милићевци Прокоп - Кнежевићи - Ђорђевићи  - Бајићи - 

Ниџовићи - Циганска кућа - Милићевачка река - Пелагијина кућа - Ракова - Ђурића пут - Дом 

Ракова - Мијаиловићи - Мајорова кућа – Бунарача - Мост Ракова - Шебеци - Прељина - Ауто база - 

Коњевићи - Љубић школа - Војска - Колска радионица - Танаско Рајић - Медицина рада - Чачак 

Аутобуска станица 

Минимални број полазака: 4/0 радним данима када ђаци иду у школу, 3/0 радним данима током 

распуста, 1/0 суботом и недељом 

 

Линија број 35 Чачак - Трбушани - Милићев гај, дужине 16 km, са стајалиштима: 

Чачак Аутобуска станица - Медицина рада - Танаско Рајић - Љубић рампа - Суви брег -Кубурин 

млин - Воћара - Камени мост - Пјевчев плац - Тодоровићи - Трбушани - Милићевачка раскрсница - 

Вранићи - Пелагијина кућа - Милићевачка река - Циганска кућа - Школа Милићевци – Пирамида – 

Плац – Обрадовићи - Милићев гај  

Минимални број полазака: 1/0 радним данима 

 

Линија број 36  Чачак - Камењак - Шишовићи, дужине 16 km, са стајалиштима: 

Чачак Аутобуска станица - Медицина рада - Танаско Рајић - Љубић рампа - Суви брег -Кубурин 

млин - Воћара - Камени мост - Пјевчев плац - Тодоровићи - Трбушани -Милићевачка раскрсница - 

Вранићи раскрсница - Вранићи продавница - Липе - Тромеђа -Николића сокак - Ћирића сокак - 

Адамова капија - Персино брдо - Недељковића грм -Дубљански пут - Камењак  - Шишовићи         

минимални број полазака:1/1 радним данима када ђаци иду у школу 

    

Линија број 37  Чачак - Мендова кућа - Миоковци , дужине 26 km, са стајалиштима:                

Чачак Аутобуска станица - Медицина рада - Танаско Рајић - Љубић рампа - Суви брег -Кубурин 

млин - Воћара - Камени мост - Пјевчев плац - Тодоровићи - Трбушани -Сепарација - Раскрсница - 

Дробњачки пут - Ђуровићи - Шаловића пут - Лазовића млин -Дамљановићи - Топаловићи - Савића 

бунар - Миоковци школа - Поповићи - Мендова кућа - Поповићи - Миоковци школа - Дријење - 

Ридови - Миоковци (Домис)             

минимални број полазака:1/1 радним данима када ђаци иду у школу 

                                                     

Линија број 38 Камењак (Шишовићи) - Горња Горевница (школа), дужине 11 km, са 

стајалиштима:                 
Шишовићи - Камењак - Дубљански пут - Недељковића грм - Персино брдо - Адамова капија - 

Ћирића сокак - Николића сокак - Тромеђа - Липе - Вранићи продавница - Вранићи раскрсница - 

Ђуровићи - Торомани - Трсине - Горња Горевница школа  

 минимални број полазака:1/0 радним данима када ђаци иду у школу 
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Линија број 39  Камењак (Шишовићи ) - Горња Горевница (школа) - Чачак, дужине 22 km, са 

стајалиштима:         
Шишовићи - Камењак - Дубљански пут - Недељковића грм - Персино брдо - Адамова капија - Баре - 

Брковићи - Горња Горевница дом - Горња Горевница школа – Трсине -Торомани - Ђуровићи - 

Вранићи раскрсница - Милићевачка раскрсница - Трбушани -Тодоровићи - Пјевчев плац - Камени 

мост - Воћара - Кубурин млин - Суви брег - Љубић рампа - Танаско Рајић - Медицина рада - Чачак 

Аутобуска станица       

минимални број полазака:1/0 радним даном када ђаци иду у школу                                                 

                                                  

Линија број 40  Чачак - Трбушани - Горња Горевница (Поповићи), дужине 16 km, са 

стајалиштима: 

Чачак Аутобуска станица-Медицина рада - Танаско Рајић - Љубић рампа - Суви брег -Кубурин млин 

- Воћара - Камени мост - Пјевчев плац - Тодоровићи - Трбушани -Милићевачка раскрсница - 

