
 

ЗАПИСНИК 

СА ТРИДЕСЕТ ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 25. новембра 2021. године, у сали Скупштине града Чачка, са почетком у 9,00 

часова. 

 

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

градоначелник града Чачка, отворио је 33. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

  да од укупно 13  чланова Градског већа седници присуствује 11 чланова: Милун Тодоровић, 

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

Владимир Ристовић, Милорад Јевђовић, Радован Јовановић, Драган Филиповић, Споменка 

Шипетић и др Милош Папић, а одсутан је др Иван Глишић.  

 Немања Трнавац присуствoваће даљем току седнице. 

 

 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 

- Мирослав Петковић, помоћник Градоначелника 

- Владимир Романдић, секретар Скупштине града и председник Комисије за пословни простор 

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

Градског већа 

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

Преговарачког тима за учешће у преговарању за закључивање колективних уговора за јавна 

предузећа и јавне службе 

- Вера Јаковљевић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Даница Ђуровић, представник Градске управе за урбанизам 

- Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој  

- Катарина Новковић, Градски правобранилац 

- Александар Матијашевић, члан Комисије за одређивање назива улица 

- 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 32. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 32. седнице Градског 

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

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  32.  седнице Градског већа града Чачка број 06-187/2021-III од 10. 

новембра 2021. године, без примедби. 
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*** 

 

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

дневни ред који је достављен уз материјал за седницу. 

 

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

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

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

 

1. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА 

ПОЈЕДИНИХ УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ЧАЧКА 2035 

 

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ПРОШИРЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ МЕСНОГ ГРОБЉА „ЛУГОВИ“ У ТРБУШАНИМА 

 

4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „АТЕНИЦА – КУЛИНОВЦИ“ У ЧАЧКУ ЗА 

УРБАНИСТИЧКУ ЦЕЛИНУ 4.1 (ЦЕНТАР) 

 

5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА 

ЧАЧКА КП.БР. 5217/32 КО ЧАЧАК 

 

6. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ИНВЕСТИТОРУ 

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО БЕОГРАД ЗА ИЗГРАДЊУ 

(ИЗМЕШТАЊЕ) СТУБНЕ БЕТОНСКЕ ТРАФОСТАНИЦЕ 10/0,4 Kv „КАБЛАР“ НА 

КП.БР. 3015/4  КО РОШЦИ, КОЈА ЈЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА, СА 

НАДЗЕМНИМ ВОДОМ 10 Kv И РАСПЛЕТОМ 1 Kv ВОДОВА НА КП.БР. 3015/4, 

3015/5, 3015/1, 3015/6, 3168, 3055 И 3056 СВЕ У КО РОШЦИ 

 

7. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ИНВЕСТИТОРУ ИВАНУ 

СИМОВИЋУ ИЗ ЧАЧКА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКТА ОЗНАКЕ 6, ПРИЗЕМНЕ 

СПРАТНОСТИ, МАКСИМАЛНИХ ГАБАРИТА 11,32 x 10,76 м, ИЗГРАЂЕНОГ НА 

КП.БР. 4548 KO ЧАЧАК 

 

8. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 3814/6 

КО ЧАЧАК 

 

9. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 

1512/3 КО ЉУБИЋ 

 

10. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА БР. 06-291/2018-III ОД 20.12.2018. 

ГОДИНЕ О ОТУЂЕЊУ ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 5165/1 КО ЧАЧАК 
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11. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 

ПОРОДИЧНИХ КУЋА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ  

 

12. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У УЛИЦИ КУЖЕЉЕВА БРОЈ 15 

 

13. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 

ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2021. ГОДИНИ 

 

14. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ИЗВЕШТАЈА О 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

 

15. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И 

ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ 

ЗАЈЕДНИЦА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА У 2019. ГОДИНИ 

 

16. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И 

ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ 

ЗАЈЕДНИЦА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА У 2020. ГОДИНИ 

 

17. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 2021. ГОДИНИ 

 

18. ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ГРОБЉА 

„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК 

 

19. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ 

НАЗИВА ПОЈЕДИНИХ УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

Александар Матијашевић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда. 

Правни основ за доношење Одлуке садржан у одредби Закона о локалној самоуправи којом је 

прописано да Скупштина јединице локалне самоуправе одлучује о називима улица, тргова, градских 

четврти, заселака и других делова насељених места на својој територији уз претходну сагласност 

Министарства надлежног за послове локалне самоуправе. Статутом града Чачка прописано је да 

Скупштина града у складу са Законом утврђује називе улица на својој територији. Комисија за 

одређивање назива улица Скупштине града Чачка размотрила је четири предлога које је поднела 

Месна заједница Трнава за називе улица Вртларска, Илинданска , Баштованска и Стругарска и два 
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предлога које је поднео градоначелник града Чачка за називе улица по др Слободану Благојевићу и 

Радоњи Голубовићу Голубу и потом утврдила Предлог Одлуке. 

 

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

Славица Драгутиновић која се захвалила на усвојеном предлогу да улица поред Опште болнице 

Чачак понесе назив по др Слободану Благојевићу који је радио у црвеној корона зони и сам је жртва 

те болести. 

 

 По упознавању са предлогом и завршеном претресу Градско веће је за Скупштину 

једногласно утврдило: 

 

 М И Ш Љ Е Њ Е 

 

Да Скупштина града Чачка донесе Одлуку о одређивању назива појединих улица на 

територији града Чачка, у тексту који је за Скупштину предложила Комисија за одређивање назива 

улица. 

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ЧАЧКА 2035 

 

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

основ за доношење Одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Чачка 2035 садржан је у 

одредбама Закона о планирању и изградњи којима је прописано је да урбанистички план доноси 

скупштина јединице локалне самоуправе и да одлуку о изради планског документа доноси орган 

надлежан за његово доношење, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за стручну 

контролу, односно Комисије за планове. Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, 

грађевинско земљиште и путеве „Градац” Чачак покренуло је иницијативу за доношење Одлуке о 

изради Генералног урбанистичког плана Чачка 2035, како би се преиспитивањем планских решења 

датих у важећем Генералном урбанистичком плану града Чачка 2015. створили услови за 

унапређење управљања урбаним развојем градског подручја у смислу уређења, коришћења, 

изградње и заштите простора. Такође плански хоризонт важећег Генералног урбанистичког плана је 

истекао, па се предлаже израда новог Генералног урбанистичког плана са планским хоризонтом до 

2035. године. Плански основ за доношење Одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Чачка 

2035 је Просторни план града Чачка. Генерални урбанистички план ће израдити Јавно предузеће за 

урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак.  У поступку 

за доношење Генералног урбанистичког плана прибављено је позитивно мишљење Комисије за 

планове града Чачка. Такође, прибављено је и мишљење Групе за заштиту животне средине да је 

потребно израдити стратешку процену утицаја Генералног урбанистичког плана на животну 

средину. На основу овог мишљења, Градска управа за урбанизам града Чачка донела је решење о 

приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Генералног урбанистичког плана 

Чачка 2035. Генерални урбанистички план се доноси као стратешки развојни план, са општим 

елементима просторног развоја. Одлуком је прописана обавезна садржина Генералног 

урбанистичког плана и то: границе плана и обухват грађевинског подручја, генерална урбанистичка 

решења са наменама површина које су претежно планиране у грађевинском подручју, генералне 

правце и коридоре за саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну и другу инфраструктуру, 

поделу на целине за даљу планску разраду плановима генералне регулације за цело грађевинско 

подручје и друге елементе значајне за даљу планску разраду урбанистичког плана. Саставни део 

Одлуке је графички приказ границе и обухвата планског подручја, као и решење Градске управе за 
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урбанизам града Чачка о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Генералног 

урбанистичког плана Чачка од 15. новембра 2021. године.           

 

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

изради Генералног урбанистичког плана Чачка 2035, и доставило Скупштини на разматрање и 

достављање. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРОШИРЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ МЕСНОГ ГРОБЉА 

„ЛУГОВИ“ У ТРБУШАНИМА 

 

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

основ за доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације за проширење и уређење месног 

гробља „Лугови“ у Трбушанима садржан је у одредбама Закона о планирању и изградњи којима је 

прописано да урбанистички план доноси скупштина јединице локалне самоуправе и да одлуку о 

изради планског документа доноси орган надлежан за његово доношење, по претходно 

прибављеном мишљењу органа надлежног за стручну контролу, односно Комисије за планове. 

Руководство града Чачка покренуло је иницијативу за доношење Одлуке о изради Плана детаљне 

регулације за проширење и уређење месног гробља „Лугови“ у Трбушанима, јер је то неоходно за 

нормално функционисање насеља и решавање проблема сахрањивања на том подручју. Плански 

основ за доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације за проширење и уређење месног 

гробља „Лугови“ у Трбушанима је Просторни план града Чачка. У поступку за доношење Плана 

детаљне регулације прибављено је позитивно мишљење Комисије за планове града Чачка и 

мишљење Групе за заштиту животне средине да није потребно израдити стратешку процену утицаја 

Плана детаљне регулације на животну средину. На основу овог мишљења, Градска управа за 

урбанизам града Чачка донела је решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну 

средину Плана детаљне регулације за проширење и уређење месног гробља „Лугови“ у 

Трбушанима. Одлуком је прописана обавезна садржина Плана детаљне регулације и то: граница 

плана и обухват грађевинског подручја, подела простора на посебне целине и зоне, детаљна намена 

земљишта, регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за 

обележавање на геодетској подлози, нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони 

план), попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте, коридоре и капацитете 

за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заштите културно - 

историјских споменика и заштићених природних целина, локације за које се обавезно израђује 

урбанистички пројекат или расписује конкурс, правила уређења и правила грађења по целинама и 

зонама и друге елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације. Саставни део Одлуке је 

графички приказ границе и обухвата планског подручја, као и решење Градске управе за урбанизам 

града Чачка о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне 

регулације за проширење и уређење месног гробља „Лугови“ у Трбушанима од 15. новембра 2021. 

године.           

 

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

изради Плана детаљне регулације за проширење и уређење месног гробља „Лугови“ у Трбушанима, 

и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 
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ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И 

ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „АТЕНИЦА – 

КУЛИНОВЦИ“ У ЧАЧКУ ЗА УРБАНИСТИЧКУ ЦЕЛИНУ 4.1 

(ЦЕНТАР) 

 

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

основ за доношење Одлуке о изради измена и допуна дела Плана генералне регулације „Атеница - 

Кулиновци“ садржан је у одредбама Закона о планирању и изградњи којим је прописано да 

урбанистички план доноси скупштина јединице локалне самоуправе и да одлуку о изради планског 

документа доноси орган надлежан за његово доношење, по претходно прибављеном мишљењу 

органа надлежног за стручну контролу, односно Комисије за планове. Изменама и допунама дела 

Плана генералне регулације приступа се по иницијативи Градоначелника и градског руководства 

Града Чачка, на основу захтева предузетника и корисника простора у оквиру урбанистичке целине 

4.1 (Центар) Плана генералне регулације „Атеница – Кулиновци“ у Чачку Покретање иницијативе 

засновано је на чињеници да је у оквиру предметног простора планирана организација Центра и то 

као површина јавне намене, а да у непосредном окружењу као и делом на овом простору постоје 

организовани садржаји који подржавају Центар (здравство, управа, администрација и сл.).  

Предметни простор је углавном у приватном власништву и корисници желе да организују садржаје 

централног карактера на својим парцелама, како се делимично овај простор и користи, па нема 

потребе да он буде опредељен као површина јавне намене. Изменама и допунама дела Плана 

генералне регулације потребно је створити основ да са према условима за директно спровођење из 

овог плана на предметном простору, у оквиру површине остале намене, могу организовати садржаји 

централног карактера (угоститељство, трговина, занатство, управа, администрација и сл.), а чиме би 

и корисници простора добили могућност да реализују своје парцеле на начин како је у оквиру 

предметног простора и започето. Плански основ за израду Измена и допуна дела Плана генералне 

регулације представља Генерални урбанистички план града Чачка 2015.  У поступку по 

иницијативи за доношење Измена и допуна дела Плана генералне регулације прибављено је 

позитивно мишљење Комисије за планове града Чачка и мишљење Групе за заштиту животне 

средине да није потребно израдити стратешку процену утицаја Измена и допуна дела Плана 

генералне регулације на животну средину. На основу овог мишљења, Градска управа за урбанизам 

града Чачка донела је решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину 

Измена допуна дела Плана генералне регулације „Атеница - Кулиновци“ у Чачку за урбанистичку 

целину 4.1 (Центар). Одлуком је прописана обавезна садржина Плана генералне регулације и то: 

граница плана и обухват грађевинског подручја, подела простора на посебне целине и зоне, 

претежна намена земљишта по зонама и целинама, регулационе и грађевинске линије, потребне 

нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене, попис парцела и опис локација за 

јавне површине, садржаје и објекте, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и 

другу инфраструктуру, мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних 

целина, зоне за које се доноси план детаљне регулације са прописаном забраном изградње до 

његовог доношења, локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат, односно расписује 

конкурс, правила уређења и правила грађења за целокупни обухват планског документа и друге 

елементе значајне за спровођење плана. Саставни део Одлуке је графички приказ границе и 

обухвата планског подручја, као и решење Градске управе за урбанизам града Чачка о 

неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Измена допуна дела Плана 

генералне регулације „Атеница - Кулиновци“ у Чачку за урбанистичку целину 4.1 (Центар). 
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  По упознавању са нацртом Одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о 

изради измена и допуна дела Плана генералне регулације „Атеница - Кулиновци“ у Чачку за 

Урбанистичку целину 4.1 (Центар), и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА КП.БР. 5217/32 КО ЧАЧАК 

 

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

правобранилаштво града Чачка поднело је Градској управи за урбанизам иницијативу за 

спровођење поступка отуђења к.п.бр. 5217/32 КО Чачак, на основу које ће се закључити споразум о 

накнади са Милошевић Мирославом из Чачка. Решењем Градске управе за урбанизам града Чачка 

усвојен је захтев Градског правобранилаштва и извршена експропријација катастарских парцела бр. 

3000/1 у површини од 389м2 КО Чачак и 3000/2 КО Чачак у површини од 177м2 КО Чачак, од 

досадашњег власника Милошевић Мирослава из Чачка, а на основу Плана генералне регулације 

„Центар“ у Чачку и Решења Владе РС од 23. маја 2019.године, у циљу изградње објекта здравствене 

заштите у Љубићу. Градско веће града Чачка донело је Решење о приступању отуђењу кат. парцелe 

бр. 5217/32 КО Чачак 31. марта 2021. године. Одлуком о грађевинском земљишту прописано је да 

Скупштина града Чачка одлучује, између осталог, о споразумном давању земљишта ранијем 

власнику непокретности која је била предмет експропријације. 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. 

