
  

 

 

 

ЗАПИСНИК 

СА ДВАДЕСЕТОСМЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

      Одржане 9. септембра 2021. године, у сали Скупштине града Чачка, са почетком у 9,00 

часова. 

 

 У смислу члана 15. Пословника Градског већа града Чачка, Владан Милић, заменик 

градоначелника, отворио је 28. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

  да од укупно 13  чланова Градског већа седници присуствује 7 чланова: Владан Милић, 

Радован Јовановић, др Иван Глишић, др Милош Папић, др Биљана Кочовић, Милорад Јевђовић и 

Немања Трнавац, а одсутни су: Милун Тодоровић, Драгомир Шипетић, прим. др Славица 

Драгутиновић, Драган Филиповић, Владимир Ристовић и Споменка Шипетић. 

 

 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: 

 

- Мирјана Ђоковић,  помоћник Градоначелника  

- Мирослав Петковић, помоћник Градоначелника 

- Милан Бојовић, помоћник Градоначелника 

- Александар Максимовић, заменик председника Скупштине и члан Комисије за спровођење 

поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима 

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

Градског већа 

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије 

- Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој 

- Вера Јаковљевић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Катарина Новковић, Градски правобранилац 

- Бранкица Јелић, директор „Градске стамбене агенције“ Чачак 

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

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

 

*** 

 

Владан Милић, председавајући седницом Градског већа, обавестио је чланове Градског 

већа да  им је достављен записник  са 27. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 27. седнице Градског 

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

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  27.  седнице Градског већа града Чачка број 06-144/2021-III од 26. 

августа 2021. године, без примедби. 
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*** 

 

У смислу члана 16. Пословника Градског већа града Чачка, Владан Милић предложио је 

дневни ред који је достављен уз материјал за седницу, с тим да се исти допуни следећoм тачком: 

 

- ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(апропријације 320, 321 и 324) 

 

Овај предлог Градско веће је једногласно усвојило. 

 

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

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

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

 

1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ  ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ПЛАНА РАДА „ГРАДСКЕ 

СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О НАГРАЂИВАЊУ ПРОТИВГРАДНИХ 

СТРЕЛАЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА У 2021. ГОДИНИ 

 

4.   РАЗМАТРАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ, РАДИ ПОДНОШЕЊА СКУПШТИНИ, 

ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК ЗА 

ПЕРИОД ОД 01.01 – 30.06.2021. ГОДИНЕ ( други квартал) 

 

5.    УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

6.    ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА К.П.БР. 802 КО ЧАЧАК ПО ПРАВУ ПРЕЧЕ 

КУПОВИНЕ 

 

7.   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ РАЗМЕНИ К.П. БР. 4963/9 ЗА К.П. БР. 

4962/2 ОБЕ У К.О. ЧАЧАК 

 

8.   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 128/13 КО ЧАЧАК 

 

9.   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ИНВЕСТИТОРУ 

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО БЕОГРАД ЗА ИЗГРАДЊУ 

ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ 35/10 kV „МРЧАЈЕВЦИ“ НА КП.БР.1486/32 КО 

МРЧАЈЕВЦИ УКУПНЕ ПОВРШИНЕ 1905м2 КОЈА ЈЕ У СУСВОЈИНИ ГРАДА 

ЧАЧКА У УДЕЛУ 821/1905 И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У УДЕЛУ 1084/1905 
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10. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПРЕНОСА К.П. 

БР. 4458/277 И К.П. БР. 4458/307 ОБЕ К.О. ЧАЧАК У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ 

САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ОКРЕТНИЦОМ И ЗЕЛЕНИЛА У СКЛОПУ 

САОБРАЋАЈНИЦЕ 

 

11. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ 

ОДНОСНО АДМИНИСТРАТИВНОГ ПРЕНОСА К.П. БР. 521/2, К.П.БР. 524/4, 

К.П.БР.524/5, К.П.БР.533/5, К.БР. 541/2, К.П.БР.542/2, К.П.БР.542/4, К.П.БР. 543/4 И 

К.П.БР. 543/6, СВЕ КО ЧАЧАК, У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ 

ПОВРШИНЕ – УЛИЦА СИНЂЕЛИЋЕВА 

 

12. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ 

ОДНОСНО АДМИНИСТРАТИВНОГ ПРЕНОСА КП.БР.489/4, КП.БР.490/28, 

КП.БР.493/1, КП.БР.493/3, КП.БР.491/1, КП.БР.492/1, КП.БР.492/2, КП.БР.489/5, 

КП.БР.489/7, КП.БР. 490/7, КП.БР.490/8, КП.БР.490/10, КП.БР.490/11, КП.БР.490/27, 

КП.БР.490/30, КП.БР.490/32, КП.БР.490/33, КП.БР. 490/35, КП.БР. 490/38, КП.БР.490/39 

И КП.БР.490/40, СВЕ КО ЧАЧАК, У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ КОМПЛЕКСА 

ЗАТВОРЕНОГ БАЗЕНА И ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ СА ПЛАНИРАНИМ 

ЈАВНИМ ПАРКИНГ ПРОСТОРОМ, ПЕШАЧКИМ И БИЦИКЛИСТИЧКИМ 

СТАЗАМА, УРБАНИМ ЗЕЛЕНИЛОМ И КРУЖНИМ ТОКОМ, УЛИЦА СВЕТОГ 

САВЕ, УЛИЦА ЦЕНТАР 7 И УЛИЦА МУЗИЧКА 

 

13. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ КП.БР. 

2554/3, КП.БР. 2554/1 И КП.БР.2553/2, СВЕ КО ЉУБИЋ, У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ 

КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ 

 

14. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ УДРУЖЕЊИМА ЗА 

ПРЕРАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ 

У ОКВИРУ ОДОБРЕНОГ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2021. ГОДИНИ 

 

15. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ ЋУРЋИЋ МИЛАНА И ОСТАЛИХ СВИ 

ИЗ ЧАЧКА НА ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ КОЈЕ ЈЕ ИЗДАЛА ГРАДСКА УПРАВА ЗА 

УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ ROP – CAC -13699-LOC-3/2021 ОД 4. АВГУСТА 

2021. ГОДИНЕ 

 

16. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ ДАБОВИЋ ДАНКЕ И ОСТАЛИХ СВИ ИЗ 

ЧАЧКА НА ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ КОЈЕ ЈЕ ИЗДАЛА ГРАДСКА УПРАВА ЗА 

УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ ROP – CAC -13699-LOC-3/2021 ОД 4. АВГУСТА 

2021. ГОДИНЕ 

 

17. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 291) 

 

18. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 439) 

 

19. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријације 320, 321 и 324) 

 



 

 

 

  4 

 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И 

ПЛАНА РАДА „ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ“ ЧАЧАК ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Бранкица Јелић упознавши 

чланове Градског већа са изменама и допунама Програма пословања и плана рада Градске стамбене 

агенције Чачак за 2021. годину, које је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној 31. 

августа 2021. године. 

 

 По упознавању са изменама и допунама Годишњег програма, Градско веће је једногласно 

утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне Годишњег програма пословања 

и плана рада „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2021. годину, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Владимир Гојгић. На основу 

усвојеног Програма локалног економског развоја за период 2020-2022. година, за који је Комисија 

за контролу државне помоћи донела позитивно решење 2020. године, постоји обавеза да се донесе 

Одлука о условима и начину реализације програма локалног економског развоја за 2021. годину, 

којом се у потпуности уређују услови и начин реализације наведеног Програма и све потребне 

формално - правне процедуре за реализацију наведеног Програма. Правни основ за доношење 

Одлуке о условима и начину реализације програма локалног економског развоја за 2021. годину 

садржан је у одредбама Закона о локалној самоуправи којим је предвиђено да општина, преко 

својих органа, у складу са Уставом и законом доноси и реализује програме за подстицање локалног 

економског развоја, предузима активности за oдржавање постојећих и привлачење нових 

инвестиција и унапређује опште услове пословања и у одредбама Закона о улагањима предвиђено је 

да надлежни орган јединице локалне самоуправе инструментима локалне развојне политике 

подстиче улагања, брине о постојећим улагањима и њиховом проширењу, броју и укупној 

вредности улагања и квалитету улагача, примењује стандарде повољног пословног окружења и 

доноси одлуке о мерама за подстицање конкурентности локалне самоуправе у привлачењу улагања.. 

Мере предвиђене усвојеним Програмом локалног економског развоја за период 2020-2022. година и 

овом Одлуком о условима и начину реализације програма локалног економског развоја за 2021. 

годину су: Привлачење инвеститора, која се може реализовати обезбеђивањем земљишта које је 

инфраструктурно опремљено и пословног простора који је у јавној својини Града, обезбеђивањем 

закупа на одређено време и опремањем пословног простора за различите намене, обезбеђивањем 

средстава за набавку опреме (машине, алати и остала опрема) неопходних за проширење капацитета 

или започињање производње и Подстицање конкурентности која се може реализовати кроз подршку 

производним иновацијама које имају могућност директне примене и дефинисане користи у ланцу 

вредности производа, подршку развоја коператива, кластера и других облика удруживања са циљем 

заједничког наступа на трећим тржиштима или код доминантног купца, добијање међународних 

сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта, 
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обезбеђивање средстава за проширење или изградњу нових производних капацитета и помоћ микро 

предузећима и стартаповима, који нису у тешкоћама и регистровани су на територији града Чачка, у 

циљу јачања конкурентности њихових производа и стварања боље позиције на тржишту. 

 

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

условима и начину реализације програма локалног економског развоја за 2021. годину, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О НАГРАЂИВАЊУ 

ПРОТИВГРАДНИХ СТРЕЛАЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА У 

2021. ГОДИНИ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Владимир Гојгић. Одлуком о 

награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2021. години предвиђено је да 50 

противградних стрелаца са територије града Чачка који имају закључене уговоре са Републичким 

хидрометеоролошким заводом Србије добије новчану награду у висини од по 70.560,00 динара нето 

увећану за припадајући порез. Противградни стрелци са територије града Чачка у 2021. години, 

поред изузетно малих накнада којe су имали за свој рад, показали су изузетно велику одговорност и 

посвећеност у свом раду као и уредност приликом дејствовања на терену што се између осталог 

може видети из парцијалних извештаја које Граду Чачку сваке године доставља Републички 

хидрометеоролошки завод Србије. 

  

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

награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2021. години, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ, РАДИ ПОДНОШЕЊА 

СКУПШТИНИ, ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01 – 30.06.2021. ГОДИНЕ 

(други квартал) 

 

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

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

01.01.2021. године до 30.06.2021. године, садржан у члану 64. Закона о јавним предузећима  као и  

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

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

складу са Законом. Истакла је да је извештај сачињен на основу извештаја јавних предузећа за 

период од 3 месеца и да је за овај извештајни период  Градској управи за локални економски развој 

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

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

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

дошло до поремећаја у пословању јавних предузећа, односно није било угрожено несметано 

обављање делатности од општег интереса. 

 

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

града Извештај о раду јавних прдузећа чији је оснивач град Чачак за период 01.01.- 30.06.2021. 