Вранићи раскрсница - Ђуровићи - Торомани - Трсине - Горња Горевница школа - Кораксића капија 

- Бркићи - Горња Горевница продавница -Милошевићи - Ивановићи - Поповићи    

минимални број полазака:2/2 радним даном 

      

Линија број 41  Чачак - Јанчићи, дужине 21 km, са стајалиштима: 

Чачак Аутобуска станица - Медицина рада  - Танаско Рајић - Љубић рампа - Суви брег -Трафо 

станица - Ново насеље Трбушани - Моравац - Трбушани железничка станица - Баре Трбушани - 

Дивље поље - Зарин гај - Шибалићи - Пријевор школа - Симеуновићи - Пријевор железничка 

станица - Рујак - Железнички мост - Јеленко Савић - Маслаћи -Цагање - Мусин поток - Јасен - 

Минића воденица - Маџаревића луке - Јанчићи     

минимални број полазака: 3/3 радним данима 

   

   

Линија број 42  Чачак - Овчар Бања, дужине 17 km, са стајалиштима: 

Чачак Аутобуска станица - Солид - Пошта - Табла Хотел Морава - Бедем - Здравствена станица број 

4 - Слободина раскрсница - Лупњача - Бељина задруга - Јабучар - Парменац -Риђаге - Висећи мост - 

Паковраће - Манастир Ваведење - Међувршје - Пејичина кривина  -Манастир Јовање - Манастир 

Никоље - Планинарски дом - Овчар бања        

минимални број полазака: 1/1 суботом и недељом у периоду од 1.маја до 1. oктобра 

 

2.Овим решењем замењује се решење Градског већа града Чачка број 128/2017-III од 27.07.2017.г, 

које је објављено у „Службеном листу града Чачка“ број 14/17. 

 

3.Решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА I УГОВОРА О ВРШЕЊУ УСЛУГА ЈП 

„ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

 Небојша Јелушић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, истакао је да је предмет  

Уговора о вршењу услуга ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину уређивање међусобних права и обавеза 

у реализацији програма ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину за потребе Града а који се састоји од 

таксативно наведених активности. Анексом уговора  променио би се члан 5. став 1. основног 

уговора којим би се дефинисао износ средстава за плаћање у складу са ребалансом Одуке о буџету 

града Чачка за 2021. годину. 
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По упознавању са Уговором и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело 

следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 Закључује се Анекс I Уговора о вршењу услуга ЈП ,,Градац“ Чачак за  2021. годину, у тексту 

који је саставни део овог закључка.  

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА ПО ЗАХТЕВУ POEMA BFF ДОО 

БЕОГРАД ОД 14. ЈУЛА 2021. ГОДИНЕ 

 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Рада Ћојбашић. Градском 

већу града Чачка, 14. јула 2021. године обратио се бивши закупац Poema BFF d.o.о. Београд – Нови 

Београд захтевом да им се одобри плаћање доспелог дуга у 24 рате за неизмирене закупнине по 

основу Уговора о закупу пословног простаора у Кужељевој број 15, број 361-8/2018-III од 8. маја 

2018. године, закљученог између града Чачка као закуподавца и Poema BFF д.о.о. Београд, као 

закупца, а које дуговање је  настало због економских тешкоћа у пословању изазваних епидемијом 

вируса Covid - 19. Предлог закључка је да се овај захтев одбије из разлога што је обавеза бившег 

закупца након раскида уговора на захтев самог закупца већ дефинисана и гласи да се све обавезе 

морају измирити у моменту изласка из пословног простора , али да  чланови Градског већа могу да 

размотре и предлог да се захтев прихвати и да одреде број рата и остале услове плаћања дуга на 

рате. 

 

По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Милун 

Тодоровић истакавши да овом  захтеву ипак треба изаћи у сусрет и омогућити плаћање на десет 

месечних рата уз давање потребних гаранција, са чиме су се сложили остали чланови Градског већа. 

 

По упознавању са захтевом и завршеном претресу, Градско веће је једногласно донело 

следећи. 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Да се предузећу Poema BFF d.o.о. Београд – Нови Београд, Јурија Гагарина 151д, Нови 

Београд, матични број 21361658, ПИБ 110547448, које заступа директор Ивана Нановић, одобри 

плаћање дуга у износу од  1.163.606,83 динара у 10 (десет) истоветних месечних рата на име 

неплаћених закупнина по основу Уговора о закупу пословног простора, број 361-8/2018-III од 8. 