Поступајући сходно одредбама Закона о експропријацији, Милошевић Мирослав из Чачка се у 

поступку експропријације сагласио са експропријацијом и предложио да му се на име накнаде за 

експропријацију, преда у својину к.п.бр. 5217/32 КО Чачак, у складу са чланом 28. Одлуке о 

грађевинском земљишту, као и да на име разлике у површини Граду Чачку буде исплаћена тржишна 

цена у износу од 1.578.729,64 динара. Комисија за грађевинско земљиште утврдила је да су 

испуњени услови за отуђење к.п.бр. 5217/32 КО Чачак и да је, узимајући у обзир наведено, отуђење 

оправдано и целисходно.  

 

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

о отуђењу из јавне својине града чачка кп.бр. 5217/32 КО Чачак, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

ИНВЕСТИТОРУ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО БЕОГРАД 

ЗА ИЗГРАДЊУ (ИЗМЕШТАЊЕ) СТУБНЕ БЕТОНСКЕ 

ТРАФОСТАНИЦЕ 10/0,4 Kv „КАБЛАР“ НА КП.БР. 3015/4  КО РОШЦИ, 

КОЈА ЈЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА, СА НАДЗЕМНИМ 

ВОДОМ 10 Kv И РАСПЛЕТОМ 1 Kv ВОДОВА НА КП.БР. 3015/4, 3015/5, 

3015/1, 3015/6, 3168, 3055 И 3056 СВЕ У КО РОШЦИ 

 

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

је једногласно донело следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ инвеститору Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, 

Булевар уметности бр. 12 за изградњу (измештање) стубне бетонске трафостанице 10/0,4kV 
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„Каблар“ на к.п. бр. 3015/4 К.О. Рошци, која је у јавној својини града Чачка са надземним водом 10 

kV и расплетом 1 kV водова на к.п. бр. 3015/4, 3015/5, 3015/1, 3015/6, 3168, 3055 и 3056 све у К.О. 

Рошци. 

 2. Сагласност се даје у циљу издавања решења о одобрењу извођења радова за изградњу 

објекта ближе описаног тачком 1. 

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

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

465-480/2021-IV-2-07 од 08.10.2021.год. за давање сагласности, за изградњу (измештање) стубне 

бетонске трафостанице 10/0,4kV „Каблар“ на к.п. бр. 3015/4 К.О. Рошци, која је у јавној својини 

града Чачка са надземним водом 10 kV и расплетом 1 kV водова на к.п. бр. 3015/4, 3015/5, 3015/1, 

3015/6, 3168, 3055 и 3056 све у К.О. Рошци, уз образложење да постоји потреба за измештање 

постојеће и постављање темеља за изградњу нове стубне бетонске трафостанице, уз уклањање 

постојећег расплета водова, а све у циљу реконструкције општинског пута за Каблар. Уз захтев су 

приложени подаци катастра непокретности од 15.10.2021.год. за к.п. бр. 3015/4 КО Чачак. 

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

катастра непокретности од 12.11.2021.год. за к.п. бр. 3015/4, 3015/5, 3015/1, 3015/6, 3168, 3055 и 

3056 све у К.О. Рошци. 

 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 и 9/2020) 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. Ставом 10 и 11 овог члана прописано је да 

на земљишту изнад подземних делова објекта и на земљишту испод надземних електроенергетских 

водова и елиса ветротурбина, инвеститор има право пролаза испод или прелета изнад земљишта, уз 

обавезу сопственика, односно држаоца тог земљишта да не омета изградњу, одржавање и употребу 

тог објекта, као и да се у овом случају, не доставља доказ о решеним имовинско-правним односима 

у смислу става 9. овог члана, нити се формира грађевинска парцела за предметно земљиште, без 

обзира на намену 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-35092-

LOCH-2/2021 од 01.11.2021.год. за за изградњу СБТС 10/0,4kV „Каблар“ на к.п. бр. 3015/4 К.О. 

Рошци, са надземним водом 10kV и расплетом 1 kV водова на к.п. бр. 3015/4, 3015/5, 3015/1, 3015/6, 

3168, 3055 и 3056 све у  К.О. Рошци. 
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 Катастарске парцеле број 3015/4 и 3168 обе у К.О. Рошци су у јавној својини града Чачка, а 

катастарске парцеле бр. 3015/5, 3015/1, 3015/6, 3055 и 3056 све у К.О. Рошци су приватној својини.  

 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 бр. 12, за изградњу (измештање) стубне бетонске трафостанице 10/0,4kV „Каблар“ на к.п. 

бр. 3015/4 К.О. Рошци, која је у јавној својини града Чачка оправдано и целисходно и да је у 

интересу Града, јер се на тај начин уређује локација за изградњу општинског пута који води до 

локалитета „Врх Каблара„. 

 Комисија је такође констатовала да надземни водови 10 kV и расплет 1 kV водова на к.п. бр. 

3015/4, 3015/5, 3015/1, 3015/6, 3168, 3055 и 3056, К.О. Рошци представљају каблове који се налазе 

изнад нивоа земље, за чије постављање се према Закону о планирању и изградњи не решавају 

имовинско – правни односи. 

 

 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). 

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

предлог сагласности и доставила га Градском већу на одлучивање. 

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

диспозитиву. 

 

СЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

ИНВЕСТИТОРУ ИВАНУ СИМОВИЋУ ИЗ ЧАЧКА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ 

ОБЈЕКТА ОЗНАКЕ 6, ПРИЗЕМНЕ СПРАТНОСТИ, МАКСИМАЛНИХ 

ГАБАРИТА 11,32 x 10,76 м, ИЗГРАЂЕНОГ НА КП.БР. 4548 KO ЧАЧАК 

 

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

је једногласно донело следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ инвеститору Ивану Симовићу из Чачка, за озакоњење објекта 

ознаке 6, приземне спратности, максималних габарита 11.32 х 10.76m, изграђеног на к.п.бр. 4548 КО 

Чачак. 

 2. Кат. парцела бр. 4548 КО Чачак има укупну површину од 6788m2, на којој је Град уписан 

као носилац права јавне својине у уделу 196/6788, а Иван Симовић из Чачка као носилац права 

приватне својине у уделу 523/6788, Весна Букара из Чачка као носилац права приватне својине у 

уделу 144/6788, Ристо Варкашевић из Чачка као носилац права приватне својине у уделу 10/6788, 

Зоран Величић из Чачка као носилац права приватне својине у уделу 3452/6788, Драгољуб Дракула 

из Вишеграда као носилац права приватне својине у уделу 517/6788, Александар Мијатовић из 

Чачка као носилац права приватне својине у уделу 528/6788, Милан Ристовић из Ивањице као 

носилац права приватне својине у уделу 918/6788 и Милка Ристовић из Ивањице као носилац права 

приватне својине у уделу 500/6788. 

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

сагласности Ивану Симовићу из Чачка, за озакоњење објекта ознаке 6 на к.п.бр. 4548 КО Чачак. 
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O б р а з л о ж е њ е  

  

 Иван Симовић из Чачка, Ул. браће Станића бр. 104, поднео је захтев бр. 463-91/21-IV-2-07 

од 28.10.2021.год., за давање сагласности за озакоњење нелегално изграђеног објекта ознаке 6, 

приземне спратности, максималних габарита 11.32 х 10.76m, изграђеног на к.п.бр. 4548 КО Чачак. У 

прилогу захтева подносилац је поднео  Поравнање бр. Р1. бр. 16/17 од 31.01.2017.год сачињено пред 

Основним судом у Чачку и Урбанистички извештај бр. 353-8520/2003 од 05.11.2019.год.  

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

дужности податке катастра непокретности Чачак од 04.11.2021.год.   

 Дана 15.11.2021.године Комисија за грађевинско земљиште одржала је седницу и том 

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

грађевинском земљишту. 

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

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

или озакоњење објеката на заједничкој парцели. 

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

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

управе, који захтев доставља Комисији за грађевинско земљиште. 

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

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

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

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

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

сагласности дате.  

 Комисија за грађевинско земљиште је извршила увид у приложено поравнање и утврдила да 

су сувласници к.п. бр. 4548 КО Чачак Весна Букара из Чачка, Ристо Варкашевић из Чачка, Зоран 

Величић из Чачка, Драгољуб Дракула из Вишеграда, Александар Мијатовић из Чачка, Милан 

Ристовић из Ивањице и Милка Ристовић из Ивањице дали сагласност за озакоњење објекта ознаке 

6, приземне спратности, изграђеног на к.п. бр. 4548 КО Чачак. 

 Комисија за грађевинско земљиште је извршила увид у приложени урбанистички извештај и 

утврдила да објекат ознаке 6, приземне спратности, максималних габарита 11.32 х 10.76m, изграђен 

на к.п.бр. 4548 КО Чачак, испуњава услове за озакоњење. 

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

услови, да је давање сагласности оправдано и целисходно и донела предлог за давање сагласности 

Ивану Симовићу из Чачка, за озакоњење објекта ознаке 6 на к.п. бр. 4548 КО Чачак.   

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

предлог сагласности и доставила га Градском већу на одлучивање. 

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

диспозитиву.  

 

 

ОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ КАТ. 

ПАРЦЕЛЕ БР. 3814/6 КО ЧАЧАК 

 

 

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

је једногласно донело: 
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Р Е Ш Е Њ Е 

о приступању отуђењу кат.парцеле бр. 3814/6 КО Чачак 

 

        

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

парцеле бр. 3814/6 КО Чачак у укупној површини од 216m2 Мариславу Стевановићу из Чачка, који 

је власник суседних к.п. бр. 3814/3 и 4132/11 обе у КО Чачак, ради исправке граница суседних кат. 

парцела, у циљу обједињавања своје локације. 

 II Подносилац иницијативе Марислав Стевановић из Чачка се писменом изјавом сагласио са 

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

4.194,90 дин./m2.  

 III Поступак отуђења грађевинског земљишта спровешће Комисија за грађевинско 

земљиште.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Марислав Стевановић из Чачка, Ул. Аврама Лукића бр. 18, поднео је иницијативу бр. 463-

463-70/2021-IV-2-07 од 01.09.2021.год. за отуђење из јавне својине града Чачка катастарске парцеле 

бр. 3814/6 КО Чачак непосредном погодбом, уз образложење да планира да обједини своје кат. 

парцеле и оформи једну одговарајуће величине и облика, обзиром да се предметна кат. парцела 

граничи са к.п. бр. 3814/3 и 4132/11 обе у КО Чачак, које су у његовом власништву. 

 Градска управа за урбанизам прибавила је по службеној дужности копију плана и лист 

непокретности од 09.09.2021.год. и Информацију о локацији бр. 958-1079/2021-IV-2-01 од 

12.10.2021.год. 

 Увидом у податке катастра непокретности утврђено је да је катастарска парцела бр. 3814/6 

КО Чачак у јавној својини града Чачка, као и да се граничи са кат. парцелама у својини подносиоца 

иницијативе, а увидом у информацију о локацији утврђено је да је катастарска парцела бр. 3814/6 

КО Чачак обухваћена ПГР-ом „Центар“ у Чачку и да се налази у урбанистичкој зони – становање 

високих густина насељености, као и да не испуњава услов за грађевинску парцелу. 

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

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

јединица локалне самоуправе спроводи јединица локалне самоуправе. 

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

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

овог акта прописано посебним прописима. 

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

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

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

располагања и прибављања грађевинског земљишта спроводи Комисија за грађевинско земљиште, 

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

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

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

надлежан за имовинско – правне послове.    

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

грађевинско земљиште може отуђити непосредном погодбом у случају исправке граница суседних 

катастарских парцела. 

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

службеној дужности обрачун накнаде за отуђење грађевинског земљишта бр. 2138/21-2-03 од 

10.11.2021.год. од ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК. 
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 Дана 16.11.2021.год., подносилац иницијативе се писаним путем сагласио са обрачунатом 

ценом грађевинског земљишта, у износу од 4.194,90 дин./m2.  

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

катастарске парцеле бр. 3814/6 КО Чачак уредна, потпуна и поднета од стране овлашћеног лица, као 

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

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

 Како катастарска парцела бр. 3814/6 КО Чачак не испуњава услове за посебну грађевинску 

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

веће града Чачка је донело решење као у диспозитиву. 

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ДЕЛА КАТ. 

ПАРЦЕЛЕ БР. 1512/3 КО ЉУБИЋ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Данице Ђуровић, Градско веће 

је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о приступању отуђењу дела кат.парцелe бр. 1512/3 КО Љубић 
        

 I ПРИСТУПА СЕ отуђењу из јавне својине града Чачка непосредном погодбом 

сувласничког удела у површини од 245m2 (245/1240) катастарскe парцелe бр. 1512/3 КО Љубић, 

укупне површине 1240m2 сувласнику Горану Милошевићу из Чачка, чији је удео 995/1240, у циљу 

изградње два породично – стамбена објекта.  

 II Подносилац иницијативе Горан Милошевић из Чачка се писменом изјавом сагласио са 

утврђеном ценом грађевинског земљишта обрачунатом од ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК, у износу од 3097,06 

дин./m2.  

 III Поступак отуђења грађевинског земљишта спровешће Комисија за грађевинско 

земљиште.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Горан Милошевић из Чачка, Горња Горевница бб, поднео је иницијативу бр. 463-42/2017-IV-

2-07 од 18.05.2017.год. за отуђење из јавне својине града Чачка дела катастарске парцеле бр. 1499/5 

КО Љубић непосредном погодбом, која је по спроведеном поступку парцелације ушла у састав 

новоформиране кат. парцеле 1512/3 КО Љубић, уз образложење да планира да на новоформираној 

кат. парцели изгради два породично – стамбена објекта. 

 У циљу отуђења дела кат. парцеле спроведен је поступак парцелације на основу кога је део 

катастарске парцеле 1499/5 КО Љубић ушао у састав новоформиране кат. парцеле 1512/3 КО Љубић 

и пред Службом за катастар непокретности Чачак, без спроведеног поступка отуђења грађевинског 

земљишта, као носиоци права сусвојине уписани Град Чачак у уделу 245/1240 и Горан Милошевић 

из Чачка у уделу 995/1240. 

Градска управа за урбанизам прибавила је по службеној дужности податке катастра 

непокретности од 14.07.2021.год., Уверење о кретању кат. парцеле 1512/3 КО Љубић издато од РГЗ 

Службе за катастар непокретности Чачак бр. 952-136-61264/2021 од 05.07.2021. год., Информацију о 

локацији бр. 958-862/2021-IV-2-01 од 08.07.2021.год. као и Информацију о локацији за кат. парцелу 

1499/5 КО Љубић бр. 958-465/2017-IV-2-01 од 19.06.2017.год. 