године.  
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ПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднеле су Вера Јаковљевић и Мирјана 

Ђоковић. Правни основ за доношење Програма о изменама и допунама Програма коришћења 

средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2021. години садржани су 

одредбама Закона о заштити животне средине, Одлуке о буџетском Фонду за заштиту животне 

средине града Чачка и Статута града Чачка. Скупштина града Чачка донела је Програм коришћења 

средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2021. години. У односу на 

основни програм врше се следеће измене: у делу: Контрола и заштита ваздуха и сузбијање 

инхалационих алергена, у тачки 1. Програм праћења квалитета ваздуха потребно је определити  

додатних 1.500.000, 00 динара за реализацију ове активности, а за измирење обавеза из 2020. године 

по истом основу 1.220.000,00 динара; а у делу: Контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне 

зелене површине, у тачки 1. Програм заштите и развоја заштићених природних добара („Гојковића 

липа“, „Стабла Чачка“ и „Фикус“), потребно определити додатних 200.000,00  динара за измирење 

обавеза из 2020. године по истом основу. 

  

 По упознавању са нацртом Програма Градско веће је једногласно утврдило Предлог програма 

о изменама и допунама Програмa  коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне 

средине града Чачка у 2021. години, који ће бити достављен Скупштини на разматрање и доношење 

по прибављеној сагласности од Министарства заштите животне средине. 

 

ШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА К.П.БР. 802 КО ЧАЧАК ПО 

ПРАВУ ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ 

 

 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 прибављању у јавну својину пословног простора  

на к.п. бр. 802 КО Чачак по праву прече куповине 

 

 

 I ПРИХВАТА СЕ ПОНУДА Дарке Симовић, Марка Симовића, Петра Симовића, Јелене 

Станковић сви из Београда и Сунчице Терзић из Торонта, Канада (у даљем тексту Понудиоци) за 

прибављање у јавну својину пословног простора бр. 2 који се налази у улазу 2, на првом спрату и 

тавану објекта ознаке 1, на к.п. бр. 802 КО Чачак, укупне површине 219m2, од чега на првом спрату 

109,89m2 и таванском простору 108,90m2. 

   Понудиоци нуде по праву прече куповине, а на основу тачке 6. Делимичног решења 

Агенције за реституцију РС бр. 46-009868/2012 од 12.04.2016.год., Граду Чачку пословни простор 

ближе описан тачком I овог решења по цени од 250.000,00 евра. 

 Наведени пословни простор је процењен од стране вештака грађевинске струке Зорана 

Лазовића, дипл. ецц. мастер грађ. инж., у износу од 206.298,89 евра. 

 Понудиоци су се писаним путем сагласили са ценом процењеном од стране вештака 

грађевинске струке Зорана Лазовића, дипл. ецц. мастер грађ. инж., у износу од 206.298,89 евра.  
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 II ПРИСТУПА СЕ ПРИБАВЉАЊУ непосредном погодбом у јавну својину пословног 

простора бр. 2 који се налази у улазу 2, на првом спрату и тавану објекта ознаке 1, на к.п. бр. 802 КО 

Чачак, укупне површине 219m2 (први спрат површине 109,89m2 и тавански простор површине 

108,90m2) од Дарке Симовић, Марка Симовића, Петра Симовића, Јелене Станковић сви из Београда 

и Сунчице Терзић из Торонта, Канада (у даљем тексту Понудиоци) по праву прече куповине по 

цени процењеној од стране вештака грађевинске струке Зорана Лазовића, дипл. ецц. мастер грађ. 

инж., у износу од 206.298,89 евра. 

 Поступак прибављања у јавну својину непосредном погодбом наведеног пословног простора 

спровешће Комисија за прибављање непокретности у јавну својину града Чачка (у даљем тексту 

Комисија), у следећем саставу: 

 

 1. Даница Ђуровић, председник Комисије; 

 2. Љиљана Станишић, члан Комисије; 

 3. Маријана Дисић, члан Комисије. 

  

 По окончаном поступку прибављања непосредном погодбом у јавну својину пословног 

простора ближе описаног тачком II, Комисија доставља записник са предлогом одлуке органу 

надлежном за имовинско правне послове који припрема акте за органе Града о прибављању, 

односно отуђењу непокретности из јавне својине Града и исте доставља Градском већу, ради 

утврђивања предлога за Скупштину града Чачка.  

 

O б р а з л о ж е њ е  

 

 Дарка Симовић, Марко Симовић, Петар Симовић, Ул. господар Јованова 11 Јелена 

Станковић Ул. сарајевска бр. 18 сви из Београда и Сунчица Терзић из Торонта, Канада поднели су, 

преко пуномоћника адвоката Ивана Ћаловића из Чачка, понуду заведену под бројем 361-8/2021-IV-

2-07 од 09.07.2021.год. за прибављање у јавну својину по праву прече куповине пословног простора 

бр. 2 који се налази у улазу 2, на првом спрату и тавану објекта ознаке 1, на к.п. бр. 802 КО Чачак, 

укупне површине 219m2, по цени од 250.000,00 евра, позивајући се на Делимично решење Агенције 

за реституцију РС бр. 46-009868/2012 од 12.04.2016.год., на основу кога се враћа одузета имовина, 

односно наведени пословни простор Понудиоцима, а тачком 6. овог решења се наводи да је враћена 

имовина у слободном промету, а Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица 

локалне самоуправе има право прече куповине приликом првог отуђења.  

 Градска управа за урбанизам прибавила је по службеној дужности Налаз и мишљење 

вештака грађевинске струке Зорана Лазовића, дипл. ецц. мастер грађ. инж., од 06.08.2021.год, 

податке катастра непокретности од 28.07.2021.год. и Информацију о локацији бр 958-963/2021-IV-2-

01 од 12.08.2021. год. 

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

поднео је на предлог Апотекарске установе Чачак, иницијативу бр. 463-72/2021-IV-2-07 од 

06.09.2021.год., за прибављање у јавну својину пословног простора бр. 2 који се налази у улазу 2, на 

првом спрату и тавану објекта ознаке 1, на к.п. бр. 802 КО Чачак, укупне површине 219m2, уз 

образложење да Град има намеру да наведени пословни простор прибави у јавну својину и пренесе 

исти на коришћење Апотекарској установи Чачак, за обављање делатности из делокруга здравства. 

 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 29. став 4. овог закона прописано је да се непокретне ствари могу 

прибавити или отуђити непосредном погодбом, али не испод од стране надлежног органа 
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процењене тржишне вредности непокретности (код отуђења), односно не изнад те вредности (код 

прибављања), ако у конкретном случају то представља једино могуће решење. 

 Чланом 62. став 3. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу прописано је да је 

враћена имовина у слободном промету, а Република Србија, аутономна покрајина, односно 

јединица локалне самоуправе има право прече куповине приликом првог отуђења. 

 

 Чланом 24. став 3. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној 

својини града Чачка прописано је да је лице које намерава да отуђи непокретност или део 

непокретности на којој Град има право прече куповине према важећим прописима, дужно да 

поднесе понуду органу градске управе надлежном за имовинско - правне послове којом Граду нуди 

на продају предметну непокретност, а ставом 3 ове одлуке прописано је да Градско веће доноси 

одлуку да се понуда прихвати или да се понуда не прихвати. Чланом 7. став 1. ове одлуке прописано 

је да Градско веће града Чачка доноси акт о приступању прибављању непокретних ствари у јавну 

својину Града, односно о отуђењу непокретних ствари из јавне својине Града, путем јавног 

надметања, прикупљања писаних понуда или непосредне погодбе.  

 Увидом у Налаз и мишљење вештака Градска управа за урбанизам града Чачка утврдила је 

да предметна непокретност процењена у износу од 206.298,89 евра, увидом у податке катастра 

непокретности, да је предметни пословни простор по начину коришћења пословни простор 

здравства, а увидом у информацију о локацији је да је к.п. бр. 802 КО Чачак обухваћена ПГР-ом 

„Центар“ у Чачку и да се налази у урбанистичкој зони – централне функције са становањем. 

 На основу наведеног Градска управа за урбанизам града Чачка, Служба за имовинске 

послове, је утврдила да је у циљу економичности и ефикасности поступка целисходно једним 

решењем одлучити о прихватању понуде и о приступању прибављању у јавну својину пословног 

простора бр. 2 који се налази у улазу 2, на првом спрату и тавану објекта ознаке 1, на к.п. бр. 802 КО 

Чачак и доставила нацрт овог решења Градском већу града Чачка, на одлучивање. 

 Како Апотекарска установа Чачак простор фактички користи дужи временски период и исти 

је прилагодила својим потребама, како су се сувласници сагласили са тржишном ценом која је нижа 

од понуђене и како Град има законско право прече куповине, Градско веће града Чачка је донело 

решење као у диспозитиву. 

 

  

СЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ РАЗМЕНИ К.П. БР. 4963/9 

ЗА К.П. БР. 4962/2 ОБЕ У К.О. 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 размени к.п. бр. 4963/9 за к.п. бр. 4962/2 обе у КО Чачак 

 

       

 I ПРИСТУПА СЕ размени грађевинског земљишта тако што се : 

 

 ОТУЂУЈЕ из јавне својине града Чачка к.п. бр. 4962/2 КО Чачак у површини од 44m2 , 

Драгани Божиновски из Чачка, у циљу проширења дворишта и озакоњења објекта бр. 1, изграђеног 

на кп.бр. 4963/6 КО Чачак који је делом изграђен на кп.бр. 4962/2 КО Чачак. 

  ПРИБАВЉА у јавну својину града Чачка к.п. бр. 4963/9 КО Чачак у површини од 4m2, од 

Драгане Божиновски из Чачка, у циљу планираног проширења јавне саобраћајне површине. 
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 II Подносилац иницијативе Драгана Божиновски из Чачка писаним путем се сагласила са 

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

4.350,11дин./m2 на име разлике у површини грађевинског земљишта.  

 

 III Поступак размене грађевинског земљишта спровешће Комисија за грађевинско 

земљиште.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Драгана Божиновски из Чачка, Ул. Милутина Вујовића бр. 17, поднела је иницијативу бр. 

463-52/2020-IV-2-07 од 03.07.2020.год. за размену к.п. бр. 4962/2 КО Чачак у површини од 44m2, 

која је у јавној својини града Чачка за к.п. бр. 4963/9 КО Чачак у површини од 4m2 која је у њеној 

приватној својини, уз образложење да има намеру да прошири двориште и озакони објекат ознаке 1 

са к.п. бр. 4963/6 КО Чачак, који се делом (у површини од 5м2) простире на к.п. бр. 4962/2 КО 

Чачак, која је у јавној својини града Чачка. 

  Градска управа за урбанизам прибавила је по службеној дужности податке катастра 

непокретности и Информације о локацији бр. 958-861/2021-IV-2-01 од 08.07.2021.год. и 958-

914/2021-IV-2-01 од 13.07.2021.год. 

 Увидом у податке катастра непокретности утврђено је да је катастарска парцела бр. 4962/2 

КО Чачак у површини од 44m2 у јавној својини града Чачка и к.п. бр. 4963/9 КО Чачак у површини 

од 4m2 у приватној својини Драгане Божиновски из Чачка, а увидом у информације о локацији 

утврђено је да је катастарска парцела бр. 4962/2 КО Чачак обухваћена ПГР-ом „Центар“ у Чачку и 

да се налази у урбанистичкој зони – становање средње густине, да не испуњава услове за 

самосталну грађевинску парцелу, као и да је к.п. бр. 4963/9 КО Чачак обухваћена ПГР-ом „Центар“ 

у Чачку и да се налази у урбанистичкој зони у оквиру јавне саобраћајне површине. 

