
ЗАПИСНИК 

СА ТРИДЕСЕТ ДРУГЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

      Одржане 10. новембра 2021. године, у сали Скупштине града Чачка, са почетком у 8,30 

часова. 

 

 У смислу члана 15. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић, 

градоначелник града Чачка, отворио је 32. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

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

Владан Милић, Драгомир Шипетић, прим. др Славица Драгутиновић, др Биљана Кочовић, 

Владимир Ристовић, Милорад Јевђовић, Радован Јовановић, Драган Филиповић и Немања Трнавац, 

а одсутни су: др Иван Глишић, Споменка Шипетић и др Милош Папић. 

 

 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: 

 

- Милан Бојовић, помоћник Градоначелника 

- Владимир Романдић, секретар Скупштине града 

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

Градског већа 

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије 

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

- Вера Јаковљевић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Душко Савковић, начелник Градске управе за локалну пореску администрацију 

- Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој и члан Стручне 

комисија за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта 

- Катарина Новковић, Градски правобранилац 

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

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

 

*** 

 

Милун Тодоровић, председавајући седницом Градског већа, обавестио је чланове Градског 

већа да им је достављен записник са 31. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 31. седнице Градског 

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

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  31.  седнице Градског већа града Чачка број 06-178/2021-III од 28. 

октобра 2021. године, без примедби. 

 

*** 

 

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

дневни ред који је достављен уз материјал за седницу. 
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Питао је да ли има предлога за измену или допуну дневног реда. Како није било предлога за 

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

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ    

ИЗГРАДЊОМ ОБЈЕКТА ЗДРАВСТВА НА КП.БР. 6952 КО ЧАЧАК 

 

2.  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ РАЗМЕНИ ДАВАЊЕМ ЗЕМЉИШТА 

РАНИЈЕМ ВЛАСНИКУ НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈА ЈЕ БИЛА ПРЕДМЕТ 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

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

6701/22, 6701/24, 6749/4, 6749/5, 6750/1, СВЕ КО ЧАЧАК, КАО И ОБЈЕКТА БРОЈ 1 

ИЗГРАЂЕНОГ НА КП. БР. 6750/1 КО ЧАЧАК, ОДНОСНО АДМИНИСТРАТИВНОГ 

ПРЕНОСА КП. БР. 5138/16 КО ЧАЧАК, У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ РАДЕНКА 

ЈАЊИЋА, УЛИЦЕ ПРУЖНЕ, УЛИЦЕ БРОЈ 1 И УЛИЦЕ БРАЋЕ СТАНИЋА У ЧАЧКУ 

 

4. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ 

КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. 

ГОДИНУ 

 

5.  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА КВАДРАТНОГ МЕТРА 

НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ УТВРЂЕНА 

ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ 

ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ 

 

6. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ЧИШЋЕЊА 

СНЕГА И ЛЕДА СА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА СЕЗОНУ 2021/2022. ГОДИНЕ 

 

7. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА И  ДОДЕЛИ 

СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА   ГРАЂАНА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2021. ГОДИНИ, У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 22. 

СТАВ 3. ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ЗА 

ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 

ЧАЧКУ  

 

8. РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ  

ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 

9. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ     

РЕЗЕРВЕ 

 

10. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ТОПАЛОВИЋ ДРАГАНА ИЗ ЧАЧКА НА 

РЕШЕЊЕ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА БР. 355-994/21-IV-6-05 ОД 11. 

СЕПТЕМБРА  2021. ГОДИНЕ 
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РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ    ИЗГРАДЊОМ ОБЈЕКТА ЗДРАВСТВА НА КП.БР. 6952 КО 

ЧАЧАК 

 

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

поднео је иницијативу за прибављање у јавну својину изградњом објекта здравства на кп.бр. 6952 

КО Чачак, уз образложење да има намеру да одговарајућим правним послом са оснивачем 

здравствених установа, односно Републиком Србијом у предметном објекту отвори Дом здравља, 

обзиром да амбуланта Љубић не поседује адекватне просторно - техничке услове за пружање 

одговарајуће здравствене заштите спрам броја корисника. Уз захтев су приложени Локацијски 

услови од 21. августа 2020. године, као и Грађевинска дозвола од 2. новембра 2021. године. Правни 

основ за доношење оваквог решења садржан је у одредбама Закона о јавној својини и Статутуграда 

Чачка. Процењена вредност инвестиције износи 369.774.793,14 динара са ПДВ-ом. Средства за 

изградњу обезбедиће се из буџета града Чачка у три буџетске године. Увидом у податке катастра 

непокретности од 1. новембра 2021.године утврђено је да је грађевиска парцела бр. 6952 КО Чачак, 

површине 4094 m2 у својини Града Чачка.  Изградњом објекта здравства Град прибавља у јавну 

својину објекат намењен за унапређење примарне здравствене заштите на више насеља и велики 

број корисника здравствених услуга. 

 

 По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узела прим др 

Славица Драгутиновић истакавши да се не ради о Дому здравља него о Здравственој станици, да 

ће иста покривати велико подручје и имати велики број корисника као и да се планирају и 

специјалистичке услуге.   

  

 По упознавању са нацртом Решења и завршеном претресу, Градско веће је једногласно 

утврдило Предлог решења о прибављању у јавну својину  изградњом објекта здравства на кп.бр. 