 Увидом у податке катастра непокретности утврђено је да катастарска парцела бр. 1512/3 КО 

Љубић има укупну површину од 1240m2, да су као носиоци права сусвојине уписани Град Чачак у 
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уделу 245/1240 и Горан Милошевић из Чачка у уделу 995/1240, увидом у информацију о локацији 

утврђено је да је катастарска парцела бр. 1512/3 КО Љубић обухваћена ПГР-ом „Трбушани - 

Љубић“ у Чачку и да се налази у урбанистичкој целини – становање средње густине насељености, а 

увидом у уверење о кретању кат. парцеле 1512/3 КО Љубић, утврђено је да је иста настала на основу 

Пројекта парцелације потврђеног од стране Градске управе за урбанизам бр. 952-74/18-IV-2-01 од 

07.09.2018.год. 

  Такође, Увидом у Информацију о локацији за кат. парцелу 1499/5 КО Љубић бр. 958-

465/2017-IV-2-01 од 19.06.2017.год. утврђено је да је обухваћена ПГР-ом „Трбушани-Љубић“ у 

Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 15/2014) и да се већим делом налази у саставу урбанистичке 

целине становање средње густине насељености, а мањим делом у саставу планираног проширења 

постојеће јавне саобраћајне површине Ул. Радована Богетића, као и да не испуњава планом 

дефинисане услове за грађевинску парцелу. 

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

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

јединица локалне самоуправе спроводи јединица локалне самоуправе. 

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

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

овог акта прописано посебним прописима. 

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

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

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

располагања и прибављања грађевинског земљишта спроводи Комисија за грађевинско земљиште, 

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

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

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

надлежан за имовинско – правне послове.    

 Чланом 75. став 1. тачка 2. Одлуке о грађевинском земљишту прописано је да се 

грађевинско земљиште може отуђити другом сувласнику, непосредном погодбом, по тржишним 

условима, у складу са одредбама ове одлуке којима је уређено отуђење грађевинског земљишта у 

случају да идеални део грађевинског земљишта у јавној својини прерачунат у реални део не 

испуњава услов за формирање посебне грађевинске парцеле.  

 

 Увидом у пројекат парцелације и сагласност Градског правобранилаштва на основу кога је 

исти спроведен пред Службом за катастар непокретности Чачак утврђено је да је у састав ГП1, 

односно садашње кат. парцеле 1512/3 КО Љубић, ушао између осталих и већи део к.п. бр. 1499/5 КО 

Љубић (у површини од 245m2), док је мањи део ове кат. парцеле наведеним пројектом парцелације 

интегрисан у састав јавне саобраћајне површине, из чега произилази да је реални део кат. парцеле 

1512/3 КО Љубић који је у јавној својини града Чачка површине 245m2 (некадашња к.п. бр. 1499/5 

КО Љубић). 

  У конкретном случају, испуњени су услови за отуђење грађевинског земљишта 

непосредном погодбом сувласничког реалног удела кат. парцеле број 1512/3 КО Љубић, који чини 

део раније кат. парцеле 1499/5 КО Љубић у својини града која на основу наведене информације о 

локацији бр. 958-465/2017-IV-2-01 од 19.06.2017.год није испуњавала услове планом дефинисане за 

грађевинску парцелу.  

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

службеној дужности обрачун накнаде за отуђење грађевинског земљишта бр. 1315/21-2-03 од 

14.07.2021.год. од ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК, у износу од 3097,06 дин. / m2.  

 Дана 14.10.2021.год., подносилац иницијативе се писаним путем сагласио са ценом 

грађевинског земљишта. 
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 Градска управа за урбанизам града Чачка утврдила је да је иницијатива за отуђење дела к.п. 

бр. 1512/3 КО Љубић уредна, потпуна и поднета од стране овлашћеног лица, као и да су испуњени 

прописани услови за приступање располагању грађевинским земљиштем и сходно томе доставила 

предлог решења о приступању отуђењу наведене парцеле Градском већу.  

 Како реални удео кат. парцеле бр. 1512/3 КО Љубић 245/1240 који је у јавној својини града 

Чачка према важећој планској документацији не испуњава услов за грађевинску парцелу и како је 

отуђење у интересу Града обзиром да се њиме обезбеђује приход за Град, Градско веће града Чачка 

је донело решење као у диспозитиву. 

 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА БР. 06-291/2018-III ОД 

20.12.2018. ГОДИНЕ О ОТУЂЕЊУ ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 5165/1 

КО ЧАЧАК 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Данице Ђуровић, Градско веће 

је једногласно донело следеће: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о измени Решења бр. 06-291/2018-III од 20.12.2018.год. 

о отуђењу дела кат.парцелe бр. 5165/1 КО Чачак 
        

 

1. У Решењу бр. 06-291/2018-III од 20.12.2018.год. тачка 1. мења се и гласи: 

 „1. ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине града Чачка део кат.парцелe бр. 5165/1 КО Чачак, ближе 

описане као КП 2.1. у пројекту препарцелације потврђеном од стране Градске управе за урбанизам 

града Чачка бр. 952-106/19-IV-2-01 од 16.07.2020. год у површини од 5m2 Радици Драгојловић 

Ружичић из Београда и Раду Драгојловићу из Сремчице (у даљем тексту Подносиоци захтева), у 

циљу озакоњења објекта ознаке 5 на суседној к.п. бр. 4041 КО Чачак на којој су ова лица уписана 

као сувласници.“ 

 2. Подносиоци захтева су у обавези да у року од 30 дана од дана пријема овог решења 

закључе анекс уговора о отуђењу из јавне својине дела к.п. бр. 5165/1 К.О. Чачак, ближе описане 

тачком 1. овог решења са ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК, а у противном ово решење ће бити поништено.  

 3. На основу овог решења, анекса уговора и пројекта препарцелације бр. 952-106/19-IV-2-01 

од 16.07.2020.год. Радица Драгојловић Ружичић и Раде Драгојловић ће се уписати као носиоци 

права приватне својине са уделима од по ½ на новоформираној кат. парцели ближе описаној као КП 

2.1 у пројекту препарцелације, а Град ће остати једини власник односно носилац права јавне својине 

на кат. парцели бр. 5165/1 КО Чачак  са уделом 1/1, с тим што се Град обавезује да наведеним 

лицима исплати износ од 24.600,42 динара на име разлике у квадратури отуђеног земљишта као и 

износ од 27.050,00 динара за остале трошкове настале по Решењу број 06-291/2018-III од 

20.12.2018.год и основном  уговору ОПУ:713-2019 од 18.04.2019.год.  

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Радица Драгојловић Ружичић из Београда, Ул. Славка Родића 22/II стан 21 и Раде 

Драгојловић из Сремчице, Ул. Саре Бернар бр. 7, поднели су Градској управи за урбанизам града 

Чачка иницијативу бр. 463-66/2021-IV-2-07 од 06.08.2021.год. за измену Решења бр. 06-291/2018-III 

од 20.12.2018.год. о отуђењу из јавне својине града Чачка непосредном погодбом дела кат.парцелe 
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бр. 5165/1 КО Чачак ограничене тачкама детаљне регулације 4, 5, 6, 13, 14, 15, 1, 2.3 и 4 у пројекту 

геодетског обележавања означеног као КП 2.1. у површини од 11m2 Радици Драгојловић Ружичић 

из Београда и Раду Драгојловићу из Сремчице. Као разлог за тражену измену наводе да је пре 

закључења Уговора ОПУ:713-2019 од 18.04.2019.год. закљученог са ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК, на основу 

Решења Градског већа бр. 06-291/2018-III од 20.12.2018.год. и спровођења истог у катастар 

непокретности, на снагу ступио нови урбанистички план, због чега је пројекат препарцелације 

потврђен од стране Градске управе за урбанизам бр. 952-41/18-IV-2-01 од 30.05.2018.год. остао 

неспроводив. Након измене планског акта пројекат препарцелације је уподобљен са новим планом и 

потврђен од стране Градске управе за урбанизам града Чачка бр. 952-106/19-IV-2-01 од 

16.07.2020.год. Како би нови пројекат препарцелације био спроводив у катастру непокретности, 

потребно је да се првобитно Решење Градског већа бр. 06-291/2018-III од 20.12.2018.год.  измени. 

Градска управа за урбанизам прибавила је по службеној дужности податке катастра 

непокретности од 11.10.2021.год. и Информацију о локацији бр. 958-1032/2021-IV-2-01 од 

30.08.2021.год. 

Комисија за грађевинско земљиште спроводећи поступак, на седници одржаној 

13.10.2021.год. утврдила је да је пројекат препарцелације потврђен од стране Градске управе за 

урбанизам бр. 952-41/18-IV-2-01 од 30.05.2018.год., да је уручен Подносиоцима захтева 

07.09.2018.год., након чега је на седници Градског већа усвојено Решење бр. 06-291/2018-III од 

20.12.2018.год., потом на седници Скупштине града Чачка одржаној 21., 22., 24. и 25. децембра 

2018. године, усвојене Измене и допуне Плана генералне регулације “Центар” у Чачку („Сл.лист 

града Чачка“ бр. 15/2014 и 27/2018), а након тога закључен уговор са ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК бр. 

ОПУ:713-2019 од 18.04.2019.год. којим се отуђује део кат.парцелe бр. 5165/1 КО Чачак, у површини 

од 11m2, на који начин се Подносиоци захтева уписују у сувласничком уделу са Градом Чачком од 

по 11/18310 на к.п. бр. 5165/1 КО Чачак, а потврђени пројекат препарцелације бр. 952-41/18-IV-2-01 

од 30.05.2018.год. остаје неспроводив јер није у складу са изменама и допунама планског акта. 

Комисија је увидом у  План генералне регулације “Центар” у Чачку („Сл.лист града Чачка“ бр. 

15/2014) утврдила да је кат.парцела бр. 5165/1 КО Чачак највећим делом у оквиру јавне саобраћајне 

површине и да је урбанистичка целина становање високих густина површине 11m2, а увидом у нови 

План генералне регулације “Центар” у Чачку („Сл.лист града Чачка“ бр. 15/2014 и 27/2018) да је 

урбанистичка целина становање високих густина површине 5m2.  

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

бр. 5165/1 КО Чачак у јавној својини града Чачка у уделу од 18288/18310 и у приватној сусвојини 

Радице Драгојловић Ружичић из Београда и Рада Драгојловића из Сремчице од по 11/18310, да има 

површину од 9155m2, као и да се граничи са кат. парцелом у сусвојини Подносилаца иницијативе, а 

увидом у информацију о локацији да је катастарска парцела бр. 5165/1 КО Чачак обухваћена ПГР-

ом „Центар“ у Чачку и да се већим делом налази у оквиру јавне саобраћајне површине и веома 

малим делом (5m2) уз кат. парцелу 4041 КО Чачак у урбанистичкој целини – становање високих 

густина.  

Увидом у Уговор о отуђењу грађевинског земљишта ОПУ:713-2019 од 18.04.2019.год. 

Комисија утврдила да су Подносиоци захтева на рачун Града Чачка били обавезни да уплате износ 

од 45.100,77 динара, порез на пренос апсолутних права у износу по законској стопи од 2,5%, као и 

трошкове солемнизације уговора. 

Сходно наведеном, Комисија је утврдила да су Подносиоци захтева оштећени, да је 

оправдано и целисходно изменити Решење бр. 06-291/2018-III од 20.12.2018.год., обзиром да је на 

основу овог решења Подносиоцима отуђено 11m2, од којих према Плану генералне регулације 

“Центар” у Чачку („Сл.лист града Чачка“ бр. 15/2014 и 27/2018) 6m2 улази у обухват јавне 

саобраћајне површине, као и да је оправдано и целисходно Подносиоцима захтева вратити средства 

ближе описана тачком 3. овог решења, односно износ од 24.600,42 динара на име више откупљених 

6m2, износ од 1.880,00 динара на име исплаћеног пореза на пренос апсолутних права, износ од 
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19.800,00 на име солемнизације уговора и изјаве супружника пред јавним бележником Мирославом 

Станковићем и износ од 5.370,00 динара на име таксе за спровођење уговора пред РГЗ Службом за 

катастар непокретност Чачак, на текуће рачуне Подносилаца захтева. 

Такође, 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. 

Такође, Комисија је утврдила да се све предузете радње могу сматрати приступањем, тако да 

није потребно о томе доносити посебно решење.  

По спроведеном поступку Комисија за грађевинско земљиште доставила је записник од 

13.10.2021.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. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ 

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ПУТЕМ 

УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ  

 

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

локалној самоуправи прописано је да се град преко својих органа, у складу са законом, стара о 

заштити животне средине. Законом о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије  

прописано је да се средства за финансирање или суфинансирање послова у области ефикасног 

коришћења енергије, који се односе на израду пројеката, програма и реализацију активности, 

обезбеђују из буџета Републике Србије, као и буџета јединице локалне самоуправе, а да надлежни 

орган јединице локалне самоуправе својим актом може утврдити посебне финансијске и друге 

подстицаје, оснивање буџетских фондова као и коришћење средстава из постојећих сопствених 

фондова за реализацију пројеката и других активности за ефикасно коришћење енергије на својој 

територији, у складу са законом и прописима који регулишу рад ових органа. О својим 

активностима, надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је да обавести Министарство 

рударства и енергетике. Циљ Програма енергетске санације породичних кућа путем уградње 

соларних панела и пратеће инсталације je повећање обновљивих извора енергије у постојећој 
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потрошњи електричне енергије у домаћинствима на подручју града Чачка, као и смањење CO2, а све 

у складу са Националним акционим планом за коришћење обновљивих извора енергије и смањења 

употребе фосилних горива, као и повећање коришћења обновљивих извора енергије у циљу заштите 

животне средине. Соларни панели (фотонапонске електране) постављаће се на крововима 

породичних кућа максималне инсталисане снаге до 6 kW. Град Чачак аплицирао је за средства на 

објављени јавни позив у оквиру наведеног програма код Министарства рударства и енергетике и 

добио средства у висини од 4.950.000,00 динара, а исто толико средстава је Град обезбедио као своје 

учешће у Програму, док је планирано да грађани (физичка лица) учествују у суфинансирању са 

укупно 9.900.000,00 динара. Након усвајања овог Правилника планирано је објављивање јавног 

позива за привредне субјекте (директне кориснике) који ће моћи да врше испоруку соларних панела 

са одговарајућом инсталацијом и уградњу истих, а након завршетка тог јавног позива и одабира 

привредних субјеката планирано је расписивање јавног позива за крајње кориснике (грађане) у 

јануару 2022. године.  

 

По упознавању са предлогом Правилника Градско веће је једногласно донело: 

 

ПРАВИЛНИК  

О СУФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА 

 ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Правилником о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње 

соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе (у даљем тексту: 

Правилник) уређује се: циљ спровођења енергетске санације; радови, опрема и извештаји које се 

суфинансирају и ближи услови за расподелу и коришћење средстава; учесници, начин њиховог 

учешћа и улоге; начин обезбеђивања финансијских средстава, проценат суфинансирања; начин и 

услови пријаве на јавни конкурс и критеријуми за селекцију привредних субјеката; начин и услови 

пријаве на јавни конкурс и критеријуми за селекцију грађана (домаћинстава); праћење реализације и 

извештавање.   