 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, а ставом 3. истог члана да се 

под отуђењем грађевинског земљишта сматра и размена непокретности. 

 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 72. став 1. тачка 3) Одлуке о грађевинском земљишту прописано је да се размена 

грађевинског земљишта у јавној, задружној и приватној својини, врши се непосредном погодбом, у 

складу са одредбама закона којим је уређена јавна својина, подзаконским актом Владе Републике 

Србије и овом одлуком, у случају ако је размена у интересу Града, односно ако се тиме обезбеђују 

већи приходи за Град као и кад је тржишна вредност грађевинског земљишта у јавној својини већа 

од тржишне вредности грађевинског земљишта које се прибавља у јавну својину на име размене и 

ако се уговори доплата разлике у новцу у року од 15 дана од дана закључења уговора.  
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 Градска управа за урбанизам града Чачка, Служба за имовинске послове прибавила је по 

службеној дужности обрачун накнаде за отуђење грађевинског земљишта бр. 1428/21-2-03 од 

19.08.2021.год. од ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК. 

 Дана 23.08.2021.год. Драгана Божиновски из Чачка, се писаним путем сагласила са 

обрачунатом ценом грађевинског земљишта, у износу од 4.350,11 дин./m2, на име разлике у 

површини грађевинског земљишта, обзиром да к.п. бр. 4962/2 КО Чачак има већу површину, сходно 

томе и већу тржишну вредност од к.п.бр. 4963/9 КО Чачак. 

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

наведених парцела уредна, потпуна и поднета од стране овлашћеног лица, као и да су испуњени 

прописани услови за приступање располагању, односно размени грађевинског земљишта и сходно 

томе доставила предлог решења о приступању размени наведених парцела Градском већу.  

 Како кат. парцела бр. 4962/2 КО Чачак не испуњава услове за посебну грађевинску парцелу 

и како је размена у интересу Града обзиром да се њоме обезбеђује приход за Град, Градско веће 

града Чачка је донело решење као у диспозитиву. 

 

 

ОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 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 отуђењу кат.парцелe бр. 128/13 КО Чачак 

 

 

 I ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине града Чачка непосредном погодбом катастарска парцела 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 Обавезује се Ивана Chulu из Београда да у року од 30 дана од дана пријема овог решења 

приступи закључењу уговора о отуђењу из јавне својине кат. парцеле бр. 128/13 КО Чачак са ЈП 

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

4.026.669,28 динара у року од 15 дана од дана закључења уговора, на рачун - Примања од продаје 

земљишта у корист нивоа градова број 840-841141843-14, позив на број 97 93-034.  

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

закључује се по претходно прибављеној сагласности Градског правобраниоца. 

 IV У случају да уговорне стране не приступе закључењу уговора у датом року и у случају да 

подносилац иницијативе за отуђење грађевинског земљишта не исплати утврђену цену у датом 

року, ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК је дужно да поднесе предлог за поништење овог решења. 

 V Обавезује се Ивана Chulu из Београда, 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 

 

 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. 
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128/13 КО Чачак непосредном погодбом, уз образложење да планира да прошири двориште 

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. 

Градско веће града Чачка донело је Решење о приступању отуђењу кат.парцеле бр. 128/13 

КО Чачак бр. 06-131/2021-III од 28.07.2021.год. 

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

грађевинско земљиште спроводећи поступак, на седници одржаној 06.09.2021.год. утврдила је да је 

отуђење основано, да је у складу са Законом о планирању и изградњи, Статутом Града Чачка и 

Одлуком о грађевинском земљишту. 

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

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

јединица локалне самоуправе спроводи јединица локалне самоуправе. 

Чланом 68. овог закона прописано је, између осталог, да се исправка граница суседних 

катастарских парцела, врши на основу елабората геодетских радова и да пре израде елабората 

геодетских радова, власник катастарске парцеле решава имовинско правне односе као и да 

приликом исправке границе суседних парцела мора поштовати правило да катастарска парцела у 

јавној својини која се припаја суседној парцели не испуњава услове за посебну грађевинску 

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

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

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

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

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

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

грађевинско земљиште може отуђити непосредном погодбом у случају исправке граница суседних 

катастарских парцела. 

Увидом у податке катастра непокретности Комисија је утврдила 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 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. 

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

бр. 128/13 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 4.026.669,28 динара.  

По спроведеном поступку Комисија за грађевинско земљиште доставила је записник од 

06.09.2021.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. 

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

диспозитиву. 
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ДЕВЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

ИНВЕСТИТОРУ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО БЕОГРАД 

ЗА ИЗГРАДЊУ ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ 35/10 kV 

„МРЧАЈЕВЦИ“ НА КП.БР.1486/32 КО МРЧАЈЕВЦИ УКУПНЕ 

ПОВРШИНЕ 1905м2 КОЈА ЈЕ У СУСВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА У 

УДЕЛУ 821/1905 И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У УДЕЛУ 1084/1905 

 

 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 Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, 

Булевар уметности 12, за изградњу трансформаторске станице 35/10 kV "Мрчајевци" на к.п.бр. 

1486/32 КО Мрчајевци, укупне површине 1905m2, која је у сусвојини града Чачка у уделу 821/1905 

и Републике Србије у уделу 1084/1905. 

 2. Сагласност се даје у циљу изградње трансформаторске станице 35/10 kV "Мрчајевци", на 

к.п.бр. 1486/32 КО Мрчајевци у складу са планском документацијом. 

 3. Комисија за грађевинско земљиште је спровела поступак и предложила давање 

сагласности инвеститору Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Булевар уметности 12, за 

извођење радова из става 1. овог решења. 

 

O б р а з л о ж е њ е  

 

 Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Булевар уметности 12, поднела је захтев бр. 

465-382/2021-IV-2-07 од 06.09.2021.год. за давање сагласности, за изградњу трансформаторске 

станице 35/10 kV "Мрчајевци", на к.п.бр. 1486/32 КО Мрчајевци, која је у сусвојини града Чачка и 

Републике Србије. 

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

катастра непокретности од 06.09.2021.год.  

 Чланом 69. став 9. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - 

испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 

одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) 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. 

 Градска управа за урбанизам града Чачка издала је Локацијске услове број ROP-CAC-7730-

LOCH-2/2021 од 07.05.2021.год. за изградњу трансформаторске станице 35/10 kV "Мрчајевци", на 
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к.п.бр. 1486/32 и делу к.п. бр. 1486/22, КО Мрчајевци. Катастарска парцела број 1486/32 КО 

Мрчајевци је била у јавној својини Републике Србије, а парцела бр. 1486/22 КО Мрчајевци је у 

јавној својини града Чачка. 

У циљу решавања имовинско-правних односа, као и одвајања површина јавне намене и 

различито опредељених урбанистичких намена урађен је пројекат препарцелације за к.п.бр. 1486/22 

и 1486/32 обе у КО Мрчајевци, потврђен од стране Градске управе за урбанизам града Чачка под 

бројем 952-104/2021-IV-2-01 од 19.07.2021.год, на основу којег је формирана грађевинска парцела, 

сада као к.п.бр. 1486/32 КО Мрчајевци, која је у сусвојини града Чачка и Републике Србије. 

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

да је давање сагласности инвеститору Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Булевар 

уметности 12, за изградњу трансформаторске станице 35/10 kV "Мрчајевци", на к.п.бр. 1486/32 КО 

Мрчајевци, која је у сусвојини града Чачка и Републике Србије оправдано и целисходно и да је у 

интересу Града, јер се на тај начин уређује локација и омогућава раполагање истом.  

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

предлог сагласности и доставила га Градском већу на одлучивање. 

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

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

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

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

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

диспозитиву. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ АДМИНИСТРАТИВНОГ 

ПРЕНОСА К.П. БР. 4458/277 И К.П. БР. 4458/307 ОБЕ К.О. ЧАЧАК У 

ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ОКРЕТНИЦОМ И 

ЗЕЛЕНИЛА У СКЛОПУ САОБРАЋАЈНИЦЕ 

 

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

је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о покретању административног преноса 

 к.п.бр.4458/277 и к.п.бр.4458/307, обе  КО Чачак, 

 у циљу изградње саобраћајнице са окретницом и зеленила у склопу саобраћајнице 

 

 Покреће се поступак административног преноса к.п.бр. 4458/277 КО Чачак у површини од 

1270 м2, која је у својини Републике Србије, Београд, Грачаничка бр.8, а на којој је као носилац 

права коришћења на  44/426 идеалних уписан DEUS SYSTEM Д.О.О. Нови Београд, Улица Бул. 

Михаила Пупуна бр. 10/1, на 187/426 идеалних уписан GRAND LUX Д.О.О. за промет и услуге 

Чачак, Улица Др. Драгише Мишовића бр. 180, и на 195/426 идеалних уписан Николић Рашо из 

Чачка, Улица Синђелићева бр. 52, уписане у Лист непокретности бр. 8798 КО Чачак и 

к.п.бр.4458/307 КО Чачак у површини од 10м2, која је у својини Републике Србије, Београд, 

Грачаничка бр. 8, а на којој је као носилац права коришћења уписан EKO MIDEX Д.О.О. Чачак, Ул. 

Синђелићева бр. 56, уписане у Лист непокретности бр. 9470 КО Чачак. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење решења о покретању поступка административног преноса 

непокретности садржан је у члану 3. став 3. Одлуке о прибављању, располагању и управљању 
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стварима у јавној својини града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 14/2018, 8/2019), којим је 

прописано да „Одлуку о покретању поступка експропријације односно административног преноса 

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

 Из Информације о локацији издате од Градске управе за урбанизам града Чачка бр. 958-

822/2021-IV-2-01 од 23.06.2021. године, утврђено је да су к.п.бр.  4458/277 и к.п.бр. 4458/307, обе 

КО Чачак, обухваћене Планом генералне регулације „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА, КОМПЛЕКСИ 

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

наведеном планском акту налазе у оквиру површине јавне намене – саобраћајница са окретницом и 

зеленило у склопу саобраћајнице.   

  Решењем Владе 05 бр: 465-7451/2021 од 26.08.2021. године утврђен је јавни интерес за 

експропријацију, односно административни пренос непокретности у циљу изградње саобраћајнице 

са околним зеленилом, а за корисника административног преноса одређен је Град Чачак.  

 Како су к.п.бр. 4458/277 и к.п.бр. 4458/307, обе КО Чачак, планским актом предвиђене као 

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

административни пренос наведених парцела.  

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

диспозитиву.   

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ОДНОСНО АДМИНИСТРАТИВНОГ 

ПРЕНОСА К.П. БР. 521/2, К.П.БР. 524/4, К.П.БР.524/5, 

К.П.БР.533/5, К.БР. 541/2, К.П.БР.542/2, К.П.БР.542/4, К.П.БР. 