6952 КО Чачак, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ДРУГА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ РАЗМЕНИ ДАВАЊЕМ 

ЗЕМЉИШТА РАНИЈЕМ ВЛАСНИКУ НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈА ЈЕ 

БИЛА ПРЕДМЕТ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

             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 споразумним давањем земљишта ранијем  

                      власнику непокретности која је била предмет експропријације 

 

      I  

 

ПРИСТУПА СЕ размени споразумним давањем земљишта, непосредном погодбом, 

ранијем власнику непокретности која је била предмет експропријације Мирославу Милошевићу из 

Чачка и то тако што би на име накнаде за експроприсане к.п. бр. 3000/1 у површини од 389 м2 КО 
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Чачак уписане у ЛН  број 9604 за КО Чачак и к.п. бр. 3000/2 у површини од 177 м2 КО Чачак 

уписане у ЛН број 3208 за КО Чачак, била дата к.п. бр. 5217/32 површине 1108 м2 КО Чачак 

уписане у ЛН број 3871 за КО Чачак. 

 

               II 

Споразумно давање земљишта ранијем власнику експроприсане непокретности, односно 

размена обавља се по принципу 1м2 за 1м2, уз обавезу ранијег власника Мирослава Милошевића да 

Граду на име разлике у површини непокретности ближе описаних у ставу I овог Решења исплати 

накнаду по тржишној цени која износи  1.578.729,64 динара, са чим се исти сагласио. 

 

III 

 

 Поступак располагања спровешће Комисија за грађевинско земљиште. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Градско правобранилаштво града Чачка поднело је Градској управи за урбанизам предлог за 

експропријацију к.п. бр. 3000/1 у површини од 389 м2 КО Чачак уписане у ЛН  број 9604 за КО 

Чачак и к.п. бр. 3000/2 у површини од 177 м2 КО Чачак уписане у ЛН број 3208 за КО Чачак, у 

корист града Чачка за потребе изградње здравствене станице у Љубићу. Градска управа за 

урбанизам донела је решење број 465-51/19-IV-2-07 од 17.12.2019. године, којим је усвојен захтев 

Градског правобранилаштва и експроприсане к.п. бр. 3000/1 и к.п. бр. 3000/2 обе КО Чачак, 

сагласно Информацији о локацији бр. 958-65/2019- IV-2-01 од 30.01.2019. године, издатој од стране 

Градске управе за урбанизам и решењу Владе Републике Србије 05 бр. 465-4984/2019 године од 

23.05.2019.године. Ранији власник непокретности је поднео  предлог да му на име накнаде за 

експроприсане непокретности буде пренета у својину к.п. бр. 5217/32 КО Чачак у површини од 1108 

м2 из јавне својине града Чачка, с тим што је тражио и да му се исплати накнада за започети објекат 

на к.п. бр. 3000/1 КО Чачак и то у висини грађевинске вредности истог уз исказану амортизацију.  

Поступајући у складу са диспозитивом наведеног решења и одредбама Закона о 

експропријацији Градски правобранилац града Чачка поднео је иницијативу којом се предлаже 

размена тако што ће на име накнаде за експроприсане к.п. бр. 3000/1 и к.п. бр. 3000/2 обе КО Чачак 

у укупној површини од 566 м2 ранијем власнику Мирославу Милошевићу бити отуђена к.п. бр. 

5217/32 КО Чачак у површини од 1108 м2 која је у јавној својини града Чачка, уз обавезу ранијег 

власника да Граду на име разлике у површини исплати износ од 1.578.680,00 динара, а то по 

одбитку вредности грађевинског материјала уложеног у започети објекат.  По обавештењу 

достављеном од  ЈП „Градац“ , експроприсане к.п. бр. 3000/1 и к.п. бр. 3000/2 обе КО Чачак се  

налазе у трећој зони и цена по метру квадратном износи 4.421,42 динара, а по допунском 

обавештењу од 26.10.2021. године ЈП „Градац“ и к.п. бр. 5217/32 КО Чачак, која је у јавној својини 

града Чачка, се такође налази у трећој зони  цена по метру квадратном је 4.421,42 динара. Како 

експроприсане к.п. бр. 3000/1 и к.п. бр. 3000/2 обе КО Чачак имају укупну површину, а к.п. бр. 

5217/32 КО Чачак има површину од 1108м2, то је разлика у површини предметних земљишта 542 

м2, што по цени од 4.421,24 дин/м2 износи 2.396.409,64 динара. Када се од овог износа одбије 

вредност грађевинског материјала  са амортизацијом вредности од 817.680,00 динара по налазу 

вештака грађевинске струке, добија се укупни износ од 1.578.729,64 динара. 

 Чланом 27. став 10. Закона о јавној својини предвиђено је да о прибављању стварима и 

располагању истима у својини јединице локалне самоуправе под условима прописаним законом 

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

локалне самоуправе. Статутом града Чачка, као Орган јединице локалне самоуправе одређена је за 
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одлучивање о прибављању непокретности Скупштина града Чачка. Уредбом о условима 

прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 

својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда прописани су услови 

прибављања непокретности и поступак јавног надметања и прикупљања писмених понуда.  