 

Члан 2. 

 

Циљ спровођења енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за 

производњу електричне енергије за сопствене потребе је унапређење енергетске ефикасности у 

стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на 

територији града Чачка. 

Мере енергетске санације предвиђене овим Правилником спроводе се кроз сарадњу са 

привредним субјектима који се баве радовима на уградњи соларних панела за производњу 

електричне енергије, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији 

града Чачка. 

 

Финансијска средства 

 

Члан 3. 
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Средства за суфинансирање енергетске санације из члана 6. овог Правилника опредељују се 

Одлуком о буџету Града Чачка за сваку буџетску годину у оквиру Програма 17 Енергетска 

ефикасност и обновљиви извори енергије, Програмска активност 0501-0001 Енергетски менаџмент, 

функција 620, економска класификација 454 - Субвенције приватним предузећима.  

Средства за суфинансирање енергетске санације из члана 6. овог Правилника могу се 

обезбедити  кроз друге донације и субвенције из буџета Републике Србије. 

 

Члан 4. 

 

Бесповратна средства за суфинансирање мере из члана 6. овог Правилника додељују се на 

основу јавног позива за домаћинстава у највишем износу до 50% од вредности укупне инвестиције 

са ПДВ-ом по појединачној пријави.  

 

Члан 5. 

 

Одлуку о додели средстава грађанима доноси Градско веће града Чачка на предлог Комисије 

за реализацију енергетске санације. 

 

Члан 6. 

 

Суфинансираће се мера уградње соларних панела, пратећих носача панела, неопходне 

инсталације за производњу електричне енергије капацитета до и једнако 6 kW инсталисане снаге 

соларних панела за сопствене потребе, уградњe двосмерног мерног уређаја за мерење предате и 

примљене електричне енергије, израда неопходне техничке документације, извештаја извођача 

радова о уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, као и 

извештаја о уградњи мерног места који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на 

дистрибутивни систем.   

Максимални износ бесповратних средстава по 1 kW инсталисане снаге соларних панела 

капацитета до и једнако 6 kW ће износити 70.000,00 динара (односи се на средства Министарства 

рударства и енергетике и Града Чачка) и обухватиће се све радове, опрему и извештаје из става 1. 

овог члана. 

За соларне панеле капацитета преко 6 kW максимални износ бесповратних средстава биће исти 

као и за соларне панеле капацитета до 6 kW, а разлику до укупне вредности радова према 

предрачуну изабраног привредног субјекта сносиће грађанин.  

 

 Критеријуми енергетске ефикасности се одређују јавним позивом за привредне субјекте. 

 

Прихватљиви трошкови 

 

Члан 7. 

 

 Прихватљиви инвестициони трошкови су трошкови са урачунатим ПДВ-ом. 

 

Члан 8. 

 

Не прихватају се трошкови радова, набавка материјала и опрема који настану пре првог 

обиласка комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката енергетске 

ефикасности.  
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Неприхватљиви трошкови – Трошкови који неће бити финансирани јавним конкурсом из 

буџета Града Чачка су: 

1) Трошкови који су у вези са набавком опреме: царински и административни трошкови 

2) Трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови 

одобравања кредита, трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања 

кредита и сл. 

3) Рефундација трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или 

испоручене) 

4) Набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за 

услуге које  подносилац захтева сам извршава  

5) Други трошкови који нису у складу са енергетском санацијом. 

 

 

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

 

Члан 9. 

 

Директни корисници средстава за реализацију енергетске санације су привредни субјекти. 

 Привредни субјекти су дужни да корисницима испоруче материјале и опрему одговарајућег 

квалитета и изврше услуге у складу са одредбама уговора и у договореним роковима. 

 

 

Члан 10. 

 

Крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства. 

 

III   ИМЕНОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ 

 

Члан 11. 

 

Градско веће града Чачка доноси Решење о образовању комисије за реализацију енергетске 

санације (у даљем тексту: Комисија). 

Јавне конкурсе за суфинансирање енергетске санације у име Града Чачка спроводи Комисија, 

коју Градско веће града Чачка формира Решењем о образовању комисије.   

Решењем о образовању Комисије утврђују се: број чланова Комисије, основни подаци о 

члановима Комисије (име и презиме, назив радног места), основни задаци  и друга питања од 

значаја за рад Комисије.  

Чланови Комисије за свој рад имају право на накнаду. 

 

Члан 12. 

 

Основни задаци Комисије нарочито обухватају: 

Припрему конкурса и пратеће документације за привредне субјекте и домаћинства (јавни 

позив, образац пријаве, и друго); 

Оглашавање јавних конкурса и пратеће документације на огласној табли и званичној 

интернет страници Града Чачка; 

Пријем и контролу приспелих захтева; 

Рангирање приспелих захтева и избор пријављених привредних субјеката и домаћинстава; 
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Објављивање прелиминарне листе изабраних директних корисника и крајњих корисника на 

огласној табли и званичној интернет страници града Чачка, разматрање приговора на прелиминарну 

листу изабраних привредних субјеката и домаћинстава и доношење одлуке о приговору. 

Прелиминарна ранг листа крајњих корисника представља основ за теренски обилазак Комисије; 

Доношење коначне листе изабраних директних корисника и предлога коначне листе 

изабраних крајњих корисника којима је признато право на бесповратна средства; 

Израду предлога Уговора о спровођењу енергетске санације и Решења о коначној листи 

директних и крајњих корисника за спровођење енергетске санације, а које се финансирају из буџета 

града Чачка. 

Комисија је независна у свом раду. Комисија је дужна да Градском већу достави записнике и 

извештај о раду. 

Теренски рад Комисије обухвата спровођење најмање два најављена обиласка, и то: 

- пре радова приликом евалуације пријаве ради оцене почетног стања објекта и 

веродостојности података из поднете пријаве, као  и оправданост  предложених радова на 

енергетској санацији;  

- након спроведених радова ради утврђивања чињеничног стања по пријави завршетка радова.   

Приликом теренског обиласка Комисија на лицу места врши преглед поднетих захтева, уз 

обавезно присуство подносиоца захтева, сачињава се Записник у два примерка, при чему један 

примерак остаје подносиоцу пријаве, а други задржава Комисија.  

Записник садржи и технички извештај о постојећем стању објекта након реализованих 

радова. 

Комисија је дужна да приликом посете утврди да ли постоје индиције о незаконитим радњама 

или грубом кршењу уговорних обавеза затражи поступање у складу са одредбама уговора и 

законским оквиром. 

Комисија прати реализацију пројеката  енергетске санације и врши контролу њихове 

реализације. Праћење реализације обухвата: 

- Обавезу директног/крајњег корисника средстава да обавештава Комисију о реализацији у 

роковима одређеним уговором и да омогући Комисији да изврши увид у релевантну 

документацију насталу у току реализације активности; 

- Прикупљање информација од директног/крајњег корисника средстава; 

- Друге активности предвиђене уговором; 

- Припрему извештаја о напретку и обавештавање надлежних органа и јавности. 

 

 

Члан 13. 

 

Рокови за реализацију 

- рок за пријаву на Јавни позив за директне кориснике средстава је најмање 15 дана; 

- евалуација пријава на Јавни позив директних корисника средстава и доношење 

прелиминарне ранг листе не може бити дужe од 15 дана; 

- рок за пријаву крајњих корисника на Јавни позив је најмање 21 дан; 

- евалуација пријава крајњих корисника и доношење прелиминарне ранг листe крајњих 

корисника не може бити дужe од 15 дана; 

- доношење коначне ранг листе директних / крајњих корисника не може бити дуже од 15 дана 

од дана подношења последњег приговора. 

 

IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

 

Члан 14. 
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Средства Буџета Града Чачка за суфинансирању енергетске санације, породичних кућа 

додељују се у складу са одредбама овог Правилника.  

Расподела средстава из става 1. овог члана обухвата расписивање јавног позива за привредне 

субјекте, прикупљање и комплетирање пријава на јавни позив, контролу формалне исправности и 

комплетности пријава, испуњености услова и оцењивање привредних субјеката ради утврђивање 

листе директних корисника и доношење акта о избору директних корисника, као и, расписивање 

јавног позива за грађане, прикупљање и комплетирање пријава, контролу формалне исправности и 

комплетности пријава, оцењивање ради утврђивања листе крајњих корисника на основу 

критеријума из јавног позива, доношење акта о избору крајњих корисника, реализацију и 

извештавање. 

 

Јавни позив за директне кориснике (привредне субјекте) 

 

Члан 15. 

 

Одлуку о расписивању јавног позива за избор директних корисника доноси Градско веће 

града Чачка.   

Јавни конкурс за избор директних корисника спроводи Комисија.  

Пријава подразумева подношење документације у року који је утврђен јавним позивом, а 

подноси се Комисији. 

Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно објављује на интернет страници Града, а најава 

јавног позива и у локалним медијима.  

 

Члан 16. 

 

На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на 

уградњи материјала, опреме и уређаја  и испуњавају следеће услове: 

- да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и 

предузетници најмање  шест месеци од дана подношења пријаве, 

- да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације, 

- да имају атесте за материјале и производе, 

- да имају запосленог или на неки други начин ангажованог инжењера електротехнике 

који поседује лиценцу у складу са законом којим се уређује изградња објеката, а који 

ће бити задужен за израду извештаја за уграђену инсталацију соларних панела за 

производњу електричне енергије,   

- да дају гаранцију на инвертер од минимално 5 година и на соларне колекторе од 

минимално 10 година.  

 

Садржај јавног позива за директне кориснике (привредне субјекте) 

 

Члан 17. 

 

Јавни позив из члана 15. овог Правилника садржи: 

1) правни основ за расписивање јавног позива,  

2) циљеве преузете из Правилника о суфинансирању енергетске санације  на територији 

јединице локалне самоуправе,  

3) намену средстава,  

4) услове за учешће на конкурсу,  
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5) документацију коју подносилац мора поднети уз пријавни образац, 

6) испуњеност услова из јавног позива,  

7) начин и рок подношења пријаве,  

8) начин објављивања одлуке о учешћу привредних субјеката у суфинансирању енергетске 

санације по јавном позиву, 

 

Пријава на јавни позив за директне кориснике (привредне субјекте) 

 

Члан 18. 

 

Пријава коју на јавни позив подноси привредни субјект садржи пријавни образац са 

приложеном документацијом. 

Пријавни образац се налази у прилогу јавног позива и садржи нарочито: 

1) опште податке о привредном субјекту; 

2) податке о законском заступнику; 

3) цена за комплетну кровну уградњу и опрему за соларну електрану  капацитета  6 kW 

инсталисане снаге соларних панела, укључујући и уградњу и пратеће инсталације за 

производњу електричне енергије, уградњу двосмерног мерног уређаја за мерење предате 

и примљене електричне енергије, цену израде техничке документације која обухвата 

предмер и предрачун, као и извештаја о уградњи соларних панела и уградњи мерног 

места који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни 

систем. Цену дати по наведним ставкама, а потребну опрему предвидети по Правилима 

о раду дистрибутивног система ОДС-а; 

4) изјаву да ће унети у уговор са грађанима спецификацију радова и обавезу израде 

извештаје о уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне 

енергије и уградње,  

 

Критеријуми за рангирање директних корисника (привредних субјеката) 

 

Члан 19. 

 

Критеријуми за рангирање директних обухватају следеће: 

1) цену из члана 18. став 2. тачка 3). 

2) рок важења цена за меру коју конкуришу; 

3) рок важења гаранције на инвертер и соларне панеле; 

4) други критеријуми ближе дефинисани јавним позивом. 

 Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и број бодова 

по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих критеријума. 

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и поткритеријумима примењеним на 

поједини Програм не може прећи 100. 

 

Оцењивање, утврђивање листе изабраних директних корисника и уговарање 

 

Члан 20. 

 

Оцењивање и рангирање приспелих пријава привредних субјеката врши се применом 

критеријума из члана 19. овог Правилника.  

Комисија разматра пријаве и у складу са условима Јавног позива, утврђује прелиминарну 

листу директних корисника. 
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Прелиминарну листу директних корисника Комисија објављује на огласној табли Града и 

званичној интернет страници Града. 

Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по 

утврђивању прелиминарне листе директних корисника, у року од три дана од дана објављивања 

листе. 

На прелиминарну листу директних корисника учесници конкурса имају право приговора 

Комисији у року од осам дана, од дана њеног објављивања. 

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу директних 

корисника као и да донесе  Одлуку о приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 дана од 

дана његовог пријема.  

 О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава Предлог коначне Одлуке о 

избору директних корисника у спровођењу енергетске санације и исте доставља Градском већу на 

усвајање. 

 Градско веће града Чачка доноси  Одлуку о избору директних корисника у спровођењу 

енергетске санације.  

 Одлука Градског већа града Чачка о избору директних корисника у спровођењу енергетске 

санације објављује се на огласној табли Града Чачка и званичној интернет страници Града Чачка. 

Уговор о у спровођењу енергетске санације потписује се након доношења Решења о коначној 

листи крајњих корисника за спровођење енергетске санације. 

Уколико се на први јавни позив за директне кориснике не јави ни један или недовољно 

привредних субјеката, може се поновити јавни позив. 

 Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима (домаћинствима) 

 

Члан 21. 

 

Одлуку о расписивању јавног позива за доделу бесповратних средстава грађанима за 

енергетску санацију породичних кућа доноси Градско веће града Чачка. 

 

Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима спроводи Комисија.  

 

Грађани - учесници конкурса подносе пријаву Комисији. Пријава подразумева подношење 

конкурсне документације  у року који је утврђен јавним позивом. 

 

Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно објављује на огласној табли Града Чачка и 

званичној интернет страници Града Чачка, а најава јавног позива и у свим локалним медијима.  

Конкурсна документација садржи: 

1) јавни позив; 

2) пријавни образац са листом потребних докумената.   

 

Члан 22. 

 

Право учешћа на конкурсу имају грађани који испуњавају следеће услове: 

1) да је подносилац пријаве власник (према решењу за порез) породичне куће или лице које 

је пријављено на адреси којој се подноси пријава за конкурс.  

2) да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат: 

(1) доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи, 

(2) грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе, 

(3) грађевинску дозволу добијену из поступка легализације или 

(4) решење о озакоњењу, 
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(5) доказ да су започели поступак легализације. 

3) да је подносилац пријаве прикључен на дистрибутивни систем електричне енергије, 

4)  не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре првог 

обиласка Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката 

енергетске ефикасности, 

5) и други услови у складу са јавним позивом за грађане (домаћинства). 

 

Садржај Јавног позива за грађане (домаћинства) 

 

Члан 23. 