маја 2018. године, закљученог између града Чачка као закуподавца и Poema BFF д.о.о. Београд, као 

закупца, а који Уговор је раскинут Закључком Градског већа града Чачка, број 06-41/2021-III од 19. 

марта 2021. године, којим је прихваћен  отказ Уговора о закупу пословног простора, дат од стране 

бившег закупца Poema BFF д.о.о. Београд. 

 2. На основу овог закључка, Град Чачак и бивши закупац Poema BFF д.о.о. Београд, 

закључиће споразум о отплати у ратама дуга  наведеног у ставу 1. овог закључка, као и исплату 

дуговања за комуналне трошкове настале по основу наведеног Уговора о закупу пословног 

простора.  
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Бивши закупац Poema BFF д.о.о. Београд је у обавези да, приликом закључења споразума 

приложи 10 меница са меничним овлашћењем, евидентираних код Народне банке Србије по 

серијском броју, као инструмент обезбеђења наведеног дуга. 

 3. Овлашћује се градоначелник града Чачка, да закључи споразум о отплати наведеног дуга 

из става 1. овог Закључка као и дуговања за комуналне трошкове, са бившим закупцем Poema BFF 

д.о.о. Београд, који споразум ће сачинити Градска управа за локални економски развој града Чачак, 

која је у обавези да прати динамику отплате дуга, односно да ли се исти измирује у роковима 

утврђеним споразумом.   

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Градском већу града Чачка, дана 14. јула 2021. године обратио се бивши закупац Poema BFF 

d.o.о. Београд – Нови Београд захтевом да му се одобри плаћање доспелог дуга у ратама за 

неизмирене закупнине по основу Уговора о закупу пословног простаора у Кужељевој број 15, број 

361-8/2018-III од 8. маја 2018. године, закљученог између града Чачка као закуподавца и Poema BFF 

д.о.о. Београд, као закупца, а које дуговање је  настало због економских тешкоћа у пословању 

изазваних епидемијом вируса Covid – 19. 

Градско веће је разматрало поднети захтев и утврдило да се ради о правном лицу које је у 

закупу пословног простора у Кужељевој број 15 од 2011. године, када је Одлуком Градског већа, 

број 06-45/2011-III од 13. јуна 2011. године предузећу Nips Group доо Београд – Нови Беогеад које је 

оснивач правног лица Poema BFF d.o.о. Београд издат у закуп предметни пословни простор у Чачку, 

у улици Кужељева број 15, а Одлуком Градског већа, број 06-96/2018-III од 7. маја 2018. бившем 

закупцу непосредном погодбом као правном следбенику предузећа Nips Group доо Београд – Нови 

Београд предметни пословни простор поново издат у закуп на 5 година, на основу које одлуке је 

закључен уговор о закупу пословног простора, број 361-8/2018-III од 8. маја 2018. године.  Наведени 

уговор раскинут је Закључком Градског већа града Чачка,  број 06-41/2021-III од 19. марта 2021. 

године, којим је прихваћен  отказ Уговора о закупу пословног простора, дат од стране бившег 

закупца Poema BFF д.о.о. Београд. Бивши закупац на основу овог уговора дугује на име неизмирене 

закупнине износ од  1.163.606,83 динара.  

 Обзиром да се у конкретном случају ради о дугогодишњем закупцу, прихваћен је захтев 

бившег закупца  Poema BFF d.o.о. Београд да дуговање на име неисплаћених закупнина у износу од 

1.163.606,83 динара измири у 10 истоветних месечних рата. Бивши закупац Poema BFF д.о.о.Београд 

са Градом Чачком закључиће споразум о отплати у дуга у ратама, наведеног у ставу 1. диспозитива 

овог закључка, и измирити дуговања за комуналне трошкове, с тим да приликом закључења 

споразума приложи 10 меница са меничним овлашћењем, евидентираних код Народне банке Србије 

по серијском броју, као инструмент обезбеђења наведеног дуга. Градска управа за локални 

економски развој града Чачак сачиниће текст споразума о отплати у ратама утврђеног дуга, као и  