Члан 29. став 4. Закона о јавној својини предвиђа да се изузетно, непокретне ствари могу 

прибавити или отуђити непосредном погодбом, али не испод, од стране надлежног органа 

процењене тржишне вредности ( код отуђења), односно не изнад те вредности ( код прибављања), 

ако у конкретном случају то представља једино могуће решење. Чланом 27. став 10. Закона о јавној 

својини предвиђено је да о прибављању ствари и располагању стварима у јединици локалне 

самоуправе под условима прописаним законом одлучује орган јединице локалне самоуправе 

одређен у складу са законом и Статутом јединице локалне самоуправе. 

Чл. 28. ст. 1 т. 4 Одлуке о грађевинском земљишту прописује да се грађевинско земљиште 

може отуђити непосредном погодбом у случају  споразумног давања земљишта ранијем власнику 

непокретности која је била предмет експропријације, у складу са прописима о експропријацији, а 

чл. 29 ст. 5 између осталог прописује да надлежни орган управе израђује предлог решења о 

приступању отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодбом и доставља га Градском већу 

града Чачка ради одлучивања. 

Чл. 71. Одлуке о грађевинском земљишту предвиђа да се прибављање неизграђеног 

грађевинског земљишта у јавну својину Града за потребе уређења површина јавне намене може, 

осим у поступку прописаном законом којим се уређује експропријација, спровести и споразумом са 

власником грађевинског земљишта, непосредном погодбом, по тржишним условима, у поступку и 

на начин прописан чланом 11, 12. и 13. ове одлуке и сходном применом одредби члана 29. ове 

одлуке. 

Како се у конкретном случају ради о непокретности (к.п. бр. 3000/1 и к.п. бр. 3000/2 обе КО 

Чачак)  које су обухваћене Планом генералне регулације „Центар“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“ 

број 15/14 и 27/18) и како се према истом наведене парцеле – непокретности налазе у Урбанистичкој 

зони 27 - у саставу урбанистичке целине 27.3  (здравство-површине јавне намене), а к.п. бр. 5217/32 

КО Чачак је обухваћена Планом 13/14 и 29/20) и према наведеном планском акту се налази у 

урбанистичкој зони 4 – у саставу урбанистичке целине 4.13 (привреда), преко које прелазе постојећа 

водоводна мрежа и постојећа фекална канализација, то је оправдано и целисходно и истим се 

остварује интерес јединице локалне самоуправе, а отуђење наведене непокретности не би могло 

бити обављено јавним надметањем или прикупљањем писмених понуда, то се предлаже Скупштини 

града Чачка, да решење о  приступању споразумном давању земљишта ранијем власнику 

непокретности која је била предмет експропријације, усвоји у тексту како је то предложено.  

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ КП. БР. 6701/22, 6701/24, 6749/4, 6749/5, 6750/1, 

СВЕ КО ЧАЧАК, КАО И ОБЈЕКТА БРОЈ 1 ИЗГРАЂЕНОГ НА КП. 

БР. 6750/1 КО ЧАЧАК, ОДНОСНО АДМИНИСТРАТИВНОГ 

ПРЕНОСА КП. БР. 5138/16 КО ЧАЧАК, У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ 

УЛИЦЕ РАДЕНКА ЈАЊИЋА, УЛИЦЕ ПРУЖНЕ, УЛИЦЕ БРОЈ 1 И 

УЛИЦЕ БРАЋЕ СТАНИЋА У ЧАЧКУ 

 

 

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

веће је једногласно донело: 
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Р Е Ш Е Њ Е 

 

о покретању поступка експропријације кп. бр. 6701/22, 6701/24, 6749/4, 6749/5, 6750/1, све КО 

Чачак, као и објекта број 1 изграђеног на кп. бр. 6750/1 КО Чачак, односно административног 

преноса кп. бр. 5138/16 КО Чачак, у циљу изградње Улице Раденка Јањића, Улице Пружне, 

Улице бр. 1 и Улице Браће Станића у Чачку. 

 

 Покреће се поступак експропријације к.п.бр. 6701/22 КО Чачак у површини од 0.00,14 ха и 

к.п.бр. 6701/24 КО Чачак у површини од 0.00,02 ха, уписане у Лист непокретности бр. 1547 КО 

Чачак, које су у сусвојини Јелисавчевић Марине Милене из Чачка са уделом од 3/8 идеалних, Којић 

Јордана из Чачка са уделом од 1/8 идеалних, Којић Боривоја из Чачка и Нагу Емилије из Чачка са 

уделом од по 2/8 идеалних, к.п.бр. 6749/4 КО Чачак у површини од 0.02,12 ха, к.п.бр. 6759/5 КО 

Чачак у површини од 0.00,26 ха и к.п.бр. 6750/1 КО Чачак у површини од 0.01,94 ха, уписане у Лист 

непокрентости бр. 6934 КО Чачак, које парцеле су у својини Газивода Олге из Лучана, као и објекта 

бр. 1. изграђеног на к.п.бр. 6750/1 КО Чачак у површини од 91м2, остале зграде – економски објекат 

– штала, који објекат је изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта, и који је у својини 

Газивода Олге из Лучана, Југословенске армије бр. 7. Објекат бр. 1 изграђен на к.п.бр. 6750/1 КО 

Чачак је укупне површине 103 м2 од чега се на к.п.бр. 6750/1 КО Чачак налази део у површини од 

91 м2, а преостали део у површини од 10 м2 пада на к.п.бр. 6750/26 КО Чачак и део у површини од 2 

м2 пада на к.п.бр. 6750/27 КО Чачак.  