 

Јавни позив из члана 21. овог Правилника садржи: 

1) правни основ за расписивање јавног позива,  

2) циљеве преузете из Правилника о суфинансирању енергетске санације  на територији 

јединице локалне самоуправе,  

3) финансијски оквир,  

4) намену средстава,  

5) услове за учешће на конкурсу,  

6) листу директних корисника преко којих се реализују радови на енергетској санацији, 

7) документацију коју подносилац мора поднети уз пријавни образац, 

8) начин на који Град Чачак пружа додатне информације и помоћ подносиоцу пријаве у 

припреми и подношењу пријаве, 

9) начин и рок подношења пријаве,  

10) поступак одобравања средстава, 

11) начин објављивања одлуке о остваривању права на бесповратна средства грађанима за 

спровођење енергетске санације по јавном позиву. 

 

Пријава на јавни позив за крајње кориснике (грађане) 

 

Члан 24. 

 

Документацијa коју доставља грађанин (подносилац пријаве) при подношењу пријаве:  

1) потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање енергетске ефикасности  са 

попуњеним подацима о мери за коју се конкурише; 

2) попуњен образац (Прилог 2) овог Правилника, који се односи на стање грађевинских 

(фасадних) елемената и грејног система објекта; 

3) фотокопију личне карте или очитана лична карта подносиоца захтева;  

4) решење о утврђивању пореза на имовину; 

5) један од доказа за стамбени објекат из Јавног позива за крајње кориснике; 

6)  фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат  за који се 

конкурише за последњи месец, ради доказа о постојању прикључка на дистрибутивни 

систем; 

7) предмер и предрачун/ профактура за опрему са уградњом издата од привредног субјекта 

са листе директних корисника коју је објавило Град; 

8) Фотокопија личне карте или очитана лична карта за сва физичка лица која живе у 

породичној кући за који се подноси пријава;  

9) потписана изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, 

прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а 

који су неопходни у поступку одлучивања; 
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10) Изјаву да ће уколико му се одобре бесповратна средства на основу Јавног позива и 

уколико поседује једнотарифни мерни уређај за електричну енергију, поднети захтев за 

прелазак на двотарифни мерни уређај; 

11) и друга документа у складу са Јавним позивом. 

 

Град може обезбедити прибављање информације по службеној дужности за извод из листа 

непокретности. 

 

Члан 25. 

 

Право учешћа на јавном позиву немају:  

- власници стамбених објеката који су у претходном периоду користили средства Града за 

сличне активности и иста оправдали и 

- власници стамбених објеката који су у претходне две године после достављања Решења о 

додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности.  

 

Критеријуми за избор пројеката грађана (домаћинства) 

 

 

 

Члан 26. 

 

Поступак за оцењивање пристиглих пријава и избор корисника средстава врши ће се на 

основу листе приоритета састављене бодовањем према критеријумима.  

Износи бодова по критеријумима биће дефинисани јавним позивом.  

 

 

Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне 

енергије за сопствене потребе и израда неопходне техничке документације и 

извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за 

производњу електричне енергије који је у складу са законом неопходан приликом 

прикључења на дистрибутивни систем (породичне куће) 

Постојеће стање спољних зидова  
Број бодова 

Спољни зидови без термичке изолације  10 

Спољни зидови са термичком изолацијом  25 

 

Постојећи начин грејања на:  
Број бодова 

Угаљ/ лож уље,/мазут  5 

Електрична енергија 10 

Дрво 15 

Природни гас/пелет 25 

 
 

Постојеће карактеристике спољне столарије Број бодова 

Дрвени, једноструки са једним стаклом 5 
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Дрвени, двоструки са размакнутим крилима 10 

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом 15 

ПВЦ, алуминијум  25 

 

 

Као критеријум за бодовање, за све мере из става 1. овог члана, користи се К фактор 

заузетости површине, који представља количник укупне површине стамбеног објекта (из пореске 

пријаве) и броја корисника тог објекта. 

 

К фактор заузетости површине за породичне куће 

К<15  25 

15≤К<17,5 22,5 

17,5≤К<20  20 

20≤К<22,5  17,5 

22,5≤К<25 15 

25≤К≤27,5  12,5 

27,5≤К≤30 10 

К>30 5 

 

 

Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и број бодова 

по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих критеријума. 

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и поткритеријумима примењеним на 

поједини Програм не може прећи 100. 

Уколико се за грејање користе два или више различитих енергената, број бодова се рачуна 

као аритметичка средина бодова за наведене енергенте. 

Приликом бодовања столарије на објекту на коме се налази више врста столарије бодоваће се 

прозори чија је укупна површина највећа. 

Уколико се два захтева оцене са истим бројем бодова, предност имају подносиоци пријава 

чији је фактор искоришћавања површине К мањи.   

 

Оцењивање, утврђивање листе и избор грађана 

 

Члан 27. 

 

Оцењивање и рангирање пројеката грађана врши се применом критеријума из члана 26. овог 

Правилника.  

Комисија разматра пријаве и у складу са условима из члана 26. и утврђује прелиминарну ранг 

листу грађана на основу бодовања према критеријумима из члана 26. овог правилника. 

Листу из става 2. овог члана Комисија објављује на огласној табли Града и званичној 

интернет страници Града. 

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по 

утврђивању листе из става 2. овог члана у року од три дана, од дана објављивања листе у складу са 

ставом 3. овог члана. 
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На листу из става 2. овог члана подносиоци пријава имају право приговора Комисији у року 

од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се подноси на заједничку писарницу Градских 

управа града Чачка. 

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на листу из става 2. овог члана као и да 

донесе одлуку о приговору, која мора бити образложена, у року од 15 дана од дана његовог пријема 

и на основу донетих одлука донесе ревидирану прелиминарну листу.  

На основу  листе из става 6. овог члана Комисија врши теренски обилазак ради увида у стање 

стамбених објеката са те листе закључно са редним бројем подносиоца пријаве до којег су 

обезбеђена укупна средства за субвенционисање.  

Уколико је Комисија приликом теренског обиласка из става 7. овог члана утврдила да је 

подносилац пријаве дао неистините податке у пријави Комисија га елиминише из ревидиране 

прелиминарне листе и уместо њега спроводи теренски обилазак првог следећег на листи код кога 

није вршен теренски обилазак.  

Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство подносиоца захтева Комисија сачињава 

записник у два примерка, при чему један остаје подносиоцу пријаве, а један задржава Комисија. 

На основу записника из става 9. овог члана комисија сачињава коначну листу крајњих 

корисника. 

Листу из става 10. овог члана Комисија објављује на огласној табли Града и званичној 

интернет страници Града. 

На листу из става 10. овог члана  подносиоци пријава код којих је извршен теренски 

обилазак, имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана објављивања коначне листе 

крајњих корисника. Приговор се подноси на заједничку писарницу Градских управа града Чачка. 

Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става 10. овог члана у року од 15 дана, од 

дана пријема приговора и након одлучивања по свим приговорима сачини коначну листу крајњих 

корисника. 

Градско веће града Чачка доноси Одлуку о додели бесповратних средстава крајњим 

корисницима за спровођење енергетске санације, на основу чега се закључују уговори. 

 

Исплата средстава 

 

Члан 28. 
 

Град ће вршити пренос средстава искључиво привредним субјектима, а не грађанима, након 

што грађанин изврши уплату привредном субјекту целокупне своје обавезе и након завршетка 

реализације мере.  

Услов да се пренесу средства привредном субјекту је потврда Комисије да су радови 

изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио за 

меру као и у складу са записником Комисије приликом првог изласка. 

Крајњи Корисник мора имати уредну документацију (рачуне и атесте) које ће доставити 

надлежној комисији. 

Град ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу са закљученим 

уговором.  

Грађанин ће сносити евентуалне додатне трошкове непредвиђених радова уколико је  

сагласан са тим радовима и уколико укупни трошкови за изведене радове превазилазе укупан износ 

средстава по предрачуну извођача радова. 

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће надлежни органи који су задужени за 

урбанизам односно заштиту животне средине, у сарадњи са Комисијом. 
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Уколико Корисник средстава није средства наменски утрошио, или радови нису изведени у 

складу са предмером и предрачуном који је грађанин поднео приликом пријаве, Град неће уплатити 

средства додељена одлуком о додели бесповратних средстава из члана 27. став 14. овог Правилника. 

Уколико из неког разлога грађанин не може да реализује набавку од одабраног привредног 

субјекта, има право да изврши набавку од другог приврдног субјекта са листе и да о томе, пре 

реализације набавке, обавести Комисију и достави јој нову профактуру/предрачун, с тим да износ не 

може бити већи од одобреног. 

 

 

VI ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 

Извештавање 

 

Члан 29. 

 

Комисија припрема Завршни извештај о спроведеним енергетским санацијама  и  подноси га 

Градском већу.  

Јавност се информише о реализацији енергетских санација  преко локалних медија и 

интернет странице Града. 

Завршни извештај о спроведеним енергетским санацијама, који посебно садржи информације 

о спроведеним активностима и утрошеним финансијским средствима, уочене недостатке у 

имплементацији активности и њихове узроке, податке о уштеди енергије и смањењу емисије гасова 

са ефектом стаклене баште, подноси се Градском већу  и објављује на интернет страници.   

Директни корисници средстава који изводе радове на енергетској санацији дужни су да 

Комисији, у сваком моменту, омогуће контролу реализације активности и увид у сву потребну 

документацију. 

Објављивање 

 

Члан 30. 

 

Подаци и акти које Комисија објављују на званичној интернет страници Града Чачка, морају 

се објавити и на огласној табли Града. 

 

Чување документације 

 

Члан 31. 

 

Градска управа за локални економски развој града Чачка има обавезу да чува комплетну 

документацију насталу у поступку суфинансирања енергетске санације у складу са важећим 

прописима. 

 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 32. 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном листу града 

Чачка“. 
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*** 

 

Даљем току седнице присуствује Немања Трнавац. 

 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП ЈАВНИМ 

НАДМЕТАЊЕМ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У УЛИЦИ 

КУЖЕЉЕВА БРОЈ 15 

 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Владимира Романдића, 

Градско веће је једногласно донело следеће: 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I  ИЗДАЈЕ СЕ у закуп на период до 5 (пет) година, јавним надметањем, пословни простор у 

власништву града, који се налази у Чачку, у Ул. Кужељева бр. 15, укупне нето површине 38,45 м2. 

 

II   Најнижи износ месечне закупнине за пословни простор је 76.900,00 динара, а висина 

депозита износи 7.690,00 динара. 

 

III  Изабрани учесник јавног надметања биће у обавези да плаћа ПДВ од 20% на утврђену 

закупнину, а приликом закључења уговора о закупу, биће у обавези да приложи бланко меницу са 

меничним овлашћењем, као инструмент обезбеђења плаћања закупнине и обавеза за комуналне 

услуге. 

 

IV Комисија за пословни простор Градског већа града Чачка је у обавези да након доношења 

овог решења објави Оглас за јавно надметање за издавање у закуп предметног пословног простора, 

у тексту који је саставни део овог решења, као и да спроведе поступак јавног надметања.   

 

Текст Огласа објавити у листу "ЧАЧАНСКИ ГЛАС" и дневном листу "AЛO" и на сајту 

града Чачка.  

 

        О б р а з л о ж е њ е  

 

 Комисија за пословни простор града Чачка на седници одржаној дана 08.11.2021. године 

предложила је Градском већу града Чачка доношење одлуке о издавању у закуп пословног простора 

у власништву града Чачка који се налази у Ул. Кужељева бр. 15, укупне нето површине 38,45 м2. 

Најнижи износ месечне закупнине износи 76.900,00 динара, а висина депозита је 7.690,00 динара. У 

предлогу се наводи да се предметни пословни простор налази у екстра зони и да почетна цена 

закупа у тој зони износи 2.000,00 динара по м2, а све у складу са Одлуком о утврђивању закупнине 

за пословни простор у јавној својини града Чачка ("Службени лист града Чачка" бр.3/2014, 9/2015 и 

11/2019). Висина депозита је утврђена на основу висине закупа и износи 10% од тог износа.  

 Депозит ће бити урачунат у закупнину изабраном понуђачу, а осталим понуђачима који 

нису успели у поступку исти ће бити враћен. 

 Предметни пословни простор се према члану 5. став 3. Одлуке о утврђивању закупнине за 

пословни простор у јавној својини града Чачка ("Службени лист града Чачка" бр.3/2014, 9/2015 и 
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11/2019) налази у екстра зони, а према члану 6. став 2.  исте Одлуке, почетна цена закупнине у тој 

зони износи 2.000,00 динара по м2. 

 По спроведеном поступку давања у закуп пословног простора, изабрани понуђач  биће у 

обавези да плаћа ПДВ од 20% на утврђену закупнину, као и да приликом склапања уговора о закупу 

приложи бланко меницу са меничним овлашћењем, као инструмент обезбеђења плаћања закупнине 

и обавеза за комуналне услуге. 

 Комисија за пословни простор након доношења овог решења се обавезује да објави оглас за 

издавање у закуп предметног пословног простора у листу "ЧАЧАНСКИ ГЛАС" и дневном листу 

"AЛO" и на сајту града Чачка у складу са чланом 7. став 1. Уредбе о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно 

прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник РС" број 16/2018).  

 Члан 34. став 1. Закона о јавној својини  („Сл. гласник РС“ број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 

104/2016-др закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) прописује да се ствари у јавној својини 

могу дати у закуп, полазећи од тржишне висине закупнине за одређену врсту ствари, у поступку 

јавног надметања односно прикупљањем писмених понуда. 

 Члан 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и 

давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других 

имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ( 

"Сл.гласник РС" број 16/2018) прописује да се непокретне ствари у јавној својини дају у закуп у 

поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања, а изузетно 

непосредном погодбом у случајевима утврђеним законом и овом уредбом. Поступак давања у закуп 

непокретности у јавној својини спроводи комисија коју образује надлежни орган. Члан 7. став 1. 

исте Уредбе прописује да након доношења акта о давању у закуп непокретности у јавној својини, 

Комисија објављује оглас о спровођењу поступка јавног надметања.  

 Члан 84. став 1. тачка 6. Статута града Чачка ("Сл. лист града Чачка", број 6/2019) прописује 

да Градско веће одлучује о давању у закуп непокретности у својини Града на период до 5 година. 

 Члан 18. став 2. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини 

града Чачка ("Сл.лист града Чачка", број 14/2018 и 8/2019) прописује да о давању у закуп 

непокретности у својини града одлучује орган одређен Статутом града Чачка. 

 

 Имајући у виду цитиране одредбе закона и прописа као и све наведено, Градско веће града 

Чачка прихватило је предлог Комисије за пословни простор и одлучило као у диспозитиву овог 

решења. 

 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2021. ГОДИНИ 

 

Мирослав Петковић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознао је чланове  

Градског већа да је Комисија за оцену пројеката у области информисања разматрала пријаве на 

конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у обалсти јавног информисања 

на територији града Чачка у 2021. години, који конкурс је расписало Градско веће 27. августа 2021. 