543/4 И К.П.БР. 543/6, СВЕ КО ЧАЧАК, У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ 

ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ – УЛИЦА 

СИНЂЕЛИЋЕВА 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о покретању поступка експропријације односно административног преноса  

к.п.бр. 521/2,к.п.бр. 524/4, к.п.бр. 524/5, к.п.бр. 533/5, к.п.бр. 541/2, к.п.бр. 542/2, к.п.бр. 542/4, 

к.п.бр. 543/4 и к.п.бр. 543/6, све КО Чачак,  

у циљу изградње јавне саобраћајне површине - улица Синђелићева  

 

 

 Покреће се поступак експропријације к.п.бр. 533/5 КО Чачак у површини од 7м2, чији су 

сувласници на по 2/12 идеалних Веснић Снежана из Београда, Ул. Браће Јерковића бр. 73, Катанић 

Светлана из Београда, Ул. Далматинска бр. 97-99, Обреновић Ивана из Чачка Ул. Балканска бр. 53А, 

и Орловић Саша из Пуле Ул. Монте Манго бр. 11, и сувласник на 4/12 идеалних Обреновић – 

Кирћански Биљана из Београда Ул. Милоша Светића бр. 6А, уписане у Лист непокретности бр. 9587 

КО Чачак, к.п.бр. 543/4 КО Чачак у површини од 37 м2, и к.п.бр. 543/6 КО Чачак у површини од 31 

м2, чији су сувласници на по 1/2 идеалних Глођевић Марина из Чачка, Ул. Бељинска бр. 5 и 

Кривокапић Драгомир из Чачка, Ул. Војводе Степе бр. 29, уписане у Лист непокретности бр. 10329 

КО Чачак.  

 Покреће се поступак административног преноса к.п.бр. 521/2 КО Чачак у површини од 242 

м2, која је у својини Републике Србије са правом коришћења Бошњаковић Милојке из Чачка, Ул. 

Војводе Степе бр. 135, уписане у Лист непокретности бр. 2835 КО Чачак, и експропријације објекта 

бр. 1, помоћна зграда површине 84 м2, и објекта бр. 2, помоћна зграда површине 4 м2, а који објекти 
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су изграђени пре доношења прописа о изградњи, и исти су у својини Бошњаковић Милојке из Чачка 

Ул. Војводе Степе бр. 135, к.п.бр. 524/4 КО Чачак у површини од 90 м2, и к.п.бр. 524/5 КО Чачак у 

површини од 146 м2, које су у својини Републике Србије, са правом коришћења на по 1/36 идеалних 

Бошковић Милице из Београда, Ул. Црнотравска бр. 1Д и Јовашевић Миодрага из Бајине Баште, Ул. 

Душана Вишића бр. 34, са правом коришћења на по 17/36 идеалних Јовашевић Бранислава из 

Београда, Ул. Војводе Степе бр. 263/2  и Кушановић Мирјане из Новог Београда, Бежанијска Коса, 

Ул. Др Ивана Рибара бр. 23/9, уписане у Лист непокретности бр. 2840 КО Чачак,  к.п.бр. 541/2 КО 

Чачак у површини од 83 м2, која је у својини Републике Србије са правом коришћења Марић 

Оливере из Чачка, Ул. Војводе Степе бр. 133, уписане у Лист непокретности бр. 2833 КО Чачак, 

к.п.бр. 542/2 КО Чачак у површини од 55м2, и к.п.бр. 542/4 КО Чачак у површини од 19 м2, које су 

у својини Републике Србије, са правом коришћења Николић Јакова из Чачка, Ул. Војводе Степе бр. 

131, уписане у Лист непокретности бр. 2831 КО Чачак. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење решења о покретању поступка експропријације односно 

административног преноса непокретности садржан је у чл. 3. ст. 3. Одлуке о прибављању, 

располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка („Сл. лист града Чачак“ бр. 

14/2018, 8/2019), којим је прописано да „Одлуку о покретању поступка експропријације односно 

административног преноса доноси Градско веће града Чачка на предлог Градског 

правобранилаштва града Чачка“. 

 Из Информације о локацији издате од Градске управе за урбанизам града Чачка бр. 958-

794/2021-IV-2-01 од 11.06.2021. године, утврђено је да су к.п.бр.  521/2,к.п.бр. 524/4, к.п.бр. 524/5, 

к.п.бр. 533/5, к.п.бр. 541/2, к.п.бр. 542/2, к.п.бр. 542/4, к.п.бр. 543/4 и к.п.бр. 543/6, све КО Чачак,  

обухваћене Планом генералне регулације „Центар“ у Чачку („Сл. лист града Чачак“ бр. 15/2014 и 

27/2018) и да према наведеном Планском акту све поредметне катастарске парцеле улазе у састав 

јавне саобраћајне површине (Улица Синђелићева).  

  Решењем Владе 05 бр: 465-7457/2021 од 26.08.2021. године утврђен је јавни интерес за 

експропријацију, односно административни пренос непокретности у циљу изградње Улице 

Синђелићеве, а за корисника експропријације односно административног преноса непокретности 

одређен је Град Чачак. 

 Како су к.п.бр. 521/2,к.п.бр. 524/4, к.п.бр. 524/5, к.п.бр. 533/5, к.п.бр. 541/2, к.п.бр. 542/2, 

к.п.бр. 542/4, к.п.бр. 543/4 и к.п.бр. 543/6, све КО Чачак, Планским актом предвиђене као јавне 

саобраћајне површине, ради њиховог привођења намени потребно је извршити експропријацију, 

односно административни пренос наведених парцела.  

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

диспозитиву.   

  

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ОДНОСНО АДМИНИСТРАТИВНОГ 

ПРЕНОСА КП.БР.489/4, КП.БР.490/28, КП.БР.493/1, КП.БР.493/3, 

КП.БР.491/1, КП.БР.492/1, КП.БР.492/2, КП.БР.489/5, КП.БР.489/7, 

КП.БР. 490/7, КП.БР.490/8, КП.БР.490/10, КП.БР.490/11, 

КП.БР.490/27, КП.БР.490/30, КП.БР.490/32, КП.БР.490/33, КП.БР. 

490/35, КП.БР. 490/38, КП.БР.490/39 И КП.БР.490/40, СВЕ КО 

ЧАЧАК, У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ КОМПЛЕКСА ЗАТВОРЕНОГ 

БАЗЕНА И ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ СА 

ПЛАНИРАНИМ ЈАВНИМ ПАРКИНГ ПРОСТОРОМ, 

ПЕШАЧКИМ И БИЦИКЛИСТИЧКИМ СТАЗАМА, УРБАНИМ 
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ЗЕЛЕНИЛОМ И КРУЖНИМ ТОКОМ, УЛИЦА СВЕТОГ САВЕ, 

УЛИЦА ЦЕНТАР 7 И УЛИЦА МУЗИЧКА 

 

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

доскисије Немање Трнавца који је изразио велико задовољство доношењем оваквог решења, 

Градско веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о покретању поступка експропријације односно административног преноса к.п.бр. 489/4, 

к.п.бр. 490/28, к.п.бр. 493/1, к.п.бр. 493/3, к.п.бр. 491/1, к.п.бр. 492/1, к.п.бр. 492/2, к.п.бр. 489/5, 

к.п.бр. 489/7, к.п.бр. 490/7, к.п.бр. 490/8, к.п.бр. 490/10, к.п.бр. 490/11, к.п.бр. 490/27, к.п.бр, 

490/30, к.п.бр. 490/32, к.п.бр. 490/33, к.п.бр 490/35, к.п.бр. 490/38, к.п.бр. 490/39, и к.п.бр. 490/40, 

све КО Чачак, у циљу изградње комплекса затвореног базена и јавне саобраћајне површине, 

са планираним јавним паркинг простором, пешачким и бициклистичким стазама, урбаним 

зеленилом и кружним током - Улица Светог Саве, Улица Центар 7,  

и Улица Музичка. 

 

 Покреће се поступак експропријације к.п.бр. 493/1 КО Чачак у површини од 339 м2, и 

к.п.бр. 493/3 КО Чачак у површини од 211 м2, уписане у Лист непокретности бр. 1835 КО Чачак, 

чији су сувласници на по 1/3 идеалних Јовичић Ивана, Нешовић Кристина и Нешовић Магдалена, 

све из Чачка, Ул. Бирчанинова бр. 12.  

Покреће се поступак административног преноса к.п.бр. 489/4 КО Чачак у површини од 107 

м2,  и к.п.бр. 490/28 КО Чачак у површини од 1025 м2, уписане у Лист непокретности бр. 337 КО 

Чачак, к.п.бр. 489/5 КО Чачак у површини од 292 м2, к.п.бр. 489/7 КО Чачак, у површини од 217 м2, 

к.п.бр. 490/7 КО Чачак, у површини од 3461 м2, к.п.бр. 490/8 КО Чачак у површини од 1862 м2, 

к.п.бр. 490/10 КО Чачак у површини од 753 м2, к.п.бр. 490/11 КО Чачак у површини од 4216 м2, 

к.п.бр. 490/27 КО Чачак у површини од 747 м2, к.п.бр. 490/30 КО Чачак у површини од 1858 м2, 

к.п.бр. 490/32 КО Чачак у површини од 75 м2, к.п.бр. 490/33 КО Чачак у површини од 305 м2, 

к.п.бр. 490/35 КО Чачак у површини од 79 м2, к.п.бр. 490/38 КО Чачак у површини од 748 м2, 

к.п.бр. 490/39 КО Чачак у површини од 587 м2 и к.п.бр. 490/40 КО Чачак у поврини од 1013 м2, 

уписане у Лист непокретности бр. 8560 КО Чачак, које су у својини Републике Србије са правом 

коришћења „Институт за воћарство“ Чачак, Ул. Краља Петра I бр. 9, ПИБ: 104665426, МБ: 

17663453, к.п.бр. 492/1 КО Чачак у површини од 540 м2 и к.п.бр. 492/2 КО Чачак у површини од 4 

м2, уписане у Листе непокретности бр. 3642 КО Чачак, које су у својини Републике Србије, са 

правом коришћења Влашковић Јелице из Чачка, Ул. Цара Душана бр. 23, к.п.бр. 491/1 КО Чачак у 

површини од 253 м2, уписане у Лист непокретности бр. 3640 КО Чачак, која је у својини Републике 

Србије са правом коришћења на по 1/3 идеалних Ђанковић Снежане из Чачка Ул. Амиџина бр. 42, 

Стојановић Оливере из Чачка Ул. Немањина бр. 66, и Стојановић Јелене из Београда ул. Бор. 

Степановића бр. 17. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење решења о покретању поступка експропријације односно 

административног преноса непокретности садржан је у чл. 3. ст. 3. Одлуке о прибављању, 

располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка („Сл. лист града Чачак“ бр. 

14/2018, 8/2019), којим је прописано да „Одлуку о покретању поступка експропријације односно 

административног преноса доноси Градско веће града Чачка на предлог Градског 

правобранилаштва града Чачка“. 
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 Из Информације о локацији издате од Градске управе за урбанизам града Чачка бр. 958-

723/2021-IV-2-01 од 16.06.2021. године, утврђено је да су к.п.бр. 489/4, к.п.бр. 490/28, к.п.бр. 493/1, 

к.п.бр. 493/3, к.п.бр. 491/1, к.п.бр. 492/1, к.п.бр. 492/2, к.п.бр. 489/5, к.п.бр. 489/7, к.п.бр. 490/7, 

к.п.бр. 490/8, к.п.бр. 490/10, к.п.бр. 490/11, к.п.бр. 490/27, к.п.бр, 490/30, к.п.бр. 490/32, к.п.бр. 