 Покреће се поступак административног преноса к.п.бр. 5138/16 КО Чачак у површини од 

0.00,59 ха, уписане у Лист непокретности бр. 7110 КО Чачак, која је у државној својини Републике 

Србије, Београд, а као носилац права коришћења на ¼ идеалних уписана је Симовић Верица из 

Чачка, Улица Кулиновачко поље бр. 4, и на ¾ идеалних уписан је Симовић Љубинко из Чачка, 

Улица Кулиновачко поље бр. 4. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење решења о покретању поступка експропријације односно 

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

управљању стварима у јавној својини града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 14/2018 и 8/2019), 

којим је прописано да „Одлуку о покретању поступка експропријације односно административног 

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

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

958-696/2021-IV-2-01 од 15.06.2021. године, утврђено је да су к.п.бр. 5138/16, 6701/22, 6701/24 и 

6749/4, све КО Чачак, обухваћене Планом генералне регулације „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА, 

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

према наведеном планском акту налазе се у оквиру површина јавне намене - Улица Раденка Јањића, 

Улица Пружна, Улица бр. 1 и Улица Браће Станића.  

Из информације о локацији Градске управе за урбанизам града Чачка бр. 958-133/2019-IV-2-

01 од 14.02.2019. године, и из Информације о локацији Градске управе за урбанизам Града Чачка 

број 958-1318/2021-IV-2-01  од 20.10.2021.године, које су издате на основу истог планског акта, 

утврђено је да су к.п.бр. 6749/5 КО Чачак и 6750/1 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 према наведеном планском акту к.п.бр. 6750/1 КО Чачак 

налази се у оквиру јавних саобраћајних површина – Улица Раденка Јањића, к.п.бр. 6749/5 КО Чачак 

налази се у оквиру површине јавне намене - уређење зелене површине.  

Решењем Владе РС 05 бр. 465-9371/2021 од 14.10.2021. године у тачки 1. утврђен је јавни 

интерес за експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње 
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Улице Раденка Јањића, Улице Пружне, Улице бр. 1. и Улице Браће Станића, сагласно Информацији 

о локацији број 958-696/2021-IV-2-01 од 15.06.2021. године, издатој од стране Градске управе за 

урбанизам Града Чачка, а у складу са Планом генералне регулације „Индустријска зона, комплекси 

болнице и касарне“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 14/2014 и 25/2017), на непокретностима у 

КО Чачак, територија града Чачка. У ст.2. Решења Град Чачак одређује се за корисника 

експропријације, односно администартивног преноса непокртености из тачке 1. решења. 

Решењем Владе РС 05 бр. 465-9294/2019 од 23.09.2019. године у тачки 1. утврђен је јавни 

интерес за експропријацију непокретности-земљишта и објеката на земљишту који по закону могу 

бити предмет експропријације непокретности, у циљу изградње Улица Браће Станић, Улице 

Раденка Јањића, кружног тока и уређења зелених површина, сагласно Информацији о локацији број 

958-133/2019-IV-2-01 од 14.02.2019. године, издатој од стране Градске управе за урбанизам Града 

Чачка, а у складу са Планом генералне регулације „Индустријска зона, комплекси болнице и 

касарне“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 14/2014 и 25/2017), на непокретностима у КО Чачак, 

територија града Чачка. У ст.2. Решења Град Чачак одређује се за корисника експропријације 

непокртености из тачке 1. решења. 

 Како су к.п.бр., 6701/22, к.п.бр. 6701/24, к.п.бр. 6749/4, к.п.бр. 6749/5, к.п.бр. 6750/1, и к.п.бр. 

5138/16, све КО Чачак, планским актом предвиђене као јавне саобраћајне површине -  површине 

јавне намене, то је, ради њиховог привођења намени потребно извршити експропријацију, односно 

административни пренос наведених парцела.  

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

диспозитиву.  

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ 

КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО 

ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Душко Савковић. Правни основ 

за доношење Решења садржан је у Закону о порезима на имовину којим се одређује да просечну 

цену одговарајућих непокретности по зонама утврђује свака јединица локалне самоуправе на основу 

цена остварених у промету уз накнаду одговарајућих непокретности (станови, куће за становање, 

пословне зграде и други грађевински објекти који служе за обављање делатности, гараже и помоћни 

објекти, грађевинско, пољопривредно , шумско и друго земљиште, а све сходно члану 6а. став 1. 

Закона о порезу на имовину) по зонама, у периоду од 1. октобра године која претходи текућој 

години до 30. септембра текуће године. Основ за утврђивање просечних цена су цене остварене у 

промету уз накнаду одговарајућих непокретности по зонама. Потребно је да је било најмање три 

промета за сваку непокретност у свакој зони. Ако није било промета уз накнаду одговарајућих 

непокретности у зони, за те непокретности утврђује се просечна цена у зони на основу просека 

просечних цена остварених у граничним зонама у којима је у том периоду било најмање три 

промета одговарајуће непокретности. Под граничним зонама сматрају  зоне чије се територије 

граниче са зоном у којој није било промета, а припадају  истој јединици локалне самоуправе. 