године и на који је пристигло 46 пријава. Комисија је предложила да се средства доделе за 37 

учесника конкурса који су испунили све услове Конкурса. Нагласио је да је Комисија у свом раду 

поступала по одредбама Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања, поштујући све услове Конкурса. 
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 По упознавању са предлогом, Градско веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања на територији града Чачка у 2021. години 

  

 

1. Средства  буџета града Чачка намењена за суфинансирање пројеката у области јавног 

информисања на територији града Чачка у 2021. години, у износу од 20.000.000,00 

динара,  расподељују се следећим подносиоцима пројеката: 

 

 

Ред. 

број 
Подносилац пројекта Медиј Пројекат Износ 

1.  

ДОО „Radio Xanadu“ Чачак 

Радио Клик 

ФМ 032 

100,8mhz 

Еколошки мегахерц 150.000,00 

2.  Удружење за борбу против 

дискриминације „Посматрач“ 

Београд 

ембарго.рс 
Чачанска економско-

културна ренесанса 
400.000,00 

3.  
Маркетинг агенција „West 

media press“ Ужице 

www.zapadnei

nfo.net 

Чачак у служби 

грађана 
100.000,00 

4.  
ДОО „Adria media magazine“ 

Београд 

National 

geographic 

Srbija 

Културне оазе Чачка 150.000,00 

5.  
ДОО „Adria media group“ 

Београд 
еспресо 

Туристичка ризница 

Чачка 
150.000,00 

6.  

ДОО „Конзум лав“  Ужице 

Информативн

и портал 

www.infopress

.rs 

Чачак на длану 200.000,00 

7.  

ДОО „Конзум лав“  Ужице Телеспорт 
Чачански спорт на 

длану 
100.000,00 

8.  

ДОО „Конзум лав“  Ужице ТВ Лав+ 

Мапирање потреба и 

проблема месних 

заједница на 

територији града 

Чачка 

3.000.000,00 

9.  

ДОО „Чачански глас“ Чачак Ча глас 

Расадник успешног 

породичног 

предузетништва 

300.000,00 

10.  

ДОО „Чачански глас“ Чачак Чачански глас 
Тргни се, креирај своју 

будућност! 
400.000,00 
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11.  

Веб портал „Топ-медија“ 

Липовац 
Топпресс 

Воће чачанског краја 

од њиве до трпезе, 

могућности прераде на 

сопственом имању и 

пласман финалних 

производа 

100.000,00 

12.  

ДОО „Студио М“ Чачак 
Радио 

Џенарика 
Од школе до посла 400.000,00 

13.  

ДОО „Студио Џокер“ Чачак 
Радио Џокер 

 
Покрени солидарност 300.000,00 

14.  
Веб портали „Кабларнет“ 

Чачак 

Кабларнет 

 

 

И ми смо ти – водич 

кроз права ОСИ 
200.000,00 

15.  

ДОО „Озон медиа“ Чачак 

Чачанске 

новине 

 

Управљање 

комуналним отпадом и 

отпадним водама 

250.000,00 

16.  

ДОО „Озон медиа“ Чачак 

Ozon press 

 

 

Бити млад, а живети на 

селу 
300.000,00 

17.  

ДОО „Телевизија Телемарк“ 

Чачак 

         

         

Регионалневе

сти.нет 

 

Серијал текстова са 

пратећим 

мултимедијалним 

садржајем Спортом до 

инклузије 

200.000,00 

18.  

ДОО „Телевизија Телемарк“ 

Чачак 

Телевизија 

Телемарк 

 

Серијал емисија о 

актуелностима из 

света пољопривреде - 

Време за семе 

3.476.000,00 

19.  
Удружење Унија младих 

Чачак 

директ 

 

 

Фокус на Чачак 435.000,00 

20.  

Телевизија „Галаксија 32“ 

ДОО Чачак 

ТВ Галаксија 

32 

 

 

ТВ информатор – ми 

Вас питамо 
2.600.000,00 

21.  

ДОО „ЧА МТВ телевизија“ 

Чачак 

продукција 

Моја Тв 

 

 

 

Мој Чачак – мој град, 

град без насиља 
200.000,00 

22.  
Снимање и издавање звучних 

записа и музике “Куминес“ 

Пријевор 

Звуци Србије 

 

Културно уметничко 

друштво (народна 

игра) као симбол 

традиције 

200.000,00 

23.  
Удружење „Рефлектор“ Чачак Рефлектор Упознајте нас 300.000,00 
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24.  
Удружење „Пулс медија“ 

Чачак 

Медиа портал 

 

 

Чачак јуче, данас, 

сутра 
400.000,00 

25.  Центар за информисање, 

културу и развој демократије 

„Директива“ Чачак 

Морава инфо 

Породично насиље – 

велики друштвени 

проблем 

620.000,00 

26.  

Привредно друштво “ГЗС“ 

Чачак Чачак 

Глас западне 

Србије 

 

Године које су 

промениле Чачак – две 

деценије након 

промене политичког и 

економског система 

1.500.000,00 

27.  
Студио за фото, видео и пост 

продукцију „4н студио“ Чачак 

4Н 

 

Инклузија – из нашег 

угла на територији 

града Чачка 

350.000,00 

28.  
ДОО „Matrix media“ Чачак 

продукција 

(БТВ) 
Поздрав из Чачка! 300.000,00 

29.  Студио за видео продукцију и 

фотографске услуге „Бус 

плус“ Чачак 

епицентар 

прес 

Ћирилица – тврда 

воћка чудновата 
150.000,00 

30.  

Кинематографија и видео 

производња „Алвес“ Чачак 

 

продукција 

(БТВ) 

 

Предеоне вредности 

Овчарско-кабларског 

драгуља 

200.000,00 

31.  

Агенција за производњу 

аудио-визуелних производа 

„AVN + production“ Чачак 

 

продукција 

(ТВ Галаксија 

32 

БТВ) 

Чачанске пешачке и 

планинарске стазе 
300.000,00 

32.  
Кинематографија и видео 

производња „Агро јасик  

продукција“ Чачак 

продукција 

(ТВ Галаксија 

32) 

 

Наша прича – 

породична газдинства 

чачанског села 

250.000,00 

33.  
Кинематографија и видео 

производња „Агро антена“ 

Чачак 

продукција 

(ТВ Галаксија 

32) 

 

Најважнија споредна 

ствар на свету - тв 

серијал 

200.000,00 

34.  Кинематографија и видео 

производња „Агро караван ср 

продукција“ Чачак 

Продукција 

(БТВ) 

 

Градина на Јелици 350.000,00 

35.  Агенција за изнајмљивање 

радио, телевизијске и 

телекомуникационе опреме, 

рекламу и пропаганду „Звуци 

галаксије“ Чачак 

 

продукција 

(ТВ Галаксија 

32) 

 

 

Интервју недеље 300.000,00 

36.  
Делатност новинских 

агенција „Ин-медиа.нет“ 

Чачак 

регионална 

информативна 

новинска 

агенција рина 

Сви путеви воде у 

Чачак: град богате 

историје и изузетног 

туристичког 

750.000,00 
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 потенцијала 

37.  
Удружење медија и медијских 

радника 

уммр 

 

Креатори интернет 

насиља, последице и 

санкције 

419.000,00 

 

 

 

2. Средства нису одобрена следећим подносиоцима пројеката: 

 

Ред. 

број 
Подносилац Медиј Пројекат 

1.  ДОО „Радио Јавор“ Ивањица Радио Јавор Новости града Чачка 

2.  ДОО „Радио Пожега“ Пожега Радио Пожега Спорт као игра 

3.  Удружење „Н2 медиа“ Чачак 

новинска 

информативна 

агенција НИА 

 

Мозаик града Чачка 

4.  Удружење „Н2 медиа“ Чачак 

 

Н2 

 

 

Реци не насиљу! 

5.  
Студио за видео продукцију 

„Ганис 032“ Чачак 

продукција 

(Телевизија 

Телемарк) 

ТВ емисија МО спорт 

 

 

3. Са подносиоцима пројеката из тачке 1. Решења закључиће се уговор којим ће се уредити 

међусобна права и обавезе. 

 

4. Ово решење је коначно  и против њега се може покренути управни спор. 

 

5. Ово решење објавити на веб- сајту града Чачка www.cacak.org.rs. 

 

Образложење 

 

Градско веће града Чачка расписало је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка  

у 2021. години, а у складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017). Јавни позив је 

објављен 27. августа 2021. године у листу „Чачански глас“ и на сајту града Чачка (www.cacak.org.rs) 

и трајао је 20 дана, а закључно са 16. септембром 2021. године. У наведеном року достављено је 46 

пројекта, од којих су 3 пријаве биле неблаговремене. 

 

  На основу  члана 19. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр, 16/2016 и 8/2017) и члана 8. став 1. 

http://www.cacak.org.rs/
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Одлуке о расписивању јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за 

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

години, број 06-144/2021-III од 26. августа 2021. године, Градско веће града Чачка решењем број 06-

164/2021-III од 8. октобара 2021. године, именовало је трочлану Комисију за оцену пројеката у 

области јавног информисања. 

 

Након протека рока за достављање пројеката, на основу члана 11. став 1. Правилника о 

суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. 

гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017), Градска управа за стручне послове Скупштине, Градоначелника 

и Градског већа града Чачка, је у циљу утврђивања испуњености услова за учешће на конкурсу, 

затражила од 15 учесника конкурса да отклоне недостатке у достављеној документацији, а у року од 

осам дана од дана достављања обавештења. Поред тога, Градска управа је у складу са чланом 18. 

став 3. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса  у области јавног 

информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017), прибавила обавештење од Савета за штампу  

и Регулаторног тела за електронске медије.  

 

У складу са чланом 8. став 2. и чланом 11. став 3. Правилника о суфинансирању пројеката за  

остваривање јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 

8/2017), није разматран пројекат поднет од стране учесника ДОО „Чворак“ Чачак јер пријава на 

конкурс није достављена на прописаном обрасцу нити су достављени документи прописани у 

јавном позиву за учешће на конкурсу. 

 

У складу са чланом 11. став 4. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017),  није разматран 

пројекат ДОО „Чворак“ Чачак (други пројекат), Центра за истраживачко новинарство Чачак и ДОО 

„Alo media sistem“ Београд, јер су ови пројекти достављени након прописаног рока за подношење.  

 

Након разматрања и оцене приспелих пројеката на конкурс за суфинансирање пројеката за 

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

години, Комисија за оцену пројеката у области јавног информисања, поднела је Градском већу 

Предлог за расподелу средстава са образложењем.  

 

Градско веће је размотрило предлог Комисије и одлучило да се средства доделе следећим 

учесницима: 

 

1. ДОО „Radio Xanadu“ Чачак 

 

 Тема пројекта „Еколошки мегахерц“  је иновативна и изузетно значајна за све становнике Чачка. 

Реализација пројекта би допринела унапређењу квалитета јавног информисања у области заштите 

животне средине у граду који је последњих година високо на лествици загађивача ваздуха. Опис 

пројекта је детаљан и јасан као и опис пројектних активности. Према ревидираном буџету 

прилагодити број медијских садржаја. Тражени износ средстава 813.000,00 динара а одобрени 

150.000,00 динара.  

 

 

2. Удружење за борбу против дискриминације „Посматрач“ Београд 

 

Тема пројекта „Чачанска економско-културна ренесанса“ је медијско представљање града Чачка у 

политичком и културном развоју региона и шире, проналажање и објављивање нових модалитета 
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будућег развија Града. Биће обрађено најмање 10 истраживачких актуелних тема, а новинари 

истраживачи ће се бавити анализама, коменатрима и најширом анализом актуелности за дату тему у 

оквиру привредно, економско и културног развоја града Чачка.  Посебно ће се истражити да ли су 

постојали или и даље постоје било који облици дискриминације као посебан вид корупције. 

Тражени износ средстава 500.000,00 динара а одобренио 400.000,00 динара.  

 

3. Маркетинг агенција „West media press“ Ужице 

Тема пројекта „Чачак у служби грађана“ је актуелна и изузетно значајна за све становнике Чачка. Из 

описа пројекта и плана пројектих активности се види јасноћа и могућност реализације пројекта у 

предвиђеном року. Јасно су постављене циљне групе, планиране активности су детаљно разрађене, 

а резултати и индикатори указују да је пројекат реално изводљив и одржив. Према ревидираном 

буџету прилагодити број медијских садржаја. Тражени износ средстава 396.000,00 динара а 

одобрени 100.000,00 динара.  

 

4. ДОО „Adria media magazine“ Београд 

Циљ пројекта „Културне оазе Чачка“ је одлично постављен а то је подизање свести грађана Чачка и 

шире о културном стваралаштву и баштини ради преношења сопственог културног наслеђа 

наредним генерацијама. Прецизни резултати пројектих активности као и индикатори указују на 

реалну изводљивост и одрживост пројекта. Према ревидираном буџету прилагодити број медијских 

садржаја. Тражени износ средстава 522.000,00 динара а одобрени 150.000,00 динара.  

 

5. „Adria media group“ Београд 

 

 

Тема пројекта „Туристичка ризница Чачка“ је посебно значајна  а то је туризам као развојна шанса 

Чачка. Прецизни резултати пројектних активности као и индикатори указују на реалну изводљивост 

и одрживост пројекта. Према ревидираном буџету прилагодити број медијских садржаја. Тражени 

износ средстава 501.000,00 динара а одобрени 150.000,00 динара.  

 

6. ДОО „Конзум Лав“  Ужице  

 

Тема пројекта „Чачак на длану“ је значајна за све становнике Чачка – поред сврхе информисања 

информације се односе на привредне ресурсе, локације за улагања, на туристичке потенцијале који 

доприносе порасту броја туриста, на пољопривреду а посебно на подстицаје, проблематику у 

области животне средине а ради решавања проблема у области здравства и осталих области. Опис 

пројекта је детаљан и јасан а добро је разрађен и план пројектних активности. Тражени износ 

средстава 696.000,00 динара а одобрени 200.000,00 динара.  

 

 

7. ДОО „Конзум Лав“ Ужице 

 

Тема пројекта: „Чачански спорт на длану“ је занимљива и посебно важна за промоцију и 

афирмацију резултата и успеха  спортских клубова на територији Града. Значајно доприноси 

афирмацији спорта и здравог стила живота код деце и омладине. Циљне групе су јасно  постављене 

и детаљно је разрађен план пројектних активности. На основу индикатора резултата јасно се може 

видети да је пројекат одржив и након његове реализације. Потребно је извршити  ревидирање у делу 

персоналних трошкова. Тражени износ средстава 475.970,00 динара а одобрени 100.000,00 динара.  
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8. ДОО „Конзум Лав“ Ужице 

 

Пројектом „Мапирање потреба и проблема месних заједница на територији града Чачка“ остварује 

се јавни интерес у области информисања у домену привредне инфраструктуре, пољопривреде, 

туризма, здравства, социјалне заштите и спорта у оквиру месних заједница са територије Чачка што 

је потпуно усклађено са стратегијом одрживог развоја града Чачка. Завидан број медијских 

садржаја, у формату тв емисија, репортажа и тв прилога чиме ће се постићи свеобухватан начин 

представљања наведених активности. Тражени износ средстава 3.497.800,00 динара а одобрени 

3.000.000,00 динара.  