пратити динамику отплате дуга, односно да ли се исти измирује у роковима регулисаним 

споразумом. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ПРАВДИЋ РАДОВИНКЕ 

И ЉУБИШЕ ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ КОМУНАЛНОГ 

ИНПЕКТОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ 

НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 355-673/21-IV-6-05 ОД 14. ЈУНА 

2021. ГОДИНЕ  

 

 У оквиру ове тачке дневног реда Рада Ћојбашић упознала је чланове Градског већа са 
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жалбом Правдић Радовинке и Љубише из Чачка на решење комуналног инпектора Градске управе 

за инспекцијски надзор града Чачка број 355-673/21-IV-6-05 од 14. јуна 2021. године, као и 

предлогом решења по жалби. 

 

 По упознавању са  жалбом и предложеним текстом решења, Градско веће је једногласно 

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

ОДБИЈА СЕ жалба Правдић Радовинке и Љубише из Чачка, изјављена на Решење 

комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-673/21-IV-6-05 

од  14. јуна  2021. године, као неоснована. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Комунални инспектор Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка донео је Решење  

којим се забрањује Радовинки и Љубиши Правдић из Прислонице испуштање отпадних вода из 

септичке јаме из свог поседа у канал поред пута у Прислоници 

 

На донето Решење жалбу су благовремено изјавили Правдић Радовинка и Љубиша, преко 

пуномоћника Александра А. Ђурковића, адвоката из Чачка, због погрешне примене материјалног 

права и непотпуно утврђеног чињеничног стања. У жалби се наводи да није јасно на основу ког 

критеријума су жалиоци одређени као странке у управном поступку, да је у ожалбеном решењу 

цитирана одредба члана 55. став 1. тачка 2. Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду у коме 

се наводи да је у циљу одржавања чистоће и комуналном реду у сеоским насељима забрањено 

изливати и испуштати фекалије, отпадне воде и осоку из објеката за држање домаћих животиња у 

своје или суседно двориште, јавне канале, реке и потоке, на јавне и некатегорисане путеве и остале 

површине јавне намене. Истичу да жалиоци на свом имању не поседују домаће животиње нити 

објекте предвиђене за гајење домаћих животиња па је нејасно зашто је након поступка 

инспекцијског надзора у коме је утврђено да жалиоци не поседују домаће животиње и објекте за 

њихово држање донето ожалбено решење са таквим образложењем па жалиоци сматрају да је 

погрешно примењено материјално правo. У жалби се даље наводи да образложење решења не даје 

довољне разлоге о одлучним чињеницама које су утицале на одлуку првостепеног органа па је стога 

мишљење жалиоца да је ожалбено решење у целости незаконито и правно неодрживо. Истичу да у 

образложењу ожалбеног решења првостепени орган наводи да жалиоци за потребе својих 

стамбених објеката имају изграђену септичку јаму, међутим жалиоци наглашавају да немају 

никакву другу могућност за одвод прелива септичке јаме у виду атмосферских и отпадних вода јер 

не постоји инфраструктура у виду изграђене канализације или колектора која би решила проблем 

одвода отпадних вода, а што се може решити изградњом одговарајуће инфраструктуре, 

иницијативом Града да се проблем реши и наравно учешћем мештана како би се пројекат довршио. 

На крају се наводи да жалиоци немају материјалне могућности да септичку јамун празне 4 пута 

месечно чиме би се избегло преливање атмосферских и отпадних вода, а да је Законом о 

инспекцијском надзору прописано да се инспектор у вршењу својих дужности стара да мере 

управљене према странкама у поступку буду сразмерне економској снази надзираног субјекта, да се 

њихове штетне последице сведу на најмању меру како би се наставило одрживо пословање 

надзираног субјекта. Предлажу да Градско веће ожалбено решење поништи у целости. 