Законом је такође прописано да јединица локалне самоуправе може прописати да се неизграђено 

грађевинско земљиште на њеној територији, а које се користи искључиво за гајење биљака, односно 

садног материјала, односно шума, за сврху утврђивања основице пореза на имовину разврстава у 

пољопривредно, односно шумско земљиште. За потребе утврђивања пореза на имовину  јединице  

локалне самоуправе  треба да имају донете и објављене следеће акте: Одлуку којом су одредиле 

зоне  на својој територији са назнаком  зоне која се сматра најопремљенијом, Одлуку  о одређивању 

висине стопе пореза на имовину, Одлуку о стопи амортизације, Одлуку  о коефицјентима  за 

непокретности  у зонама  и Решење о утврђивању просечне цене  за непокретности  по зонама  за 
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пореску годину. Предложене цене непокретности по зонама за 2022. годину  утврђене  су на основу  

података добијених из уговора  оверених код јавних бележника , као и правоснажних аката донетих 

у судском или другом поступку у периоду од 1. октобра године која претходи текућој години до 30. 

септембра  текуће године. 

 

            По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА 

ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ  

 

 

1. Утврђује се износ просечне цене квадратног метра одговарајућих непокрености по зонама 

на територији града Чачка за утврђивање пореза на имовину за 2022. године, и то: 

 

Групе непокретности 

Назив зоне 

ПРВА 

зона 

ДРУГА 

зона 

ТРЕЋА 

зона 

ЧЕТВРТА 

зона 

ПЕТА 

зона 

1. Грађевинско земљиште - 7.946,77 7.946,77 1.552,78 573,85 

2. Пољопривредно земљиште - - 191,05 191,05 97,64 

3. Шумско земљиште - - 110,17 110,17 88,51 

4. Друго земљиште - - 114,63 114,63 58,58 

5. Станови 97.295,77 93.140,51 92.936,94 84.871,14 18.812,34 

6. Кућа за становање 58.469,69 58.469,69 48.198,42 33.861,12 17.860,00 

7. Пословне зграде и други 

(надземни и подземни) 

грађевински објект који служе за 

обављање делатности 

116.261,27 79.592,80 84.765,60 58.662,39 58.662,39 

8. Гараже и помоћни објекти  32.629,06 32.629,06 23.573,72 21.602,42 21.602,42 

2. Овим Решењем прописује се да се неизграђено грађевинско земљиште на територији 

града Чачка, које се користи искључиво за гајење биљака, односно садног материјала, односно 

шума, за сврху утврђивања основнице пореза на имовину разврстава у пољопривредно, односно у 

шумско земљиште. 

Гајењем биљака, односно садног материјала, односно шума, сматра се гајење 

(једногодишњих, двогодишњих, односно вишегодишњих) биљака, односно гајење садног 

материјала, односно гајење шума, које је класификовано у области пољопривреде, шумарства и 

рибарства, а у складу са прописима којима се уређује класификација делатности. 

За неизграђено грађевинско земљиште на територији града Чачка, које се користи 

искључиво за гајење биљака, односно садног материјала, односно шума, примењиваће се просечне 

цене квадратног метра одговарајуће непокретности по зонама (грађевинско, пољопривредно и 

шумско земљиште). 

 

3. Решење објавити у “Службеном листу града Чачка” и на интернет страни града Чачка – 

Градска управа за локалну пореску администрацију. (www.cacak.org.rs) 

http://www.cacak.org.rs/
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4. Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у “Службеном листу града Чачка”, а за 

потребе утврђивања пореза на имовину примењиваће се од 1. јануара 2022. године.  

 

 

ПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА КВАДРАТНОГ МЕТРА 

НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ УТВРЂЕНА 

ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА 

КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Душко Савковић. Основ за 

доношење  решења о просечним цена метра квадратног на основу којих је утврђена основица пореза 

на имовину за 2021. годину на права на непокретности код пореског обвезника који не води 

пословне књиге у најопремљенијој зони по врстама непокретности садржан је у Закону о порезима 

на имовину којим се одређује да су јединице локалне самоуправе дужне да објаве акт којим се 

утврђују просечне цене одговарајућих непокретности по зонама до 30. новембра сваке текуће 

године, на начин на који се објављују њени акти. Јединице локалне самоуправе дужне да до истека 

овог рока објаве просечне цене метра квадратног одговарајућих непокретности на основу којих је за 

текућу годину утврђена основица пореза на имовину код пореског обвезника који не води пословне 

књиге у најопремљенијој зони, а која је према одлуци надлежног органа јединице локалне 

самоуправе утврђена као најопремљенија зона у смислу Закона о порезима на имовину. За 2022. 

годину у вези коефицијената примењиваће се Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на 

имивину за непокретности обвезника који  воде пословне књиге  јер наведена Одлука не мора се 

доносити сваке године уколико нема измена. За потребе утврђивања пореза на имовину за 

обвезнике који воде пословне књиге – правна лица, јединица локалне самоуправе треба да имају 

донете и објављене следеће акте: Одлуку којом  су одредиле зоне  на својој територији са назнаком  

зоне која се сматра најопремљенијом, Одлуку  о одређивању висине стопе  пореза на имовину, 

Одлуку  о коефицјентима  за непокретности  у зонама  и Решење о утврђивању просечне цене  за 

непокретности  по зонама  за пореску годину. 