 

9. ДОО „Чачански глас“  Чачак 

 

Тема пројекта „Расадник успешног породичног предузетништва“ је иновативна и  посебно важна за 

промоцију и афирмацију породичног предузетништва  на териоторији града Чачка. Број садржаја је 

из различитих жанрова у облику репортажа, интервјуа, извештаја у 4 тематске целине: од зачетка 

породичног предузетништва, развоја предузетничког духа, укључивање друге и треће генерације и 

перспектива. Јасно постављене примарне и секундарне циљне групе а детаљно су разрађени опис и 

план пројектних активности. Тражени износ средстава 733.081,46 динара а одобрени 300.000,00 

динара.  

 

10. ДОО „Чачански глас“ Чачак 

 

Пројектом „Тргни се, креирај своју будућност“ се остварује јавни интерес у области информисања 

јер млади представљају изузетно значајну категорију друштва и носиоца друштвених промена, па је 

самим тим тема овог пројекта од велике важности за наведену категорију друштва. Детаљно су  

разрађени  опис и план пројектних активности и на основу њих се види да подносилац пројекта има 

јасну визију реализације овог пројекта. Јасно су дефинисане тематске целине: кроз активизам 

младих у сеоским срединама, кроз рад организација ОЦД, поучни примери активизма младих. То 

указује на одрживост и реализацију пројекта. Кроз значајан број медијских садржаја представиће 

реално стање и указати на потребу активнијег укључивања младих у креирање будућности и 

позитивних промена у друштвеној заједници што  је складу са Националном стратегијом за младе 

до 2025. године. Тражени износ средстава 858.302,50 динара а одобрени 400.000,00 динара.  

 

11. Веб портал „Топ-Медиа Липовац 

 

Тема пројекта „Воће чачанског краја од њиве до трпезе, могућности прераде на сопственом имању и 

пласман финалних производа“ је изузетно значајна обзиром да чачанска котлина пружа одличне 

услове за бављење пољопивредом и биће представљени кроз завидан број медијских садржаја 

(новинарски текстови и прилози који ће бити пласирани у штампаним и електронским медијима). 

Пројекат има за циљ својеврсну едукацију пољопривредних произвођача, приближавање техничких 

и технолошких достигнућа на пољу воћарства. Пројектом је планирано представљање потенцијала и 

могућности будућим пољопривредним произвођачима. Јасно су постављени циљеви и циљне групе. 

Додељена финансијска средства ускладити са периодом реализације садржаја. Тражени износ 

средстава 500.000,00 динара а одобрени 100.000,00 динара.  

 

12. Радиодифузно предузеће „Студио М“ ДОО  Чачак 

 

Тема пројекта  „Од школе до посла“ је актуелна и изузетно важна обзиром да се ради о пројекту 

запошљавања младих на територији Чачка, а позната је чињеница да све више младих одлази из 
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града у потрази за пословима у другим градовима Србије и иностранство. Значајан број медијских 

садржаја, 26 радио емисија, у формату репортаже, разгови са компетним саговорницима у процесу 

стручног образовања, едуковања младих као и представника циљних група и локалне самоуправе 

привредног сектора и образовног система града Чачка. Општи и специфични циљеви су добро 

разрађени и постављени као и план пројектних  активности, а разрађене су и тематске целине за 

реализацију емисија. Тражени износ средстава 603.550,00 динара а одобрени 400.000,00 динара.  

 

13. ДОО за маркетинг, трговину и услуге „Студио Џокер“ Чачак 

 

Тема пројекта: „Покрени солидарност“ је актуелна и изузетно важна обзиром да се ради о пројекту 

афирмације младих, превенцији насиља  и развоју здравих стилова живота. Медијски садржај 

представља 10 емисија колажног типа намењен пре свега примарној циљној групи, у циљу 

слободног развоја личности и заштити младих, са фокусом на превенцији насиља и развој здравих 

стилова живота. Тражени износ средстава 570.000,00 динара а одобрени 300.000,00 динара.  

 

14. Ђурђе Мечанин ПР Веб портали „Кабларнет“ Чачак пројекат не прихвати. 
(ИВАЊИЦА) 

Пројекат „И ми смо ти – водич кроз права ОСИ“ се бави проблемима и баријерама са којима се 

суочавају особе са инвалидитетом, тако да је тема пројекта у складу са наменом  пројекта. Потребе 

циљних група су јасно идентификаване и добро дефинисане. Пројекат је иновативан и испуњава 

специфичан критеријум конкурса – степен утицаја на информисање о људским правима и 

унапређењу правне и социјалне државе. Тражени износ средстава 490.000,00 динара а одобрени 

200.000,00 динара.  

 

15. „Oзон Медиа“ ДОО Чачак 

Тема пројекта „Управљање комуналним отпадом и отпадним водама“ је иновативна и изузетно 

значајна за све становнике Чачка. Управљање отпадом је актуелна тема а реализација пројекта би 

допринела унапређењу квалитета јавног информисања у области заштите животне средине.  

Подносилац је уочио реалан проблем коме жели посветити пажњу. Циљне групе су добро 

диференциране, а дат је детаљан и јасан опис пројекта, као и пројектних активности. Тражени износ 

средстава 629.000,00 динара а одобрени 250.000,00 динара.  

 

16. „Oзон Медиа“ ДОО Чачак 

Тема пројекта: „Бити млад, а живети на селу“ је веома значајна јер се бави актуелном темом – 

одласком младих из села. Циљ пројекта је информисање шире јавности о положају села и сеоског 

становништва а нарочито сеоске омладине на територији града Чачка, а пре свега о предностима 

живота на селу.  Тражени износ средстава 763.000,00 динара а одобрени 300.000,00 динара.  

 

17. ДОО „Телевизија Телемарк“  Чачак 

Тема пројекта: Серијал текстова са пратећим мултимедијалним садржајем „Спортом до инклузије“ 

је важна за остваривање јавног интереса зато што ће се бавити темом инклузије ОСИ у спорту на 

територији града Чачка. Аактивности су добро разрађене а циљне  групе су јасно издиференциране. 

Тражени износ средстава 677.600,00 динара а одобрени 200.000,00 динара.  

 

 

18. ДОО „Телевизија Телемарк“ Чачак 

Пројектом Серијал емисија о актуелностима из света пољопривреде „Време за семе“ су важне за 

остваривање јавног интереса јер ће приказати пољопривредне потенцијале града Чачка. Осим у 
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информативним, медијски садржаји ће бити представљени и у едукативним емисијама Планиране 

пројектне активности, резултати и објективно мерљиви индикатори дају довољно уверења да ће се 

остварити утицај на планиране циљне групе. Кроз серијал емисија идеја је да се прикаже: постојеће 

стање, осврт на развојне инструменте код других земаља, стратешке предности и недостаци, циљеви 

разувоја пољопривреде, визију пољопривредног развоја подручја и стратешко позиционирање – 

предуслов за ефикасну политику развој пољопривреде и план конкуретности, инвестициона 

стратегија о потребном улагању. Значајно је остварење сарадње са ПССС, Агрономским 

факултетом, Институтом за воћарством и удружењима пољопривредних произвођача. Тражени 

износ средстава 3.476.000,00 динара а одобрени 3.476.000,00 динара.  

 

19. Удружење „Унија младих“ Чачак 

Тема пројекта „Фокус на Чачак“ је важна за остваривање јавног интереса јер ће се бавити 

информисањем о значајним темама као што су комунални проблеми и како те проблеме решити у 

што краћем временском периоду. Планиране пројектне активности, резултати и објективно мерљиви 

индикатори дају довољно уверења да ће се остварити утицај на планиране циљне групе. Тражени 

износ средстава 435.000,00 динара а одобрени 435.000,00 динара.  

 

20. Телевизија „Галаксија 32“ ДОО, Чачак 

Теме пројекта ТВ информатор „Ми Вас питамо“ су у важне за остваривање јавног интереса. 

Ангажовано истраживачко новинарство је у циљу боље информисаности грађана Чачка. Сврха је да 

се кроз препознатљив медијски садржај постигне већи ниво информисања о виталним темама и 

иницира и имотивише интерактивност на реалицији гледалац-телевизија-локална самоуправа, кроз 

теме друштвена питања, социјална дешавања и све што интересује грађане Чачка. Такође, 

планиране пројектне активности, резултати и објективно мерљиви индикатори дају довољно 

уверења да ће се остварити утицај на планиране циљне групе. Тражени износ средстава 3.390.000,00 

динара а одобрени 2.600.000,00 динара.  

 

21. ДОО  „Ча МТВ Телевизија“ Чачак 

 

Тема  пројекта: „Мој Чачак – мој град, без насиља“ је важна за остваривање јавног интереса, јер сам 

назив  пројекта упућује на циљну групу која ће бити информисана о родно заснованом насињу које 

је све присутније у Чачку. Дугорочни циљ је повећање доживљаја безбедности свих а посебно жена 

од родно заснованог насиља, едукација младих на тему родно засновано насиље, за ученице и 

ученике у средњим школама, повећање свести и информисања о узроцима о узоцима и последицама 

родно заснованог насиља. Тражени износ средстава 523.000,00 динара а одобрени 200.000,00 

динара.  

 

22. Снимање и издавање звучних записа и музике „Куминес“ Пријевор 

Тема пројекта: „Културно уметничко друштво (народна игра) као симбол традиције“ је неговање 

културне баштине кроз народну игру као исказивање духовности и очување традиције. Сврха 

пројекта је буђење свести о очување националне културе и идентита. Народна игра је присутна у 

сеоским групама изворног фолклора и скоро 1000 ансамбала народних игара у преко 200 

аматерских позоришта што указује на ширину и заступљеност али потребу да се млади нараштаји 

као примарна циљна група упозна и укључи у рад неког од КУД -ова. Тражени износ средстава 

760.000,00 динара а одобрени 200.000,00 динара.  
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        23. Удружење „Рефлектор“ Чачак 

 

Пројекат  „Упознајте нас“ се бави инклузијом особа са инвалидитетом и оснаживањем њихових 

породица. Тема пројекта је у складу са наменом  пројекта, којим се жели  квалитетно и садржајно 

информисање грађана о проблемима и потребама ОСИ. Пројекат је иновативан и испуњава 

специфичан критеријум конкурса – степен утицаја на информисање о људским правима и 

унапређењу правне и социјалне државе. Тражени износ средстава 450.000,00 динара а одобрени 

300.000,00 динара.  

 

24. Удружење „Пулс медија“ Чачак 

 

Пројекат „Чачак јуче, данас, сутра“ је усклађен са потребама и приоритетима циљних група. 

Разрађен је и изводљив план реализације пројекта. Постоје неопходни ресурси за реализацију 

пројекта што гарантује његову успешну реализацију. Тражени износ средстава 540.000,00 динара а 

одобрени 400.000,00 динара.  

 

25. Центар за информисање, културу и развој демократије „Директива“ Чачак 

 

 

Тема пројекта „Породично насиље – велики друштвени проблем“ је добро разрађена и веома 

значајна а планирани медијски садржаји усмерени на интензивирање процеса институционалног и 

општег друштвеног ангажовања у превенцији против породичног насиља, кроз непосредну заштиту 

и уклањање родних стереотипа и традиција. Тражени износ средстава 620.000,00 динара а одобрени 

620.000,00 динара.  

 

26. Привредно друштво „ГЗС Чачак“ Чачак ПривредноПР друштво гз 

 

Теме пројекта „Године које су промениле Чачак – две деценије након промене политичког и 

економског система“ су важне за остваривање јавног интереса, кроз приказ утицаја националних 

капиталних улагања у непосредној близини Града на развој привреде Града и Моравског округа. 

Пројекат је добро разрађен, бави се истраживачким приступом проблемима привредног карактера, 

начином решавања, кроз емитовање значајнијег обима иновативних медијских садржаја везаних за 

привредне потенцијале Чачка и шире друштвене заједнице, како на порталу тако и на већем броју 

медија. Тражени износ средстава 1.500.000,00 динара а одобрени 1.500.000,00 динара.  

 

27. Студио за фото,видео и постпродукцију „4Н  студио“ Чачак 

 

Пројекат „Инклузија – из нашег угла на територији града Чачка“ се бави инклузијом ОСИ и 

оснаживањем њихових породица. Тема пројекта је од великог значаја за остваривање хуманизације 

друштвене заједнице, посебно у најмлађој старосној групи. Циљне групе су прецизно дефинисане, а 

циљеви пројекта усмерени на подизање информисаности о потреби и значају инклузије и подизању 

свести јавности и образовних институција (кроз истинско укључивање у социјални живот) а у 

складу са наменом  пројекта. Потребе циљних група су јасно идентификаване и добро дефинисане. 

Пројекат је иновативан, посебно у домену превода прилога на знаковни језик. Тражени износ 

средстава 560.000,00 динара а одобрени 350.000,00 динара.  
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28. ДОО „Matrix media“ Чачак 

 

Теме пројекта „Поздрав из Чачка!“ и жанр медијског садржаја, кроз ТВ серијал су важне за 

остваривање јавног интереса, јер планиране документарно културне емисије указују јавности, а 

посебно млађој популацији на културно-историјске личности и споменике и природне одлике 

окружења (мањих насеља и руралних предела) као и значајних географских топонима које су иначе 

јавности мање познате. Циљ пројекта је усклађен са потребама дефинисаних циљних група 

(јавности и установа културе) и усмерен на подизање степена информисаности о значају културних 

специфичности Моравичког округа и подизању свести јавности о њиховом постојању, о садашњем 

стању, очувању од заборава и неговању националног културног и духовног блага из прошлости. 

Тражени износ средстава 458.000,00 динара а одобрени 300.000,00 динара.  

 

29. Студио за видео продукцију и фотографске услуге „Бус плус“ Чачак 

 

Тема и сврха пројекта „Ћирилица – тврда воћка чудновата“ је очување и промовисање употребе 

српског језика и ћириличног писма у јавном простору, као изворног и основног постулата 

националних културних вредности. Значај теме је веома детаљно изложен, уз низ проблема са 

којима се ћирилица суочава у јавности у Србији, тако и  у расејању. Реализација основног и низа 

специфичних циљева подразумева укључивање свих битних образовних и културних институција и 

појединаца – дефинисаних као примарне и секундарне циљне групе од значаја за реализацију 

пројекта и пројектних активности на територијалном простору Чачка, региона, Србије и дијаспоре. 