490/33, к.п.бр 490/35, к.п.бр. 490/38, к.п.бр. 490/39, и к.п.бр. 490/40, све КО Чачак, обухваћене 

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

према наведеном Планском акту налазе се у Урбанистичкој зони 3-при чему к.п.бр. 493/1 , к.п.бр. 

492/2, к.п.бр. 490/7, к.п.бр. 490/11, к.п.бр. 490/27, к.п.бр. 490/33 и к.п.бр. 490/38, све КО Чачак улазе 

у састав урбанистичке целине 3.8 (комплекс затвореног базена), која представља површину јавне 

намене за коју је обавезна израда Урбанистичког пројекта, док су к.п.бр. 489/4, к.п.бр. 490/28, 

к.п.бр. 493/3, к.п.бр. 491/1, к.п.бр. 492/1, к.п.бр. 489/5, к.п.бр. 489/7, к.п.бр. 490/8, к.п.бр. 490/10, 

к.п.бр. 490/3, к.п.бр. 490/32, к.п.бр. 490/35, к.п.бр. 490/39 и к.п.бр. 490/40, све КО Чачак у саставу 

јавних саобраћајних површина, са планираним јавним паркинг простором, пешачким и 

бициклистичким стазама, урбаним зеленилом и будућим кружним током – Улица Светог Сава, 

Улица Центар 7 и Улица Музичка.  

  Решењем Владе 05 бр: 465-7982/2021 од 02.09.2021. године утврђен је јавни интерес за 

експропријацију, односно административни пренос непокретности – земљишта и објеката на 

земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса 

непокретности, у циљу изградње комплекса затвореног базена и јавне саобраћајне површине, са 

планираним јавним паркинг простором, пешачким и бициклистичким стазама, урбаним зеленилом и 

кружним током – Улица Светог Сава, Улица Центар 7 и Улица Музичка, а за корисника 

експропријације односно административног преноса непокретности одређен је Град Чачак. 

 Како су к.п.бр. 489/4, к.п.бр. 490/28, к.п.бр. 493/1, к.п.бр. 493/3, к.п.бр. 491/1, к.п.бр. 492/1, 

к.п.бр. 492/2, к.п.бр. 489/5, к.п.бр. 489/7, к.п.бр. 490/7, к.п.бр. 490/8, к.п.бр. 490/10, к.п.бр. 490/11, 

к.п.бр. 490/27, к.п.бр, 490/30, к.п.бр. 490/32, к.п.бр. 490/33, к.п.бр 490/35, к.п.бр. 490/38, к.п.бр. 

490/39, и к.п.бр. 490/40, све КО Чачак, Планским актом предвиђене као површина јавне намене - 

комплекса затвореног базена и јавне саобраћајне површине, са планираним јавним паркинг 

простором, пешачким и бициклистичким стазама, урбаним зеленилом и кружним током, ради 

њиховог привођења намени потребно је извршити експропријацију, односно административни 

пренос наведених парцела.  

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

диспозитиву.   

 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ КП.БР. 2554/3, КП.БР. 2554/1 И 

КП.БР.2553/2, СВЕ КО ЉУБИЋ, У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ 

КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о покретању поступка експропријације к.п.бр. 2554/3, к.п.бр. 2554/1, и  

к.п.бр. 2553/2, све КО Љубић, у циљу изградње канализационе црпне станице 

 

  

 Покреће се поступак експропријације к.п.бр. 2554/3 КО Љубић у површини од 272 м2, 

к.п.бр. 2554/1 КО Љубић у површини од 707 м2, и к.п.бр. 2553/2 КО Љубић у површини од 229 м2, 
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уписане у Лист непокретности бр. 519 КО Љубић, чији су сувласници на по 3/48 идеалних Брковић 

Радмила из Чачка Ул. Кулиновачко поље потес 4, бр. 23, Васовић Живорад из Чачка Ул. 

Кулиновачко поље бр. 4/25, Миловановић Живка из Чачка Ул. Потес Кулиновачко поље бр. 4/25 и 

Николић Надежда из Чачка Ул. Нушићева бр. 19/29, на по 12/48 идеалних Петровић Љубиша из 

Гуче Ул. Богдана Капелана бр. 27, и Петровић Миливоје из Гуче, Општина Лучани, на по 2/48 

идеалних Васовић Владимир из Пожаревца, Ул. Косанчићева бр. 51, Васовић Марија из Београда 

Ул. Гандијева бр. 29А/41 и Васовић Слободан из Београда Ул. Хусејинских рудара бр. 2/2/9, на 6/48 

идеалних Васовић Синиша из Чачка Ул. Кључка бр. 3.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење решења о покретању поступка експропријације односно 

административног преноса непокретности садржан је у чл. 3. ст. 3. Одлуке о прибављању, 

располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка („Сл. лист града Чачак“ бр. 

14/2018, 8/2019), којим је прописано да „Одлуку о покретању поступка експропријације односно 

административног преноса доноси Градско веће града Чачка на предлог Градског 

правобранилаштва града Чачка“. 

 Из Информације о локацији издате од Градске управе за урбанизам града Чачка бр. 958-

561/2021-IV-2-01 од 10.05.2021. године, утврђено је да су к.п.бр. 2554/3, к.п.бр. 2554/1 и к.п.бр. 

2553/2, све КО Љубић, обухваћене Планом генералне регулације „ЉУБИЋ - КОЊЕВИЋИ“ („Сл. 

лист града Чачак“ бр. 13/2014 и 29/2020) и према карти намене површина са поделом на 

урбанистичке зоне, целине и подцелине из ПГР-а „ЉУБИЋ – КОЊЕВИЋИ“ улазе у састав 

површина јавне намене, односно урбанистичке целине 4.26 (црпне станице, трафостанице и 

зеленило заштитног карактера).  

 

Решењем Владе 05 бр: 465-6502/2021 од 23.07.2021. године утврђен је јавни интерес за 

експропријацију непокретности – земљишта и објеката на земљишту који по закону могу бити 

предмет експропријације непокретности, у циљу изградње канализационе црпне станице, а за 

корисника експропријације непокретности одређен је Град Чачак. 

 Како су к.п.бр. 2554/3, к.п.бр. 2554/1,  и к.п.бр.2553/2, све КО Љубић, у саставу површина 

јавне намене, односно урбанистичке целине 4.26 (Црпне станице, трафостанице и зеленила 

заштитног карактера), потребно је извршити експропријацију наведених парцела.  

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

диспозитиву.   

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

УДРУЖЕЊИМА ЗА ПРЕРАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ 

ОДОБРЕНОГ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2021. 

ГОДИНИ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Александра Максимовића, 

Градско веће је једногласно донело: 

 

О Д Л У К У 

  

1. ДАЈЕ СЕ сагласност кориснику средстава, Удружењу „Уједињени пензионери“ Чачак, за 

прерасподелу средстава за реализацију планираних активности у оквиру одобреног 

програма „Помоћ старима“ тако да: 
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 уместо буџета:  

„Трошкови главних активности:  

 

- Занатски радови у новооснованом клубу у Вујетинима – 80.000,00 динара, - намештај,   

баштенски намештај, расхладне витрине, посуђе – 170.000,00 динара“,  

 

буџет гласи:  

„Трошкови главних активности: 

 

- намештај, баштенски намештај, расхладне витрине, посуђе 100.000,00 динара;  

- накнада за рад особља у клубовима 150.000,00 динара“.  

 

2. Са удружењeм из тачке 1. Одлуке закључиће се анекс Уговора којим ће се уредити 

међусобна права и обавезе. 

 

3. За израду и реализацију Уговора задужује се Градска управа за финансије.  

 

4. Ову одлуку објавити на web сајту града Чачка. 

 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ ЋУРЋИЋ МИЛАНА 

И ОСТАЛИХ СВИ ИЗ ЧАЧКА НА ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

КОЈЕ ЈЕ ИЗДАЛА ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА 

ЧАЧКА БРОЈ ROP-CAC-13699-LOC-3/2021 ОД 4. АВГУСТА 

2021. ГОДИНЕ 

 

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

приговором Ћурчић Милана и и осталих, сви из Чачка на Локацијске услове које је издала Градска 

управа за урбанизам града Чачка број ROP -CAC-13699-LOC-3/2021 од 4. августа 2021. године, као 

и предлогом решења по приговору. 

 

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

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 
 

ОДБИЈА СЕ приговор Ћурчић Милана, Васов Томаса, Ђокић Владимира, Луковић 

Милована и Божанић Гордане, сви из Чачка, на издате Локацијске услове за изградњу пословно-

стамбеног објекта ROP-CAC-13699-LOC-3/2021 од 4. августа 2021. године, као неоснован. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Градска управа за урбанизам града Чачка, поступајући по захтеву Радевић Илије из Сјенице 

поднетом кроз ЦИС, за издавање Локацијских услова за изградњу породичног стамбено-пословног 

објекта, спратности П+3, категорије Б - мање захтевни објекти, класификационе ознаке 112212 - 

стамбене зграде са три или више станова (учешће у укупној површини објекта 80%), 

класификационе ознаке 123001 - зграде за трговину на велико и мало (учешће у укупној површини 

објекта 20%) укупне бруто површине 867,16 м2 и нето површине 704,12 м2, уз предходно уклањање 
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објеката у копији плана ознаке 1 на кп.бр. 1715 КО Чачак, број предмета ROP-CAC-13699-LOCH-

3/2021 од 4. августа 2021. године, издала је Локацијске услове за изградњу породичног стамбено-

пословног објекта спратности П+3, категорије Б- мање захтевни објекти, класификационе ознаке 

112212 - стамбене зграде са три или више станова (учешће у укупној површини објекта 80%), 

класификационе ознаке 123001 - зграде за трговину на велико и мало (учешће у укупној површини 

објекта 20%) укупне бруто површине 867,16 м2 и нето површине 704,12 м2, уз предходно уклањање 

објеката у копији плана ознаке 1 на кп.бр. 1715 КО Чачак. 