        

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА КВАДРАТНОГ МЕТРА  НЕПОКРЕТНОСТИ  НА  ОСНОВУ 

КОЈИХ ЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА  ПОРЕЗA  НА ИМОВИНУ ЗА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У 

НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ 

 

 

1. Просечна цена метра квадратног на основу којих је утврђена основица пореза на 

имовину за 2021.годину на права на непокретности код пореског обвезника који не води 

пословне књиге у најопремљенијој зони по врстама непокретности је: 

 

   

Непокретност Износ 

1. Грађевинско земљиште 1.623,00 

2. Пољопривредно земљиште 307,00 
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3. Шумско земљиште 70,00 

4. Друго земљиште 307,00 

5. Стан / 

6. Кућa за становање / 

7. Пословне зграде и други (надземни и 

подземни) грађевински објект који служе 

за обављање делатности 

/ 

8. Гаражe и помоћни објекти   / 

 

 

2. Констатује се да је на територији града Чачка, одређено пет зона за утврђивање пореза на 

имовину, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној 

повезаности са централним деловима града, односно радним зонама и другим садржајима у насељу 

и то : ПРВА зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА зона, ЧЕТВРТА зона и ПЕТА зона. 

     Констатује се да је Прва зона утврђена за најопремљенију зону. 

 

3. Решење објавити у “Службеном листу града Чачка” и на интернет страни града Чачка – 

Градска управа за локалну пореску администрацију. (www.cacak.org.rs) 

 

4. Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у “Службеном листу града Чачка”, а за 

потребе утврђивања пореза на имовину примењиваће се од 1. јануара 2022. године.  

 

ШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ЧИШЋЕЊА СНЕГА И ЛЕДА СА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА 

СЕЗОНУ 2021/2022. ГОДИНЕ 

 

            Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Небојша Јелушић истакавши да 

је зимско одржавање државних путева 1Б реда и државних путева II А реда на територији града 

Чачка у надлежности Јавног предузећа „Путеви Србије“, односно извођача радова који по њиховом 

налогу буде ангажован на овим пословима. Одржавање деоница државних путева кроз град описан 

је у делу План одржавања града; одржавање коловоза улица. Потом је упознао чланове Градског 

већа са Планом одржавања града кроз одржавање коловоза улица - деоница државних путева кроз 

подручје града. На територији града Чачка одржаваће се коловози улица према датим 

приоритетима, а који су одређени у односу на саобраћајни значај улица и објеката којима се 

обезбеђује приступ. 

 

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

Јевђовић који је поставио питање обезбеђења горива за тракторе који вуку „возе“ у месним 

заједницама, Зоран Тодосијевић који је појаснио процедуру рефундације трошкова и Небојша 

Јелушић који је говорио о приоритетима у чишћењу нарочито државних путева. 

 

По упознавању са Програмом и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело 

следеће: 

 

http://www.cacak.org.rs/
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РЕШЕЊЕ 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм чишћења снега и леда са површина јавне намене за сезону 

2021/2022. годину,  који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за урбанистичко и просторно 

планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“  Чачак, на седници одржаној 1. новембра 

2021. године, број 06-09/2021-II. 

 

 

СЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА И  

ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА   

ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2021. ГОДИНИ, У 

СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 22. СТАВ 3. ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ И 

ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И 

ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ЧАЧКУ  

 

 У оквиру ове тачке дневног рада, Владимир Гојгић, упознао је чланове Градског већа са 

предлогом Стручне комисије за избор годишњих односно посебних програма у области спорта, за 

одобравање и суфинансирање годишњих програма за задовољавање потреба и интереса грађана у 

области спорта у граду Чачку у 2021. години који су поднети у складу са чланом 22. став 3. Одлуке 

о одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области 

спорта у Чачку.  

 

 По упознавању са предлогом, Градско веће је једногласно донело четири решења о  

одобравању годишњег програма и  додели средстава за задовољавање потреба и интереса   грађана у 

области спорта у граду чачку у 2021. години, у складу са чланом 22. став 3. Одлуке о одобравању и 

финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку, 

према следећем распореду:  

 

 

Редни 

број 

 

Организација у 

области спорта 

 

          Спорт 

 

Износ 

(у динарима) 

 

 

                          Област 

1.  
Фудбалски клуб 

''Борац 1926'' Чачак 

 

фудбал 
2.000.000,00 

учешће спортских организација 

са територије града Чачка у 

домаћим и европским клупским 

такмичењима (непланирани 

трошкови)  

2.  

Женско градско 

фудбалско 

удружење „Борац“ 

Чачак 

фудбал 170.000,00 

учешће спортских организација 

са територије града Чачка у 

домаћим и европским клупским 

такмичењима (непланирани 

трошкови) 

3.  
Кошаркашки клуб 

„Борац“ Чачак 
кошарка 

 

5.000.000,00 

 

  

 

учешће спортских организација 

са територије града Чачка у 

домаћим и европским клупским 

такмичењима  (непланирани 

трошкови) 
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4.  

Клуб контактних 

спортова „Борац“ 

Чачак 

 

карате 890.000,00 

учешће спортских организација 

са територије града Чачка у 

домаћим и европским клупским 

такмичењима  (непланирани 

трошкови) 

 

 

 

ОСМА ТАЧКА: РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА 

ПОСЕБНИХ  ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 

 

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

истакао да се ради о другом овогодишњем Јавном позиву за достављање предлога посебних 

програма у области спорта, Градско веће је једногласно расписало: 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА  

У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ 

 

 1. Предмет овог јавног позива је додела средстава за реализацију посебних програма за 

задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2021. години, и то: 

 

- рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној 

својини чији је корисник град Чачак и спортских објеката у својини града кроз одобравање њиховог 

коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта. 