 

У одговору на жалбу првостепени орган истиче да је поступак инспекцијског надзора 

изливања отпадних вода из домаћинства жалиоца покренут по службеној дужности у складу са 
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Законом о инспекцијском надзору, а на иницијативу грађана Прислонiце која је достављена 

Комуналној инспекцији. Даље истиче да су неосновани наводи жалбе да је Одлуком о одржавању 

чистоће и комуналном реду прописано да је у циљу одржавања чистоће у  и комуналном реду у 

сеоским насељима , забрањено изливати и испуштати фекалије, отпадне воде и осоку из објекта за 

држање домаћих животиња у своје и суседно двориште, јавне канале, реке, потоке, на јавне и 

некатегорисане путеве и остале површине јавне намене а да жалиоци не поседују ни домаће 

животиње ни објекте за гајење истих, те да је инспектор своје решење донео на основу погрешне 

примене материјалног права као и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, јер се ни у 

једном делу образложења решења не помиње било какав објекат за држање домаћих животиња. 

Наглашава да је инспектор утврдио да се отпадне воде изливају из септичке јаме изграђене за 

потребе стамбених објеката жалиоца а не осока из објекта за држање животиња, те је правилно 

применио одредбу Одлуке, којом је прописана забрана испуштања отпадних вода у канале, јавне и 

некатегорисане путеве и др. Истиче да је образложење да жалиоци немају другу могућност за одвод 

прелива септичке јаме и да пражњење септичке јаме четири пута месечно изискује трошкове који 

нису сразмерни економској снази жалилаца, такође неосновано, обзиром да је Одлуком о 

одржавању чистоће и комуналном реду прописано да ако у улици нема фекалне канализације, 

фекалне отпадне воде морају се испуштати у септичке јаме. Стога су жалиоци дужни да изграде 

септичку јаму прописаног капацитета, што би смањило број пражњења и трошкове у вези са тим. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да је комуналном инспектору дана 10. јуна 2021. године издат налог за 

инспекцијски надзор изливања отпадних вода из септичке јаме у домаћинсту 

Правдић Радовинке и Љубише из Прислонице; 

- да је приликом инспекцијског прегледа, истог дана, у домаћинству Правдић 

Радовинке и Љубише утврђено да, за потребе свог стамбеног објекта, поседују 

септичку јаму која је у моменту надзора преливала, а садржај је путем пластичне 

цеви отицао у канал поред сеоског пута у коме се и већим делом задржавао; 

- да је дана 14. јуна 2021. године донето решење којим се жалиоцима забрањује 

испуштање отпадних вода из септичке јаме из свог поседа у канал поред пута у 

Прислоници. 

 

Чланом 55. став 1. тачка 2. Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду („Сл. лист града 

Чачка“ бр. 24/2018),  прописано је да је у циљу одржавања хигијене у сеоским насељима, забрањено 

изливати или испуштати фекалије, отпадне воде и осоку из објеката за држање животиња у своје 

или суседно двориште, јавне канале, реке и потоке, на јавне и некатегорисане путеве и остале 

површине јавне намене.  

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

Чачка налази да је жалба неоснована.  

 Правилно је првостепени орган поступио када је Радовинки и Љубиши Правдић забранио 

испуштање отпадних вода из септичке јаме из свог поседа у канал поред пута у Прислоници, јер је 

неспорно да жалиоци поседују септичку јаму за прихват отпадних вода из свог стамбеног објекта, 

да је иста у моменту инспекцијског надзора преливала и да је садржај путем пластичне цеви отицао 

у канал поред сеоског пута , а што је противно одредбама Одлуке о одржавању чистоће и 

комуналном реду. 
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 Наводи жалбе да је ожалбено решење донето на основу погрешне примене материјалног 

права јер се ни у једном делу ожалбеног решења у делу утврђеног чињеничног стања не помиње 

било какав објекат за држање домаћих животиња, те да жалиоци на свом имању не поседују нити 

домаће животиње нити објекте предвиђене за гајење истих, су неосновани, јер се одредба Одлуке о 

одржавању чистоће и комуналном реду односи на забрану изливања и испуштања и фекалија и 

отпадних вода и осоке из објеката за држање домаћих животиња, а у конкретном случају је 

поступајући инспектор утврдио да жалиоци испуштају отпадне воде из свог стамбеног објекта, 

односно да се садржај из септичке јаме која служи за прихват отпадних вода из стамбеног објекта 

изливао у канал поред пута. На основу овако утврђеног чињеничног стања, односно утврђене 

чињенице изливања отпадних вода у канал поред пута, као једне од радњи која је забрањена 

одредбама наведене одлуке, првостепени орган је правилном применом материјалног права, 

решавао у овој управној ствари и у образложењу ожалбеног решења цитирао члан 55. став 1. тачку 

2. Одлуке. 