 

На издате Локацијске услове приговор су благовремено изјавили Ћурчић Милан и остали у 

коме наводе да истовремено подносе приговор на издате локацијске услове и приговор на поступак 

издавања локацијских услова. У приговору се наводи да су издати локацијски услови у супротности 

са Правилима датим у ПГР „Центар“ јер је предложеним идејним решењем за које су издати 

локацијски услови за изградњу стамбено-пословног објекта са највише три стана, а који је приложен 

у захтеву за издавање локацијских услова од стране подносиоца инвеститора Радевић Илије, 

пројектанта Идејног решења Маја Митровић ПР „Студио М & Мим“ Чачак  прекршено неколико 

правила. У приговору се наводи да је намеравани објекат пројектован на кп.бр. 1715 КО Чачак у 

непрекидном низу спратности Пр+3 при чему бочни зид објекта затвара (на растојању од 70 цм од 

прозора) отворе стана у постојећој стамбеној згради на бочном зиду према кп.бр 1715 КО Чачак 

(стан у поткровљу постојећег вишепородичног стамбеног објекта на кп.бр. 1710 КО Чачак). Овим 

се, сматрају подносиоци приговора, крше правила Плана генералне регулације „Центар“ у томе што 

у тачки 1 прилога стоји „До прекида низа може доћи уколико суседни постојећи објекат има отворе 

на бочној фасади“. Такође, крши се тачка 3 прилога у којој стоји „Приликом изградње нових 

објеката водити рачуна о заштити суседних објеката у конструктивном смислу и у смислу 

неугрожавања услова живљења на суседним и парцелама у окружењу“. Крши се и тачка 4. прилога 

у којој стоји „Растојање објекта од бочно суседног објекта – у непрекидном низу (нови постојећи) је 

1/3 висине вишег објекта (висине до кровног венца) али не мање од 4.0 м. Објекат не сме заклањати 

директно осунчање другом објекту више од половине трајања директног осунчања“. Прекршена је и 

тачка 5 прилога која гласи „Места за смештај возила и простор за маневрисање возила приликом 

уласка/изласка на места за смештај возила, у зависности од угла паркирања, димензионисати према 

важећим нормативима и стандардима“ а према поднетом Идејном решењу шест обавезних места за 

паркирање је само формално приказано, јер паркирање три до шест  приказаних места није могуће. 

У приговору се даље наводи да је према Идејном решењу пројектован стамбено-пословни објекат на 

кп.бр. 1715 КО Чачак са највише три спрата у непрекидном низу спратности Пр+3 дакле највише 

могуће према плану генералне регулације, што у потпуности заклања постојећи вишепородични 

стамбени објекат на кп.бр. 1711 КО Чачак (станове са отворима на западној страни на првом и 

другом спрату) као и постојеће породичне стамбене објекте изграђене на кп.бр. 1707/3 и 1707/ КО 

Чачак - приземље и први спрат. Подносиоци приговора напомињу да је плански акт дефинисао 

максимално могућу спратност објекта на парцели а да је одлуку о дозвољеној спратности за нови 

објекат требало донети на основу услова локације на којој се намерава изградња објекта. Градњом 

намераваног објекта прекршиле би се тачке 3 и 4 прилога плана генералне регулације. Такође, 

прекршено је и правило 2 прилога Плана које гласи „Приликом избора локације за градњу, у складу 

са могућностима одабрати место изложено сунцу, да није у сенци суседних објеката и да је 

заштићено од јаких ветрова“ јер због непримерено великог габарита новог објекта дужине 26м и 

висине 17,1м у односу на локацију, ширину улице и растојање до суседних постојећих објеката 

долази до угрожавања могућности изградње на парцелама у окружењу. Подносиоци приговора даље 

наводе да постоји већ „устаљена“ пракса да се породични стамбени објекти са највише три стана 

након добијене употребне дозволе  накнадно деле и постају вишепородични стамбени објекат чиме 

се крше урбанистичка правила за локацију по питању дозвољиве врсте објекта, по питању броја 

паркинг места, по питању депоновања комуналног отпада, па подносиоци приговора траже 
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одговарајуће поступање Урбанистичке службе која ће својим актима и поступцима то спречити. 

Даље се наводе да приликом доношења локацијских услова о ограничењима и могућностима градње 

на кп.бр. 1715 КО Чачак није вођено рачуна о ограничењима и могућностима за градњу на суседним 

парцелама, јер права инвеститора градње не треба да буду већа од права на живот и боравак 

власника и корисника објеката на суседним парцелама, као и од њиховог права на изградњу на 

њиховим парцелама. Споран је и сам поступак издавања локацијских услова из разлога што су 

подносиоци приговора Градској управи за урбанизам  града Чачка у јуну месецу поднели захтев да 

буду странка у поступку издавања локацијских услова, да је поступак издавања локацијских услова 

настављен а да подносиоцима приговора никада није додељен статус странке у поступку, те да су 

локацијски услови издати упркос очигледним недостацима Идејног решења и последицама које ће 

то произвести. Наводе извод из Плана генералне регулације „Центар“ у тачки 1, тачки 2, тачки 4 и 

тачки 5. Плана. На крају приговора се истиче да су подносиоци приговора власници непокретности 

- станова у стамбеној згради која се налази на кп.бр. 1710 КО Чачак и чија ће својинска права, као и 

права на нормално живљење и становање бити угрожена евентуалном изградњом стамбене зграде 

на кп.бр. 1715 КО Чачак. 

У одговору на приговор првостепени орган истиче да су наводи подносиоца приговора 

неосновани из разлога што су Локацијски услови број ROP-CAC-13699-LOC-3/2021 од 4. августа 

2021. године издати у свему  у складу са важећим одредбама Закона о планирању и изградњи и 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем који прописују 

начин и поступак издавања локацијских услова од стране надлежног органа, као и у складу са 

важећим планским актом - Планом генералне регулације „Центар“ у Чачку и прибављеним 

техничким условима надлежних ималаца јавних овлашћења. У одговору се даље наводи да је 

катастарска парцела 1715 КО Чачак обухваћена Планом генералне регулације „Центар“ у Чачку, 

урбанистичка зона ознаке 11, урбанистичка целина 11.1 – становање високих густина од 150-250 

ст/xa и да је у наведеној зони прописан и тачно дефинисан тип градње објекта и то: у непрекидном 

низу и у прекинутом низу. Према ПГР „Центар“ у Чачку објекте треба  градити у непрекидном низу, 

а изузетно до прекида низа може доћи у случају да објекат који је постављен на граници суседне 

парцеле има отворе на бочној фасади када се примењују правила за прекинути низ, а у овој 

урбанистичкој зони није предвиђена изградња слободностојећих објеката. Правилником о општим 

правилима за парцелацију, регулацију и изградњу прописано је када објекти могу бити постављени 

на грађевинској парцели у непрекидном низу, када у прекинутом низу, када као слободностојећи 

објекат, када као полуатријумски објекат као и када као атријумски објекат. Напомиње да  у складу 

са одредбама Закона о планирању и изградњи надлежни орган, у овом случају Градска управа за 

урбанизам  града Чачка, током спровођења обједињене процедуре искључиво врши проверу 

испуњености формалних услова за изградњу и не упушта се у оцену техничке документације, нити 

испитује веродостојност докумената које прибавља у тој процедури, већ локацијске услове, 

грађевинску и употребну дозволу издаје, а пријаву радова потврђује, у складу одредбама Закона 

који прописује поступање имаоца јавних овлашћења у обједињеној процедури, чиме је знатно 

формализован и поједностављен поступак издавања локацијских услова, грађевинске и употребне 

дозволе, а већа одговорност пребачена на одговорне пројектанте и техничку контролу, који израђују 

и контролишу пројектно-техничку документацију. У складу са тим, у случају штете настале као 

последица примене техничке документације на основу које се издаје грађевинска и употребна 

дозвола или решење из члана 145.  Закона о планирању и изградњи, за коју се накнадно утврди да 

није у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант који је 

израдио и потписао техничку документацију, вршилац техничке контроле и инвеститор. Истиче да 

сви наводи приговора које је у поступку по приговору првостепени орган посебно ценио не доводе у 

питање правну ваљаност издатих локацијских услова обзиром да су испоштована сва правила 

грађења и уређења из важећег планског акта. Што се тиче тврдње подносиоца приговора да им није 

признато својство странке у поступку издавања локацијских услова, су без основа обзиром да 
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локацијски услови нису управни акт и не доносе се у форми решења, па је захтев за признавање 

својства странке у поступку издавања локацијских услова оцењен као неоснован и недозвољен и 

одбијен закључком првостепеног органа од 20. јула 2021. године. Првостепени орган даље истиче да 

је приликом издавања предметних локацијских услова недвосмислено утврђено да је идејно решење 

израђено у потпуности у складу са важећим планским актом (правилима грађења и уређења за 

урбанистичку зону ознаке 11, урбанистичка целина 11.1) као и да је првостепени орган у складу са 

Законом о планирању и изградњи у поступку спровођења обједињене процедуре искључиво вршио 

проверу испуњености формалних услова за изградњу не упуштајући се у оцену техничке 

документације и издао локацијске услове искључиво у складу са урбанистичким и другим 

параметрима из важећег планског документа као и прибављеним техничким условима од стране 

имаоца јавних овлашћења. Првостепени орган стога сматра да је дошло до потпуно утврђених 

чињеница и околности које су од значаја за законито и правилно поступање у поступку издавања 

локацијских услова, да су наводи приговора неосновани и предлаже да се приговор одбије у целости 

као неоснован.  

 

Увидом у списе предмета утврђено је следеће: 

 

- да је Рајевић Илија из Сјенице, кроз ЦИС, 14. јуна 2021. године поднео захтев за 

издавање локацијских услова за  изградњу породичног стамбено-пословног објекта, 

спратности П+3, категорије Б – мање захтевни објекти, класификационе ознаке 112212 – 

стамбене зграде са три или више станова (учешће у укупној површини објекта 80%), 

класификационе ознаке 123001 – зграде за трговину на велико и мало (учешће у укупној 

површини објекта 20%) укупне бруто површине 867,16 м2 и нето површине 704,12 м2, 

уз предходно уклањање објеката у копији плана ознаке 1 на кп.бр. 1715 КО Чачак; 

- да је уз захтев приложено пуномоћје за подношење захтева, идејно решење (главна 

свеска са пројектом архитектуре), геодетски снимак постојећег стања (КТП) на 

предметној парцели, и доказ о уплати административне таксе за подношење захтева за 

издавање локацијских услова и накнаде за вођење централне евиденције; 

- да је Градска управа за урбанизам града Чачка издала Локацијске услове за изградњу 

породичног стамбено-пословног објекта спратности П+3, категорије Б - мање захтевни 

објекти, класификационе ознаке 112212 - стамбене зграде са три или више станова 

(учешће у укупној површини објекта 80%), класификационе ознаке 123001 - зграде за 

трговину на велико и мало (учешће у укупној површини објекта 20%) укупне бруто 

површине 867,16 м2 и нетзо површине 704,12 м2, уз предходно уклањање објеката у 

копији плана ознаке 1 на кп.бр. 1715 КО Чачак. 

 

Чланом 8ђ став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/2009, 81/2009  

испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 

одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020 и 52/2021) прописано је: 

„Током спровођења обједињене процедуре, надлежни орган искључиво врши проверу 

испуњености формалних услова за изградњу и не упушта се у оцену техничке документације, нити 

испитује веродостојност докумената које прибавља у тој процедури, већ локацијске услове, 

грађевинску и употребну дозволу издаје, а пријаву радова потврђује, у складу са актима и другим 

документима из члана 8б овог закона“. 

Чланом 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(„Сл. гласник РС“ број 68/2019) прописано је да по пријему захтева за издавање локацијских услова 
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надлежни орган проверава испуњеност формалних услова за поступање по том захтеву, односно 

проверава да ли је надлежан за поступање по захтеву; да ли је захтев поднет у прописаној форми и 

да ли садржи све прописане податке; да ли је уз захтев приложено идејно решење израђено у складу 

са правилником којим се уређује садржина техничке документације и да ли је уз захтев приложен 

доказ о уплати таксе и накнаде. 