 

 2. Право на доделу средстава имају надлежан територијални спортски савез града и друге 

организације у области спорта са седиштем на територији града. 

 

 3. За реализацију посебних програма поднетих по овом Јавном позиву опредељена су 

средства у износу од 2.000.000,00 динара. 

 

4. Одобрена средства морају бити употребљена најкасније до краја текуће године. 

 

5. Предлог програма се оцењује према следећим критеријумима:  

 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог 

програма;  

2) испуњење услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом 

и овом одлуком;  

3) усклађености циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта у 

граду Чачку, циљевима програма развоја спорта у граду Чачку и циљевима Националне стратегије 

развоја спорта у Републици Србији;  

4) вредновање квалитета предлога програма.  

 

 

6. Основни услови које носилац програма мора да испуни су: 
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1) да је регистрован у складу са законом;  

2) да је уписан у евиденцију у складу са законом;  

3) да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако законом није друкчије 

одређено;  

4) да има седиште на територији града Чачка;  

5) да је директно одговоран за припрему и извођење програма;  

6) да је претходно обављао делатност најмање годину дана;  

7) да испуњава, у складу са законом, прописане услове за обављање спортских активности и 

делатности;  

8) да је доставио извештај о успешној реализацији одобреног програма укључујући и доказе 

о наменском коришћењу средства буџета града, уколико је био носилац програма претходне године;  

9) да располаже капацитетима за реализацију програма.  

 

 

7.  Носилац програма не може да:  

 

1) буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;  

2) има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и 

пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према 

организацијама социјалног осигурања;  

3) буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни 

преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и 

спречавањем негативних појава у спорту.  

 

  8. Конкурсну документацију спортске организације могу преузети на писарници Градске 

управе града Чачка (шалтер број 11) или на сајту www.cacak.org.rs. 

 

  9.  Конкурс је отворен 8 (осам) дана од дана објављивања на интернет сајту града Чачка. 

 

10. Обавештење о одобреним програмима објављују се на интернет сајту града Чачка, у 

роковима предвиђеним Одлуком о одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и 

интереса грађана у области спорта у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 23/2016). 

 

11. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

 

 12. Пријаве на конкурс, у затвореној коверти, доставити на адресу: Градско веће града 

Чачка - Комисија за спорт, ул. Жупана Страцимира број 2, са назнаком «НЕ ОТВАРАЈ - ПРИЈАВА 

НА КОНКУРС». 

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ     РЕЗЕРВЕ 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

 

 

 

http://www.cacak.org.rs/
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РЕШЕЊЕ 

 

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

Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 18/2021) 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 500.000,00 динара, на име обезбеђења додатних 

средстава за потребе финансирања израде инвестиционо-техничке документације за 

адаптацију јавног осветљења града Чачка, а у циљу разматрања могућности замене 

светиљки са ЛЕД изворима светлости са техничког, енергетског и еколошког аспекта. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 387, економска класификација 

511, Зграде и грађевински објекти, Расход по наменама 5114 - Пројектно планирање, 

Функционална класификација 490, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за  финансије, Програм 

1101 Становање, урбанизам и просторно планирање, Пројекат 1101-5006 Пројектно 

планирање за инвестиције од јавног значаја за град Чачак. 

 

 

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

 

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

 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ТОПАЛОВИЋ ДРАГАНА ИЗ 

ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА БР. 355-994/21-

IV-6-05 ОД 11. СЕПТЕМБРА  2021. ГОДИНЕ 

 

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

жалбом Топаловић Драгана из Чачка на решење комуналног инспектора Градске управе за 

инспекцијски надзор града чачка бр. 355-994/21-IV-6-05 од 11. септембра  2021. године, као и 

предлогом решења по жалби. 

 

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

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

ОДБИЈА СЕ жалба Топаловић Драгана из Чачка, изјављена на Решење комуналног 

инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка бр. 355-994/21-IV-6-05 од  11. 

септембра  2021. године, као неоснована. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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

којим се забрањује Топаловић Драгану из Ракове испуштање отпадних вода из црева у дворишту у 

канал поред пута.  
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На донето Решење жалбу је благовремено изјавио Топаловић Драган у којој тражи да се 

ожалбено решење укине. У жалби се наводи да Градска управа за инспекцијски надзор треба да 

одбаци анонимну пријаву групе грађана или да изда смернице где вода треба да отиче када се спира 

са бетонске површине – тротоара. Жалилац наводи да му је ожалбеним решењем забрањено 

испуштање отпадних вода из црева у дворишту у канал поред пута и сматра да вода ту и треба да се 

испушта када се спира бетонска површина, те да се ради о води која се користи из ископаног бунара 

дубине 15 метара која није отпадна вода. Жалилац наводи да је доношењем ожалбеног решења 

обавезан да по њему поступи, иначе чини прекршај из члана 61. Одлуке о одржавању чистоће и 

комуналном реду. У образложењу ожалбеног решења наведено је  да су урађене 3 септичке јаме по 

најсавременијим стандардима и то две бетонске и једна метална цистерна од 60.000 литара која не 

пропушта ни кап воде и која је урађена по захтеву комшије жалиоца који се налази са друге стране 

пута и има бунар дубине 20 метара.  Жалилац даље наводи да су предузете и мере бетонирања 

канала дужине 50 метара, који је власништво комшије, тако да није јасно због чега је уопште дошло 

до пријаве групе грађана ни зашто је инспектор донео ожалбено решење. Истиче да се водом из 

бунара пере бетонска стаза на улазу у двориште и да вода одлази у канал, а што се ожалбеним 

решењем сада забрањује, па жалиоцу није јасно где та вода треба да одлази имајући у виду да и вода 

од атмосферских падавина одлази у исти канал. 