 Што се тиче навода жалбе који се односе на обавезу инспектора да мере које су управљене 

према странкама буду сразмерне економској снази, те да трошкови пражњења септичке јаме четири 

пута месечно нису сразмерни економској снази жалиоца, исти су неосновани, јер је чланом 45. став 

2. Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду прописано да се фекалне отпадне воде морају 

испуштати у септичке јаме, уколико не постоји фекална канализација, те да жалиоци и поседују 

септичку јаму, али да је битно да септичке јаме буду прописно изграђене, чиме би се уколико је 

септичка јама прописаног капацитета, смањио број пражњења а самим тим и трошкови. 

 

Остали наводи жалбе немају утицаја на другачије решење ове управне ствари, па је Градско 

веће града Чачка 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. 

 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ДОМАНОВИЋ ДЕЈАНА И 

ДОМАНОВИЋ НЕБОЈШЕ ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ 

КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 355-686/21-IV-

6-05 ОД 16. ЈУНА 2021. ГОДИНЕ 

 

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

жалбом Домановић Дејана и Домановић Небојше из Чачка из Чачка на решење комуналног 

инпектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-686/21-IV-6-05 од 16. јуна 

2021. године, као и предлогом решења по жалби. 

 

 По упознавању са  жалбом и предложеним текстом решења, Градско веће је једногласно 

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

ОДБИЈА СЕ жалба Домановић Дејана и Домановић Небојше из Чачка, изјављена на 

Решење комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-686/21-

IV-6-05 од  16. јуна  2021. године, као неоснована. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Комунални инспектор Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка донео је Решење  

којим се забрањује Домановић Дејану и Домановић Небојши из Прислонице изливање отпадних 

вода из септичке јаме у путни канал за одвод атмосферских вода у Прислоници, а чланом 2. решења 

наложено им је да у року од 20 дана од дана пријема решења уклоне цеви из путног канала и да 

предузму мере како би се спречило изливање из септичке јаме. 

 

На донето Решење жалбу су благовремено изјавили Домановић Дејан и Домановић Небојша, 

преко пуномоћника Александра А. Ђурковића, адвоката из Чачка, због погрешне примене 

материјалног права и непотпуно утврђеног чињеничног стања. У жалби се наводи да се првостепени 

орган приликом доношења решења, а обзиром на утврђено чињенично стање, позвао на члан 55. 

став 29. Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду, па жалиоци указују на чињеницу да став 

29. члана 55. не постоји у предметној Одлуци. У жалби се даље наводи да је ожалбено решење 

донето применом члана 55. Одлуке у коме се наводи да је „у циљу одржавања хигијене у сеоским 

насељима, забрањено изливати или испуштати фекалије, отпадне воде и осоку из објеката за 

држање животиња у своје или суседно двориште, јавне канале, реке и потоке, на јавне и 

некатегорисане путеве и остале површине јавне намене“. Истичу да жалиоци на свом имању не 

поседују домаће животиње нити објекте предвиђене за гајење домаћих животиња па је нејасно 

зашто је након поступка инспекцијског надзора у коме је утврђено да жалиоци не поседују домаће 

животиње и објекте за њихово држање донето ожалбено решење са таквим образложењем, те 

сматрају да је погрешно примењено материјално право и да образложење ожалбеног решења не даје 

разлоге о одлучним чињеницама за доношење ожалбеног решења. Даље истичу да у образложењу 

ожалбеног решења првостепени орган наводи да жалиоци за потребе својих стамбених објеката 

имају изграђену септичку јаму, али наглашавају да немају никакву другу могућност за одвод 

прелива септичке јаме јер не постоји инфраструктура у виду изграђене канализације или колектора 

која би решила проблем одвода отпадних вода, а што се може решити изградњом одговарајуће 

инфраструктуре, иницијативом Града да се проблем реши и учешћем мештана како би се пројекат 

довршио. Наводе да немају материјалне могућности да септичку јаму празне 4 пута месечно чиме 

би се избегло преливање атмосферских и отпадних вода, а да је Законом о инспекцијском надзору 

прописано да се инспектор у вршењу својих дужности стара да мере управљене према странкама у 

поступку буду сразмерне економској снази надзираног субјекта, да се њихове штетне последице 

сведу на најмању меру како би се наставило одрживо пословање надзираног субјекта. Предлажу да 

Градско веће ожалбено решење поништи у целости. 