 

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

града Чачка налази да приговор није основан из следећих разлога: 

 

 

Првостепени орган је правилно поступио када је, применом одредаба Закона о планирању и 

изградњи и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем  издао 

предметне локацијске услове у складу са важећим планским документом - Планом генералне 

регулације „Центар“ у Чачку и прибављеним техничким условима ималаца јавних овлашћења, уз 

поштовање правила грађења и уређења из важећег планског акта. Оваквим поступањем примењене 

су одредбе Закона којима надлежни орган 

током спровођења обједињене процедуре искључиво врши проверу испуњености формалних услова 

за изградњу и не упушта се у оцену техничке документације. Изјавом одговорног пројектанта 

Идејног решења пројекта архитектуре за грађење стамбено-пословног објекта у Чачку на кп.бр. 

1715 КО Чачак потврђује се да је пројекат изграђен у складу са Законом о планирању и изградњи, 

прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке и да су 

при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за испуњење основних 

захтева за објекат и да је пројекат изграђен у складу са мерама и препорукама којима се доказује 

испуњеност основних захтева. Првостепени орган је правилно поступио када је приликом издавања 

предметних локацијских услова утврдио да је идејно решење израђено у потпуности у складу са 

важећим планским актом (правилима грађења и уређења за урбанистичку зону ознаке 11, 

урбанистичка целина 11.1). Према наведеном планском акту на катастарској парцели 1715 КО Чачак 

дефинисан је тип изградње објеката у непрекидном низу, а само изузетно до прекида низа може 

доћи у случају да објекат који је постављен на граници суседне парцеле има отворе на бочној 

фасади када се примењују правила за прекинути низ. У овој урбанистичкој зони односно целини 

није предвиђена изградња слободностојећих објеката. Признавање својства странке трећим 

заинтересованим лицима у поступку издавања локацијских услова није могуће јер се локацијски 

услови не издају у управном поступку, нису управни акт и не доносе се у форми решења. 

 

Остали наводи приговора 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. 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ ДАБОВИЋ ДАНКЕ 

И ОСТАЛИХ СВИ ИЗ ЧАЧКА НА ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 

КОЈЕ ЈЕ ИЗДАЛА ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА 

ЧАЧКА БРОЈ ROP – CAC -13699-LOC-3/2021 ОД 4. АВГУСТА 

2021. ГОДИНЕ 

 

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

приговором Дабовић Данке и осталих, сви из Чачка, на Локацијске услове које је издала Градска 
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управа за урбанизам града Чачка број ROP -CAC-13699-LOC-3/2021 од 4. августа 2021. године, као 

и предлогом решења по приговору. 

 

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

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 
 

ОДБИЈА СЕ приговор Данке Дабовић, Гордане Мандић, Славице Дабовић Рапајић, Драган 

Рапајића и Леке Мандић на Издате Локацијске услове за изградњу пословно-стамбеног објекта 

ROP-CAC-13699-LOC-3/2021 од 4. августа 2021. године, као неоснован. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Градска управа за урбанизам града Чачка, поступајући по захтеву Радевић Илије из Сјенице 

поднетом кроз ЦИС, за издавање Локацијских услова за  изградњу породичног стамбено-пословног 

објекта, спратности П+3, категорије Б - мање захтевни објекти, класификационе ознаке 112212 - 

стамбене зграде са три или више станова (учешће у укупној површини објекта 80%), 

класификационе ознаке 123001 - зграде за трговину на велико и мало (учешће у укупној површини 

објекта 20%) укупне бруто површине 867,16 м2 и нетзо површине 704,12 м2, уз предходно 

уклањање објеката у копији плана ознаке 1 на кп.бр. 1715 КО Чачак, број предмета ROP-CAC-

13699-LOCH-3/2021 од 4. августа 2021. године, издала је Локацијске услове за изградњу породичног 

стамбено-пословног објекта спратности П+3, категорије Б-мање захтевни објекти, класификационе 

ознаке 112212 – стамбене зграде са три или више станова (учешће у укупној површини објекта 

80%), класификационе ознаке 123001 - зграде за трговину на велико и мало (учешће у укупној 

површини објекта 20%) укупне бруто површине 867,16 м2 и нетзо површине 704,12 м2, уз 

предходно уклањање објеката у копији плана ознаке 1 на кп.бр. 1715 КО Чачак. 

 

На издате Локацијске услове приговор су благовремено изјавили Дабовић Данка 

и остали у коме наводе да истовремено подносе приговор на издате локацијске услове и приговор на 

поступак издавања локацијских услова. У приговору се наводи да су издати локацијски услови у 

супротности са Правилима датим у ПГР „Центар“ јер је предложеним идејним решењем за које су 

издати локацијски услови за изградњу стамбено-пословног објекта са највише три стана, а који је 

приложен у захтеву за издавање локацијских услова од стране подносиоца инвеститора Радевић 

Илије, пројектанта Идејног решења Маја Митровић ПР „Студио М & Мим“ Чачак  прекршено 

неколико правила. У приговору се наводи да је намеравани објекат пројектован на кп.бр. 1715 КО 

Чачак у непрекидном низу спратности Пр+3 при чему бочни зид објекта затвара (на растојању од 70 

цм од прозора) постојеће отворе стана у постојећој стамбеној згради на бочном зиду према кп.бр 

1715 КО Чачак (стан у поткровљу постојећег вишепородичног објекта на кп.бр. 1710 КО Чачак). 

Овим се, сматрају подносиоци приговора, крше правила Плана генералне регулације „Центар“ у 

томе што у тачки 1 прилога стоји „До прекида низа може доћи уколико суседни постојећи објекат 

има отворе на бочној фасади“. Такође, крши се тачка 3 прилога у којој стоји „Приликом изградње 

нових објеката водити рачуна о заштити суседних објеката у конструктивном смислу и у смислу 

неугрожавања услова живљења на суседним и парцелама у окружењу“. Крши се и тачка 4. прилога 

у којој стоји „Растојање објекта од бочно суседног објекта – у непрекидном низу (нови постојећи) је 

1/3 висине вишег објекта (висине до кровног венца) али не мање од 4.0 м. Објекат не сме заклањати 

директно осунчање другом објекту више од половине трајања директног осунчања“. Прекршена је и 

тачка 5 прилога која гласи „Места за смештај возила и простор за маневрисање возила приликом 

уласка/изласка на места за смештај возила, у зависности од угла паркирања, димензионисати према 
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важећим нормативима и стандардима“ а према поднетом Идејном решењу шест обавезних места за 

паркирање је само формално приказано, јер паркирање три до шест приказаних места није могуће. 

У приговору се даље наводи да је према Идејном решењу пројектован стамбено-пословни објекат на 

кп.бр. 1715 КО Чачак са највише три спрата у непрекидном низу спратности Пр+3 дакле највише 

могуће према плану генералне регулације, што у потпуности заклања постојећи вишепородични 

стамбени објекат на кп.бр. 1711 КО Чачак (станове са отворима на западној страни на првом и 

другом спрату) као и постојеће породичне стамбене објекте изграђене на кп.бр. 1707/3 и 1707// КО 

Чачак - приземље и први спрат. Подносиоци приговора напомињу да је плански акт дефинисао 

максимално могућу спратност објекта на парцели а да је одлуку о дозвољеној спратности за нови 

објекат требало донети на основу услова локације на којој се намерава изградња објекта. Градњом 

намераваног објекта прекршиле би се тачке 3 и 4 прилога плана генералне регулације. Такође, 

прекршено је и правило 2 прилога Плана које гласи „Приликом избора локације за градњу, у складу 

са могућностима одабрати место изложено сунцу, да није у сенци суседних објеката и да је 

заштићено од јаких ветрова“ јер због непримерено великог габарита новог објекта дужине 26м и 

висине 17,1м у односу на локацију, ширину улице и растојање до суседних постојећих објекат 

долази до угрожавања  могућности изградње на парцелама у окружењу. Подносиоци приговора 

даље наводе да постоји већ „устаљена“ пракса да се породични стамбени објекти са највише три 

стана након добијене употребне дозволе  накнадно деле и постају вишепородични стамбени објекат 

чиме се крше урбанистичка правила за локацију по питању дозвољиве врсте објекта, по питању 

броја паркинг места, по питању депоновања комуналног отпада), па подносиоци приговора траже 

одговарајуће поступање Урбанистичке службе која ће својим актима и поступцима то спречити. 

Даље се наводи да приликом доношења локацијских услова о ограничењима и могућностима 

градње на кп.бр. 1715 КО Чачак није вођено рачуна о ограничењима и могућностима за градњу на 

суседним парцелама, јер права инвеститора градње не треба да буду већа од права на живот и 

боравак власника и корисника објеката на суседним парцелама, као и од њиховог права на изградњу 

на њиховим парцелама. Споран је и сам поступак издавања локацијских услова из разлога што су 

подносиоци приговора Градској управи за урбанизам града Чачка у јуну месецу поднели захтев да 

буду странка у поступку издавања локацијских услова, да је поступак издавања локацијских услова 

настављен а да подносиоцима приговора никада није додељен статус странке у поступку, те да су 

локацијски услови издати упркос очигледним недостацима Идејног решења и последицама које ће 

то произвести. Наводе извод из Плана генералне регулације „Центар“ у тачки 1, тачки 2, тачки 4 и 

тачки 5. Плана.  

 

У одговору на приговор првостепени орган истиче да су наводи подносиоца приговора 

неосновани из разлога што су Локацијски услови број ROP-CAC-13699-LOC-3/2021 од 4. августа 

2021. године издати у свему  у складу са важећим одредбама Закона о планирању и изградњи и 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем који прописују 

начин и поступак издавања локацијских услова од стране надлежног органа, као и у складу са 

важећим планским актом - Планом генералне регулације „Центар“ у Чачку и прибављеним 

техничким условима надлежних ималаца јавних овлашћења. У одговору се даље наводи да је 

катастарска парцела 1715 КО Чачак обухваћена Планом генералне регулације „Центар“ у Чачку, 

урбанистичка зона ознаке 11, урбанистичка целина 11.1 – становање високих густина од 150-250 

ст/xa и да је у наведеној зони прописан и тачно дефинисан тип градње објекта и то: у непрекидном 

низу и у прекинутом низу. Према ПГР „Центар“ у Чачку објекте треба  градити у непрекидном низу, 

а изузетно до прекида низа може доћи у случају да објекат који је постављен на граници суседне 

парцеле има отворе на бочној фасади када се примењују правила за прекинути низ, а у овој 

урбанистичкој зони није предвиђена изградња слободностојећих објеката. Правилником о општим 

правилима за парцелацију, регулацију и изградњу прописано је када објекти могу бити постављени 

на грађевинској парцели у непрекидном низу, када у прекинутом низу, када као слободностојећи 
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објекат, када као полуатријумски објекат као и када као атријумски објекат. Напомиње да  у складу 

са одредбама Закона о планирању и изградњи надлежни орган, у овом случају Градска управа за 

урбанизам  града Чачка, током спровођења обједињене процедуре искључиво врши проверу 