 

У одговору на жалбу првостепени орган истиче да је жалба неоснована  и предлаже да се 

одбије. Навод  жалбе да се из црева за испирање у канал поред пута не испуштају отпадне воде већ 

обична бунарска вода и да у исти канал улазе и површинске воде је неоснован јер се отпадним 

водама сматрају и воде из црева које спирају односно перу шталу и плато испред штале. 

Првостепени орган такође наводи да је комунални инспектор у неколико наврата контролисао 

извршење овог решеа и установио да је жалилац поступио по решењу. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да је Комуналној инспекцији дана 6. августа 2021. године група грађана села 

Ракова пријавила испуштање фекалних вода на локални пут у Горњој Ракови који 

води ка гробљу у засеоку Ђурићи; 

- да је приликом инспекцијског прегледа, дана 6. септембра 2021. године, у 

домаћинству Топаловић Драгана у Ракови, утврђено да у тренутку контроле нема 

изливања фекалног садржаја и фекалних вода из септичке јаме у канал поред пута, 

већ да радница на фарми водом из црева спира запрљане површине платоа и штале, 

која вода се сливала у канал поред пута у дужини око 4 метра, док је остали део 

канала био сув; 

- да је комунални инспектор дана 8. септембра 2021. године обавио телефонски 

разговор са власником имања Топаловић Драганом упознавши га са наводима 

иницијативе групе грађана села Ракове и да је Топаловић Драган изјавио да на 

имању поседује три септичке јаме изграђене по најсавременијим стандардима да не 

би дошло до изливања, али да се дешава да у време великих падавина долази до 

тога да атмосферске воде спирају површине платоа и штале и уливају се у канал 

поред пута. 

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

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

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

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

површине јавне намене.  



flo pa:uarparsy xa,r6e u ocrtu-rnx ctruca rperMera, Kao H oueHe cBHx AoKa3a fpagcxo eehe rpaga
r{a.{xa Hzura3z ra je )taq5a HeocHoBaHa.

flpnocrenenu opmH je npanu,ruo rocr)'nro rca4a je Tonarroelih l{parany us Paxore, :a6paHuo
Hcnyrrrrarbe orilaAHux BoAa y KaHuur ilope.{ nyra, jep je uecnopno ga je xzrJruJlarl [ocr]'[ao cynporHo
o4pe46aua Onryrce o oApxaBarby .rncrohe H KoM.vHtu-lHoM peAy. xoie ce oAHoce Ha orpxaBame xllrujeHe
y ceocxlrM HaceJr,HMa.

HaeoAH xa,r6e, npe cBera HaBoA Aa ce y KoHKperHoM c,rv.lajy He paJl4 o orna.qHnM Bo.qaMa, cy
HeocHoBaHH, jep ce Ha HMaE,y rx,uruoua BoAox{ li3 upeBa Bprxn crrupabe 3a[pJ'baHnx rroBprxuHa flr'Iaroa
Hc[peA rrrrar'le H rrrrarTe, Te ce caMr{N,r runr crsapajv ornaAHe eo.1e roje xanunau Hcl]yrxra y KaHar nopeA

n),ra a ruro je sadparueuo HaBexeHoM O4:ryrolr.

Ocra,ru HaBoAH xa,r6e Heuajy yrr.ruaja ua gpyraunje petuell,e oBe ynpaBHe crBapn. na-le fpagcxo
eehe rpara tlaqrca oAJ.rvqu;ro Kao y AHcno3HTHBy.

IIOyKA O IIPABHOM IIEKV: Oso Perrelbe je xoHauuo r{ npor}rB nera Huje AonymreHa xa,.r6a
arru ce Moxe rroxpeHyru yrrpaBHH c[op npeg YnparHnM cyroM y Eeorpaa,v - o.qeJ'berbe ,,- Kpary-ierqy y
poKy oa i0 aaua o-f J.aHa npujerra peueba.

a*+

Mu,ryu To4oponuh o6asecruo je v,rauone lpagcxor eeha Aa je og:ry.reHo rro cBHM TarrKaMa

,qHeBHor pega" na je 32. ceAHrauy fpa4cxor eetra:ax,nyurao y 9 qacoBa u 30 nu.rH,vra.

TPAICKO BEhE
Bpoj: 06-18712021-1il

10. noreu6ap 2021. rolutte

3anncnux ca 32. ce,lHuue fpagcxor eeha yceojeu je ua 33. ce.qHHuH fpagcxor netia 6poj 06-
19512021-lll oa 25. norendpa2021. ronxHe.
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