 

У одговору на жалбу првостепени орган предлаже да другостепени орган одбије жалбу као 

неосновану, да је навод жалбе којим се првостепени орган позива на непостојећи став 29. члана 55. 

Одлуке о одржавању чистоће и комунаном реду неоснован јер се ради о техничкој грешци 

приликом писања решења, а што је исправљено решењем од 2. јула 2021. године. Навод жалбе да се 

у образложењу ожалбеног решења нигде не помиње да жалиоци држе домаће животиње и поседују 

објекте за њихово гајење, те да је на тај начин погрешно примењено материјално право позивањем 

на прописе које то регулишу, нису тачни јер је комунални инспектор утврдио да се отпадне воде 

изливају из септичке јаме изграђене за потребе стамбених објеката жалиоца, те да је Одлуком о 

одржавању чистоће и комуналном реду управо прописана забрана испуштања отпадних вода у 

канале, јавне и некатегорисане путеве и др, као једна од забрана у циљу одравања хигијене у 

сеоским насељима. Дакле забрана се не односи само на „осоку из објеката за држање животиња“, 

већ шире. На крају изјашњења наводи да је Одлуком о одржавању чистоће и комуналном реду 

прописано да ако у улици нема фекалне канализације, фекалне отпадне воде морају се испуштати у 
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септичке јаме. Стога су жалиоци дужни да изграде септичку јаму прописаног капацитета, што би 

смањило број пражњења и трошкове у вези са тим. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да је комуналном инспектору дана 10. јуна 2021. године издат налог за 

инспекцијски надзор изливања отпадних вода из септичке јаме у домаћинсту 

Домановић Дејана и Домановић Небојше из Прислонице; 

- да је приликом инспекцијског прегледа, истог дана, у домаћинству Домановић 

Дејана и Домановић Небојше утврђено да за потребе својих стамбених објеката 

имају изграђену септичку јаму која се налази поред Домановића пута, да су у 

каналу који служи за одвод атмосферских вода поставили цеви промера Ф100 за 

одвод отпадних вода из септичке јаме када се напуни, да су цеви постављене у 

дужини од око 10 метара до Главног пута при чему отпадне воде теку низ канал за 

одвод атмосферских вода Главног пута који води ка основној школи у 

Прислоници; 

- да је дана 16. јуна 2021. године донето решење којим се жалиоцима забрањује 

изливање отпадних вода из септичке јаме у путни канал за одвод атмосферских 

вода у Прислоници, налаже да уклоне цеви из путног канала и предузму мере како 

би се спречило изливање из септичке јаме. 

Чланом 55. став 1. тачка 2. Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду („Сл. лист града 

Чачка“ бр. 24/2018),  прописано је да је у циљу одржавања хигијене у сеоским насељима, забрањено 

изливати или испуштати фекалије, отпадне воде и осоку из објеката за држање животиња у своје 

или суседно двориште, јавне канале, реке и потоке, на јавне и некатегорисане путеве и остале 

површине јавне намене.  

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

чачка налази да је жалба неоснована. 

Правилно је првостепени орган поступио када је Домановић Дејану и Домановић Небојши 

забранио изливање отпадних вода из септичке јаме у путни канал за одвод атмосферских вода у 

Прислоници и наложио именованим да у одређеном року уклоне цеви из путног канала и предузму 

мере како би се спречило изливање из септичке јаме, јер је неспорно да жалиоци поседују септичку 

јаму за потребе свог стамбеног објекта и да су за одвод отпадних вода из септичке јаме поставили 

цеви у канал поред пута који служи за одвод атмосферских вода Главног пута који води ка школи у 

Прислоници, а што је противно одредбама Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду. 