испуњености формалних услова за изградњу и не упушта се у оцену техничке документације, нити 

испитује веродостојност докумената које прибавља у тој процедури, већ локацијске услове, 

грађевинску и употребну дозволу издаје, а пријаву радова потврђује, у складу одредбама Закона 

који прописује поступање имаоца јавних овлашћења у обједињеној процедури, чиме је знатно 

формализован и поједностављен поступак издавања локацијских услова, грађевинске и употребне 

дозволе, а већа одговорност пребачена на одговорне пројектанте и техничку контролу, који израђују 

и контролишу пројектно-техничку документацију. У складу са тим, у случају штете настале као 

последица примене техничке документације на основу које се издаје грађевинска и употребна 

дозвола или решење из члана 145.  Закона о планирању и изградњи, за коју се накнадно утврди да 

није у складу са прописима и правилима струке, за штету солидарно одговарају пројектант који је 

израдио и потписао техничку документацију, вршилац техничке контроле и инвеститор. Истиче да 

сви наводи приговора које је у поступку по приговору првостепени орган посебно ценио не доводе у 

питање правну ваљаност издатих локацијских услова обзиром да су испоштована сва правила 

грађења и уређења из важећег планског акта. Што се тиче тврдње подносиоца приговора да им није 

признато својство странке у поступку издавања локацијских услова, су без основа обзиром да 

локацијски услови нису управни акт и не доносе се у форми решења, па је захтев за признавање 

својства странке у поступку издавања локацијских услова оцењен као неоснован и недозвољен и 

одбијен закључком првостепеног органа од 20. јула 2021. године. Првостепени орган даље истиче да 

је приликом издавања предметних локацијских услова недвосмислено утврђено да је идејно решење 

израђено у потпуности у складу са важећим планским актом (правилима грађења и уређења за 

урбанистичку зону ознаке 11, урбанистичка целина 11.1) као и да је првостепени орган у складу са 

Законом о планирању и изградњи у поступку спровођења обједињене процедуре искључиво вршио 

проверу испуњености формалних услова за изградњу не упуштајући се у оцену техничке 

документације и издао локацијске услове искључиво у складу са урбанистичким и другим 

параметрима из важећег планског документа као и прибављеним техничким условима од стране 

имаоца јавних овлашћења. Првостепени орган стога сматра да је дошло до потпуно утврђених 

чињеница и околности које су од значаја за законито и правилно поступање у поступку издавања 

локацијских услова, да су наводи приговора неосновани и предлаже да се приговор одбије у целости 

као неоснован.  

 

Увидом у списе предмета утврђено је следеће: 

 

- да је Рајевић Илија из Сјенице, кроз ЦИС, 14. јуна 2021. године поднео захтев за 

издавање локацијских услова за  изградњу породичног стамбено-пословног објекта, 

спратности П+3, категорије Б – мање захтевни објекти, класификационе ознаке 112212 – 

стамбене зграде са три или више станова (учешће у укупној површини објекта 80%), 

класификационе ознаке 123001 – зграде за трговину на велико и мало (учешће у укупној 

површини објекта 20%) укупне бруто површине 867,16 м2 и нетзо површине 704,12 м2, 

уз предходно уклањање објеката у копији плана ознаке 1 на кп.бр. 1715 КО Чачак; 

- да је уз захтев приложено пуномоћје за подношење захтева, идејно решење (главна 

свеска са пројектом архитектуре), геодетски снимак постојећег стања (КТП) на 

предметној парцели, и доказ о уплати административне таксе за подношење захтева за 

издавање локацијских услова и накнаде за вођење централне евиденције; 

- да је Градска управа за урбанизам града Чачка издала Локацијску услове за изградњу 

породичног стамбено-пословног објекта спратности П+3, категорије Б - мање захтевни 

објекти, класификационе ознаке 112212 - стамбене зграде са три или више станова 
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(учешће у укупној површини објекта 80%), класификационе ознаке 123001 - зграде за 

трговину на велико и мало (учешће у укупној површини објекта 20%) укупне бруто 

површине 867,16 м2 и нетзо површине 704,12 м2, уз предходно уклањање објеката у 

копији плана ознаке 1 на кп.бр. 1715 КО Чачак. 

Чланом 8ђ став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/2009, 81/2009  

испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 

одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020 и 52/2021) прописано је: 

„Током спровођења обједињене процедуре, надлежни орган искључиво врши проверу 

испуњености формалних услова за изградњу и не упушта се у оцену техничке документације, нити 

испитује веродостојност докумената које прибавља у тој процедури, већ локацијске услове, 

грађевинску и употребну дозволу издаје, а пријаву радова потврђује, у складу са актима и другим 

документима из члана 8б овог закона“. 

Чланом 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(„Сл. гласник РС“ број 68/2019) прописано је да по пријему захтева за издавање локацијских услова 

надлежни орган проверава испуњеност формалних услова за поступање по том захтеву, односно 

проверава да ли је надлежан за поступање по захтеву; да ли је захтев поднет у прописаној форми и 

да ли садржи све прописане податке; да ли је уз захтев приложено идејно решење израђено у складу 

са правилником којим се уређује садржина техничке документације и да ли је уз захтев приложен 

доказ о уплати таксе и накнаде. 

 

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

града Чачка налази да приговор није основан из следећих разлога: 

 

Првостепени орган је правилно поступио када је, применом одредаба Закона о планирању и 

изградњи и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем  издао 

предметне локацијске услове у складу са важећим планским документом - Планом генералне 

регулације „Центар“ у Чачку и прибављеним техничким условима ималаца јавних овлашћења, уз 

поштовање правила грађења и уређења из важећег планског акта. Оваквим поступањем примењене 

су одредбе Закона којима надлежни орган 

током спровођења обједињене процедуре искључиво врши проверу испуњености формалних услова 

за изградњу и не упушта се у оцену техничке документације. Изјавом одговорног пројектанта 

Идејног решења пројекта архитектуре за грађење стамбено-пословног објекта у Чачку на кп.бр. 

1715 КО Чачак потврђује се да је пројекат изграђен у складу са Законом о планирању и изградњи, 

прописима, стандардима и нормативима и нормативима из области изградње објеката и правилима 

струке и да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за 

испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат изграђен у складу са мерама и препорукама 

којима се доказује испуњеност основних захтева. Првостепени орган је правилно поступио када је 

приликом издавања предметних локацијских услова утврдио да је идејно решење израђено у 

потпуности у складу са важећим планским актом (правилима грађења и уређења за урбанистичку 

зону ознаке 11, урбанистичка целина 11.1). Према наведеном планском акту на катастарској 

парцели 1715 КО Чачак дефинисан је тип изградње објеката у непрекидном низу, а само изузетно до 

прекида низа може доћи у случају да објекат који је постављен на граници суседне парцеле има 

отворе на бочној фасади када се примењују правила за прекинути низ. У овој урбанистичкој зони 

односно целини није предвиђена изградња слободностојећих објеката. Признавање својства странке 

трећим заинтересованим лицима у поступку издавања локацијских услова није могуће јер се 
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локацијски услови не издају у управном поступку, нису управни акт и не доносе се у форми 

решења. 

Остали наводи приговора 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. 

 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 291) 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

Чачка“ број 30/2020 и 12/2021) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

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

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

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

средства у износу од 620.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 291, за потребе Спортског центра „Младост“ Чачак, за реализацију Уговора о 

поклону, односно трошкове транспорта и монтаже мобилијара за дечија игралишта.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 291, економска класификација 

423 – Услуге по уговору, Расход по наменама 4239 – Остале опште услуге, Функционална 

класификација 810,  Извор финансирања 01 (издаци из средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска управа за друштвене делатности, Индиректни 

корисник буџетских средстава – СЦ „Младост“ Чачак, Програм 1301 Развој спорта и 

омладине, ПА 0004 Функционисање локалних спортских установа. 

 

3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.  

 

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“. 

 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 439) 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

Чачка“ број 30/2020 и 12/2021) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 
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апропријација 16, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни 

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

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

средства у износу од 1.800.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 439, за спровођење конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2021. години. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 439, економска класификација 

423 - Услуге по уговору,  Расход по наменама 4234 - Услуге информисања, Функционална 

класификација 830,  Извор финансирања 01 (издаци из средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градоначелник града, Програм 1201. Развој културе и 

информисања,  ПА 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног 

информисања.  

 

3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.  

 

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“. 

 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријације 320, 321 и 324) 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

Чачка“ број 30/2020 и 12/2021) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

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

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

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

средства у износу од 753.100,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава за потребе 

Предшколске установе „Радост“ Чачак, на име реализације 11. смене летовања деце у 

Дечијем одмаралишту „Овчар“ у Улцињу. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на:  

 

3. апропријацију 319, економска класификација 421 – Стални трошкови,  Расход по наменама 

4212 – Енергетске услуге  у износу од 200.000,00 динара; 

 

-апропријацију 320, економска класификација 422 – Трошкови путовања,  Расход по 

наменама 4222 – Трошкови службених путовања у иностранство, у износу од 120.000,00 

динара;  

 

-на апропријацију 321, економска класификација 423 – Услуге по уговору,   Расход по 

наменама 4239 – Остале опште услуге, у износу од 283.100,00 динара; 

   



-Ha anponpnjaaujy 324, eKoHoMcKa macu$uraqula 426, Marepujar, Pacxog ro HaMeHaMa 4268 -
Ma'repujama 3a oApxaBarbe xurrajene r4 yrocruTeJbcrBo, rpyurquouanua xracn$uxa\uja 9ll,
H3Bop SNnaucupama 01 (klzlauu r.rs cpeAcraBa 61qera rpaga), ,{upexrun KoprrcHprx 6ygercxro<
cpeAcraBa - fpa4cxa ).TrpaBa 3a Ap),rxrBeHe AeJrarnocru,kluaupeKTHr4 KopHcHr,rK - flpe4urroncra
ycraHoBa ,,Pa4ocro', flporparr,r 2001 flpeguroJrcro o6pasorane [r BacrrurarLe, flpojerar 2001-
7001 Cy$uHaHcl4parbe JreroBarra rrrKoJrcKe H npeArlrKoJrcxe Aeqe y oAMapaJrrrurry ,,Oruap" y
Ynqumy, y rr3Hocy oa 150.000000 gnuapa.

O u:nprueray oBor perxerba crapahe ce fpa4cra ).{rpaBa:a Suuaucuje.

Oro pememe o6jaruru y ,,Crryorc6euoM Jrr{cry rpa,{a 9a.rHa".

***

B,ra4aIr Mu,rnh, o6asecruo je u,raHoee lpagutor eeha ga je oAnyreHo rro cBHM raqKaMa AHeBHor
pe4a, na je 28. ce,qnaqy fpagcrcor eeha:alcnyuuo y 10 qacoBa a 20 nar.rnyra.

IPAACKO BEhE
Epoj: 06-15 U2A2l-1il

9. ceureu6ap 2021. ropru:u'e

cEAHr4qOM,

3anracrtar< ca 28. ceAHHrIe fpa4crcor neha ycnojen je na 30. ceAHlrr{r4 fpa4cxor reha 6poj 06-
16412021-lII oa 8. orro6pa 2021. roxune.
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