Планиран медијски садржај чине три емисије документарног серијала и седам веб фељтона у 

различитим областима, кроз добро разрађене синопсисе. Пројектне активности су детаљно 

разрађене, а резултати пројекта разноврсни почев од извршених истраживања, произведеног 

медијског садржаја, преко медијске промоциоје ћирилице и успостављеног канала комуникације 

цивилног сектора и медија са локалним институцијама у циљу очувања писма и језика, до 

образовања младих. Тражени износ средстава 392.300,00 динара а одобрени 150.000,00 динара.  

 

30. Кинематографија и видео производња „Алвес“ Чачак 

 

Тема пројекта  „Предеоне вредности Овчарско-кабларског драгуља“ је документарног жанра. 

Циљне групе су добро дефинисане и добро постављене, а план реализације је свеобухватан.  

Тражени износ средстава 500.000,00 динара а одобрени 200.000,00 динара.  

 

31. Агенција за производњу аудио – визуених производа „AVN + production Чачак“ 

 

Тема пројекта „Чачанске пешачке и планинарске стазе“ чини медијски садржај (тв серијал са девет 

епизода) од јавног значаја за информисање о природним лепотама града Чачка и околине које 

представљају пешачке и планинарске стазе. Значај пројекта је боље информисање дефинисаних 

циљних група са значајним тематски разрађеним локалитетима, намењених за усмеравање 

становништва, посебно младих ка већем боравку у природи, неговање здравих стилова живота и 

благотворном утицају на психофизичко здравље, промовисање културолошких знаменитости и 

едукацију о еколошкој свести. Иновативност је укључивање стручних партнерских удружења – 

Спортског савеза Чачка и Планинарског друштва Каблар у реализацију пројектних активности при 

стварању, али и два емитера – ТВ и интернет портала у процесу објаве (емитовања) медијског 

садржаја, чиме се остварује значајнији ниво видљивости и већи ниво информисаности и едукације 

јавности. Тражени износ средстава 606.000,00 динара а одобрени 300.000,00 динара.  
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32. Кинематографија и видео производња „Агро јасик  продукција“ Чачак 

 

Тему пројекта „Наша прича – породична газдинства чачанских села“ чини медијски садржај (тв 

серијал са десет епизода) од јавног значаја за информисање о стању села и животу пољопривредних 

домаћинстава, као и природно - туристичким потенцијалом и еколошки здравој средини – 

чачанским селима. Значај пројекта је боље информисање наведених циљних група са значајним 

тематски разрађеним сеоским локалитетима, документовање садашњег стања у селима и сеоским 

породицама, чување од заборава идентитета сеоских локалитета и обичаја, промовисање природних 

у туристичких знаменитости и едукацију о еколошкој свести. Тражени износ средстава 476.000,00 

динара а одобрени 250.000,00 динара.  

 

33. Кинематографија и видео производња „Агро антена“ Чачак 

 

Тема пројекта „Најважнија споредна ствар на свету“ је фудбал као најважнија споредна ствар на 

свету, посебно на селу, где окупљање младих око фудбалских клубова представља једини вид 

окупљања и идентитета села и њених житеља. Значај пројекта је боље информисање циљних група 

са организовањем аматерског спорта кроз фудбалске клубове и активности у сеоским локалитетима, 

документовање садашњег стања, чување од заборава идентитета сеоских клубова, традиције  и 

обичаја и унапређење медијског стваралаштва које доприноси бољем и квалитетнијем 

информисању јавности о друштвеном животу сеоске популације. Тражени износ средстава 

506.000,00 динара а одобрени 200.000,00 динара.  

 

34. Кинематографија и видео производња „Агро караван ср продукција“ Чачак 

 

Тема пројекта: „Градина на Јелици“ је производња иновативног медијског садржаја – 

документарног филма о историји и култури античког археолошког локалитета Градина на планини 

Јелици, који указује на трагове постојања археолошких и историјских топонима, у домену едукације 

јавности, посебно младих, о историји, пореклу, стању и карактеристикама локалитета, али и 

културно-туристичком потенцијалу. Општи циљ пројекта је допринос бољем информисању 

јавности Чачка и Драгачева о културној баштини, уз који су дефинисани и специфични циљеви. 

Тражени износ средстава 465.000,00 динара а одобрени 350.000,00 динара.  

 

35. Агенција за изнајмљивање радио, телевизијске и телекомуникационе опреме, рекламу 

и пропаганду „Звуци галаксије“ Чачак 

 

Тема пројекта: „Интервју недеље“ је производња документарног садржаја – интервјуа са 

знаменитим личностима из различитих области деловања, од значаја за Чачак и Моравички округ. 

Значај пројекта је опредељујући за информисање јавности, наводи се општа тема као и личности. 

Пројектне активности и план су детаљно  разрађени. Тражени износ средстава 500.000,00 динара а 

одобрени 300.000,00 динара.  

 

36. Делатност новинских агенција „Ин- медиа.нет“ Чачак 

 

Теме пројекта „Сви путеви воде у Чачак су вишезначно одређене, а планиран медијски садржај су 

информације од значаја за јавно информисање дефинисаних циљних група – становништва, 

привредника, потенцијалних туриста и инвеститора и осталих јавности о економском, привредном, 

културно-историјском, природно-географском и туристичком потенцијалу града усмерених на 

промоцију резултата и развојних могућности. Теме су конкретизоване и детаљно разрађене. 

Тражени износ средстава 960.000,00 динара а одобрени 750.000,00 динара.  
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37. Удружење медија и медијских радника 

 

Тема пројекта „Креатори интернет насиља, последице и санкције“ је актуелна и изузетно важна 

обзиром да се ради о пројекту заштите од злоупотребе насиља на интернету и друштвеним 

мрежама, у сегменту новинарства и професионалног информисања.  Значај пројекта је посебан у 

остваривању јавног интереса у области информисања, посебно са аспекта стања новинарства и 

медија. Циљ је да кроз медијске садржаје искорени насиље, цензура, говор мржње и застрашивање 

новинара, како би се рад новинара и медија вратио изворним начелима професионализма, слободе и 

демократичности. Медијски садржаји треба да учине сагледавање проблема интернет насиља 

видљивим и побуде активирање правне струке, институционалних органа и целе јавности ради 

доношења законских решења и санкција за креаторе насиља и заштите новинарску професију, а 

тиме и јавност. Тражени износ средстава 600.000,00 динара а одобрени 419.000,00 динара.  

 

  

*** 

 

Градско веће је размотрило предлог Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања и 

одлучило да се средства не одобре следећим учесницима: 

 

 

 

1. ДОО „Радио Jaвор“ Ивањица 

 

Опис пројекта „Новости града Чачка“  је сувише штур и уопштен, као и врста планираних 

медијских садржаја. Број предложених медијских садржаја је преобиман да би се реализовао у 

назначеном временском периоду. Осим тога, у делу оперативних трошкова наведене су ставке за 

које нису предвиђена издвајања из буџета. 

Комисија предлаже да се пројекат не прихвати.  

2. ДОО Радио „Пожега“  Пожега 

 

Пројекат: „Спорт као игра“ је од значаја за реализацију од стране више специјализовних спортских 

друштава и клубова као и произвођача медијских садржаја, али се из техничких и професионалних 

капацитета подносиоца пројекта не види оправданост његовог суфинансирања. Постоји, такође, 

одступање броја медијских садржаја наведених у пријави и буџету, као и неправдано висок износ 

трошкова студијских сати и персоналних трошкова.  

 

 

3. Удружење „Н2 медиа“ Чачак 

 

Тема пројекта „Мозаик града Чачка“ је резултат редовних активности локалне самоуправе тако да 

нема посебног значаја и утицаја на информисаност грађана Чачка. Тема је  широко постављена и 

нејасна што не гарантује прецизност и пројектну усмереност.  

 

4. Удружење „Н2 медиа“ Чачак 

 

Циљ пројекта „Реци НЕ насиљу“ је нејасан, циљне групе су прешироко постављене а буџет пројекта 

садржи ставке које су неоправдане. 
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5. Студио за видео продукцију „Ганис 032“ Чачак 

 

Тема пројекта „МО спорт“ је значајна за информисање јавности у области спорта и здравих стилова 

живота али буџет пројекта није усклађен са условима конкурса.  

  

 

На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву. 

 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ОЦЕНУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА У 

ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Мирослава Петковића, 

Градско веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за оцену извештаја о реализацији пројеката 

 у области јавног информисања 

  

I 

 

За разматрање наративних и финансијских извештаја о реализацији пројеката у области 

јавног информисања и достављање предлога Градском већу града Чачка образује се Комисија за 

оцену извештаја о реализацији пројеката у области јавног информисања, у саставу: 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

- Предраг Ковачевић, дипломирани инжењер електротехнике, запослен у Градској управи 

за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа 

 

ЧЛАНОВИ 

 

1. Слађана Обрадовић, дипломирани економиста, запослена у Градској управи за 

финансије 

2. Слађана Протић, дипломирани економиста, запослена у Градској управи за финансије 

3. Славица Пјевовић, дипломирани економиста, запослена у Градској управи за финансије 

4. Јована Вуковић, дипломирани економиста, запослена у Градској управи за финансије 

 

II 

 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 
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ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ВЕЗИ 

ИЗВЕШТАЈА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА О 

РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА У 2019. ГОДИНИ 

 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Милана Бојовића, Градско веће 

је једногласно донело следећи: 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ извештај  цркава и верских заједница о реализовању програма у 2019. години, 

који је доставио  подносилац програма Српска православна црквена општина Мојсиње – Црква у 

Остри. 

 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ВЕЗИ 

ИЗВЕШТАЈА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА О 

РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА У 2020. ГОДИНИ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Милана Бојовића, Градско веће 

је једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 

 УСВАЈАЈУ СЕ извештаји  цркава и верских заједница о реализовању програма у 2020. години, 

које су доставили  следећи подносиоци програма: 

 

 Српска православна црквена општина Атеница 

 Српска православна црквена општина Заблаће 

 Српска православна црквена општина при храму Вазнесења Господњег у Чачку 

 Српска православна црквена општина Горичани  

 
 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И 

ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 

2021. ГОДИНИ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Милана Бојовића који је 

упознао чланове Градског већа са предлогом Комисије која је размотрила приспеле пријаве на 

конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у 2021. 

години, Градско веће је једногласно донело: 
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О Д Л У К У 

о додели средстава црквама и верским заједницама за реализовање 

 програма у 2021. години 

  

 

1. ДОДЕЉУЈУ СЕ средства за реализовање програма у 2021. години следећим црквама и 

верским заједницама: 

 

 

Ред. 

Бр. 
Назив цркве  Износ Намена 

1.  
Српска православна црквена 

општина Горичани 
600.000,00 Санација крова храма 

2.  
Српска православна црквена 

општина Љубић 
1.000.000,00 Изградња амфитеатра 

3.  
Српска православна црквена 

општина Мрчајевци 

 - црква у Остри 

2.000.000,00  
Израда спољне фасаде 

храма 

    

 

2.  Са црквама и верским заједницама  из тачке 1. Одлуке закључиће се уговор којим ће се 

уредити међусобна права и обавезе. 

 

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

 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ И 

ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ГРОБЉА „ГРАДСКО 

ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК 

  

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Небојше Бежанића, Градско 

веће је једногласно закључило: 

 

ОДЛУКУ 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Анекс I Колективног уговора Јавног комуналног предузећа „Градско 

зеленило“ Чачак, у тексту који је саставни део ове одлуке. 

 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Небојше Бежанића, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

 

 

 



!

PEIIIE6E

YTs cpeAcraBa yrspfennx OgrryKora o 6ylery rpag4 9aura sa 202L roAr.ruy (,,Cn. ruacr rpaAa
r{aqKa" 6poj 3012020, l2l202l u 1812021) pasAeo 2, fpa4cro rehe, fiynxquouanna
xracuQuxaquja 130, arponpujaqula 17, eKoHoMcKa x.racusuxaquja 499 ,,Cpe4cma pe3epBe -
Cra:rua 6prercra pesepea", ra3Bop $unancupama 01 (I,Isaaqu r,B cpeAcrana 6yuera fpa,qa),

,{npexruu KopI4cHr4K 6yqercxux cpeAcraBa - Ipagcno rehe rpa4a rlaura, flporpau 0602, Ouurre
ycJryre JIoKaJrHe caMo)mpaBe, rporpaMcKa aKTr4BHocr 0602-0010 Cramra 6yJerclca pe3epBa,

o4o6parajy ce cpeAcrBa y I43Hocy oa 1.550.000100 4nuapa, Ha r4Me uovrohu sa caxaqujy rrrrere
Hacrane ycJreA eJreMer{rapHe HerroroAe (noxap u 6yjuuwa nonnana) u ro:

PeAnu
6p.

I{*re u rpe:r{Me Mecro I{sHoc 0urreherre

1 flpeApar Mu:rrah Tp6lruanu 750.000,00 cranr6enn o6iexar
2. BraAan Mu,rocasJbenuh r{a.{aK 400.000,00 crau6enz oSiemr
J. 3opau llay,norah Mp.{aieequ 400.000"00 IroTrropHa 3r4A

Cpegcma H3 raLIKe 1. Peuerua pacnopelyj5 ce Ha anponpujauajy 61" exosoucna r.,racuf;nxaqnja
484 - Harcuaaa urere 3a noBpeAe HnH urery Hacrarry ycre.q eneMeHTapr{HX HeroroAa Hnr{ Apyrux
rpnpo.qH[x y3poKa, Pacxog no HaMeHaMa 4841 - HaxuaAa [rrere 3a floBpere HnH rxrery Hacrany
ycneA eneMeHrapHHx HenoroAa vnH lpyn4x npHpoAHHx v3poKa, u:nop rfr.rnaHcuparba 0l (n:gauu
u: 6yuera fpala) {upexrurz KopHCHHK 6yuercxax cpercraBa fpagcra vnpaBa 3a orrrrrre }r
:ajeguuurce nocJ.loBe.

O u:epuremy oBor peurelba crapahe ce I-pagcxa ynpaBa sa rpauaucuje.

Ono peurerue o6janurn y,,C,ryx5exo\,{ jrrlcr)/ rpala t{auxa".

Mu,ryn ToAoponuh o6aeecruo je vrrauoee fpagcxor eeha ,qa je og,ryveHo rro cBHN,r raqKaMa
AHeBHor pe4a, na je 33. ce-qnurly fpagcxor eetra :anryvao y 10 qacoBa u 30 nurnra.

TPAACKO BBhE
Epoj: 06-19512021-IIJ

25. noaeu6ap 2021. rolurte

1.

2.

3.

4.

4l
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Записник са  33. седнице Градског већа  усвојен је на 34. седници Градског већа број 06-

214/2021-III од 21. децембра 2021. године. 