 Наводи жалбе да је ожалбено решење донето на основу погрешне примене материјалног 

права, јер је чланом 55. Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду, на који члан се 

првостепени орган позива у решењу, прописано да је у циљу одржавања хигијене у сеоским 

насељима, забрањено изливати или испуштати фекалије, отпадне воде и осоку из објеката за 

држање животиња у своје или суседно двориште, јавне канале, реке и потоке, на јавне и 

некатегорисане путеве и остале површине јавне намене,  а жалиоци на свом имању не поседују 

домаће животиње нити објекте предвиђене за гајење домаћих животиња, су неосновани, је се 

одредба Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду односи на забрану изливања и испуштања 

и фекалија и отпадних вода и осоке из објеката за држање домаћих животиња, а у конкретном 

случају је поступајући инспектор утврдио да се отпадне воде изливају из септичке јаме изграђене за 

потребе стамбеног објекта жалилаца. На основу овако утврђеног чињеничног стања, односно 

утврђене чињенице изливања отпадних вода из септичке јаме  у путни канал за одвод атмосферских 



BoAa, Kao jegue o4 paAIbI4 roja je :adpamena o4pe4Sarua HaBeAeHe o.{Jryxe, npBocreneHu opran je
npaBI{,JIHoM npHMeHoM rvrarepwjannor [paBa, pe[raBao y oeoj yuparnoj crBapH r.r y o6pa":noxeBy
oxarSenor peruema I{I4rI4pao q.nan 55. c'rar 1. Tarrxy 2. Og.iryxe, roja raura je oulr:re4HoM rpelrKoM
HaBeAeHa Kao raqKa 29,ws rojrrx pa:nora je 6es yruqaja r{ HaBoA xal6e Aa ce KoMyHanHu HHcrrexTop y
pemeriy no3LIBa na ueuocrojehy rauxy 29, olsupont ga je pemerbeM [pBocreneHor opraHa 6poj 355-
686/21-IV-6-05 oa 2. jyra 2021. rotuue, ra rperrrKa rrcnpaBrbeHa.

IIIro ce rl4qe HaBoAa xalSe xojra ce orHoce Ha o6aa*y r4HcreKropa Aa Mepe roje cy )mpaBJbeHe
fipeMa crpaHxaMa 6ygy cpa3N,IepHe eKoHoucroj caasu, Te la rporxKoBr4 [piDr$Lerba cenruure jaue qerrrppr

[yra Meceqno HI4ay cpa3MepHu exonoucrcoj cHir3a ](zrJrr{or{a, ucrn cy HeocHoBaHH, jep je rrJraHoM 45. c:ran
2. O4nltce o oApnoBalLy uncrohe Ir KoMyHirJrHoM peAy rrporr4caHo 4a ce fier<a,rHe orrraAHe eo4e uopajy
ucr4/Iurarl4 y cenrurlKe jaue, yro:ruKo He nocrojn Sera,rua xana:ru:aqzj a, 're la xaJrr{oqr4 ra noce4yjy
cenrllrlKy jarvry, asm 4a je 6utro Aa cerrrr4trKe janre 6y4y npouucuo usrpafeHe, rrrrMe 6ra ce yroluxo je
cenrraura jaMa nporll4caHor Karrarlr4Tera, cMa[br4o 6poj rpaxBe]ba a caMr4M TLIMvtrporxKoBtr.

Ocranu HaBoAI4 xar6e ueuajy lrnqaja Ha Apy'aqprje pememe oBe )mpaBHe crBapr4, na je fpagcro
nehe rpaAa r{aqna oAJI)^rr4Jro Kao y Ar4clo3r4rr{By.

IIOyKA O IIPABHOM JIEKY: Oro peurerre je xouauuo rr nporr4B u,era uzje AorryrrrreHa xalLla
aJII4 ce Moxre noKpeHyrl{ ynpaBHI{ crop rpeA Ynpaanrarr,r cyAoM y Eeorpa4y - oAeJberLe y Kparyjenuy y
poKy oI 30 larta oA AaHa upajervra peruema.

*{<*

Mulylr Togoponuh, oSarecruo je uranore fpagcxor neha 4a je o4:ryreno rro cBr4M TaqKaMa
AHeBHor pe4a, na je 23. ce4uraqy fpa4cnor neha:axryruo y 10 qacoBa ra 30 uznlra

TPAACKO BEt.E
Epoj: 06-13I/2A21-TII
28. jyr 202Lroxuue

h{
3anuurux ca 23. ceAHHIre fpagcxor neha ycnojeu je m 26. ceAHHrIr4 fpagcxor neha 6poj 06-

13512021-III oa 11. aBrycra 202l.rotuue.
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