
ЗАПИСНИК 

СА ДЕВЕТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 18. децембра 2020. године, у сали Скупштине града Чачка, са почетком у 14,00 

часова. 

 

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

Градског већа отворио је 9. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

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

Драгомир Шипетић, Владимир Ристовић, Драган Филиповић, др Милош Папић, прим. др Славица 

Драгутиновић, др Милан Лукић, Немања Трнавац, Милорад Јевђовић и Споменка Шипетић, а 

одсутни су Владан Милић, Радован Јовановић и др Биљана Кочовић. 

 

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

може да ради и пуноважно одлучује; 

 

 да седници Градског већа  присуствују: 

 

- Мирјана Ђоковић, помоћник Градоначелника 

- Милан Бојовић, помоћник Градоначелника 

- Александар Максимовић, заменик председника Скупштине града 

- Мирослав Петковић, секретар Скупштине града 

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

Градског већа 

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије 

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

- Биљана Ђуровић, представник Градске управе за локални економски развој 

- Бојан Гавриловић, представник Градске управе за локални економски развој 

- Бранкица Јелић, директор Градске стамбене агенције Чачак 

- Момир Миловановић, директор ЈКП „Дубоко“ Ужице 

- Зоран Бараћ, директор ЈП „Рзав“ Ариље 

- Зоран Пантовић, директор ЈКП „Водовод“ Чачак 

- др Петар Домановић, директор ЈКП „Комуналац“ Чачак 

- Миодраг Јаћимовић, директор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци 

- Драган Николић, директор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак 

- Зоран Благојевић, директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак 

- Данко Ћаловић, в.д. директор ЈКП „Чачак“ Чачак 

- Небојша Јелушић, директор ЈП „Градац“ Чачак 

- Војин Јаковљевић, директор „Туристичке организације Чачка“ Чачак 

- Мирко Пешић, в.д. директор „Научно технолошког парка“ Чачак 

- Милош Стеванић, директор Спортског центра „Младост“ Чачак 

 

 да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока 

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

 

*** 

 

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

достављен записник са 8. седнице Градског већа, ради усвајања. 
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Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 8. седнице Градског 

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

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  8. седнице Градског већа града Чачка број 06-182/2020-III од 8. 

децембар 2020. године, без примедби. 

 

 

*** 

 

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

дневни ред који је достављен уз материјал за седницу. 

 

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

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

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

 

1.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

2.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ 

КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА 

 

3.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА 

ЧАЧКА, СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА ЧАЧКА, СЛУЖБЕ ЗА 

ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА ЧАЧКА И ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

4.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СИМБОЛУ ГРАДА ЧАЧКА 

 

5.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

6.  УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

7.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

8.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

9.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 
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10. РАЗМАТРАЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП 

„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

11. А) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 06-39/2020-I ОД 21. и 22. МАЈА 2020. ГОДИНЕ O 

ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП 

„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК БРОЈ 138/3 ОД 11. МАЈА 2020. ГОДИНЕ 

 

Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК БРОЈ 140/5 ОД 30. ЈУНА 2020. 

ГОДИНЕ 

 

12. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“  ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

13. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“  ЧАЧАК ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

14. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПЕРИОД 1.01. – 

31.12.2021. ГОДИНЕ  

 

15. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

САКУПЉАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ЗА ПЕРИОД 1.01. – 31.12.2021. ГОДИНЕ  

 

16. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЗОО ХИГИЈЕНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2021. 

ГОДИНЕ  

 

17. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

18. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „МОРАВАЦ“  МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

19. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ 

МЕСТА МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ  

 

20. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

САКУПЉАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ  

 

21. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ПОВРШИНА У ЈАВНОМ 

КОРИШЋЕЊУ НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2021. 

ГОДИНУ 
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22. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

23. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 

2021. ГОДИНУ 

 

24. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ ЧАЧКУ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

25. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА 

СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА  ЈКП „ПАРКИНГ 

СЕРВИС“ ЧАЧАК  ЗА ПЕРИОД 2021- 2023 

 

26. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

27. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

28. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ  ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК  ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

29. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

30. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

31. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊА, ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, УЛИЦА И 

НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

32.  УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

33. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

34. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И 

ПРОГРАМА РАДА Д.О.О. „НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК“ ЧАЧАК ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

35. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ 

ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

36. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА МЕРА 

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ 
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РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. 

ГОДИНУ  

 

37. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ПРЕДУСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТУ „ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ СОЦИЈАЛНОМ 

СТАНОВАЊУ И АКТИВНОЈ ИНКЛУЗИЈИ“  

 

38. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2020. 

ГОДИНУ У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ 

РАЗВОЈА ЗА ПЕРИОД 2020. – 2022. ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА  

 

39. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

40. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 36) 

 

41. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 39) 

 

42. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 516) 

 

43. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ DANILOVIC FAMILY INVEST ДОО 

ЧАЧАК НА ЗАКЉУЧАК ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 

ROP-CAC-32229-LOC-1/2020 ОД 9. НОВЕМБРА 2020. ГОДИНЕ  

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 

2021. ГОДИНУ 

 

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

Градског већа са  нацртом Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину и истакао да је Министар 

финансија у јулу 2020. године донео Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2021. 

годину и пројекције за 2022. и 2023. годину, на основу којих параметара је добијено низ важних 

података за планирање прихода, зарада, субвенција, ограничења у планирању и др. Даље је истакао 

да се пројекција прихода буџета  града Чачка за 2021. годину заснива на оствареним приходима у 

периоду јануар - новембар 2020. године и економској и фискалној политици у 2021. години. Одлука 

о буџету града Чачка пројектована је у износу од 4.795.000.000,00 динара, а методологијом 

приказивања приходне и расходне стране приказани су приходи и примања, расходи и издаци и из 

осталих извора (сопствена средства индиректних корисника). На основу кретања прихода у 2020. 

години очекује се наставак позитивних трендова у кретању наплате током наредне буџетске године. 

Битан аспект процеса пројектовања прихода за 2021. годину је оцена квалитета и одрживост степена 

наплате, као и узимање у обзир само структурних облика појединих категорија прихода. Кретање 

зарада у јавном сектору и пензија, као и повећање минималне зараде имаће позитиван утицај на 

ниво прихода буџета. Фактори који су узети у обзир приликом пројекције прихода у 2021. години 
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су: кретање зарада у јавном сектору директно утичу на кретање нивоа директних пореза као што су 

порез на зараде; повећање минималне зараде и кретање профитабилности неких јавних предузећа 

опредељује уплату добити јавних предузећа у наредном периоду. Пројекција расхода и издатака 

буџета Града Чачка за 2021. годину заснива се на: оствареним расходима и издацима буџета града у 

периоду јануар - новембар 2020. године, пренетим наменским средствима из 2020. године, 

захтевима и приоритетима буџетских корисника за 2021. годину и уговореним обавезама по 

пројектима са ресорним министарствима. У даљем излагању детаљно је образложио приходну и 

расходну страну буџета. Напоменуо је да има неколико техничких грешака у образложењу, које ће 

бити одмах исправљене. 

 

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

 Драгомир Шипетић похвалио је буџет Града за наредну годину и све који су учествовали у 

његовој изради и истакао да ће детаљније учествовати у дискусији када се буду усвајали програми 

установа социјалне заштите. Реализација буџета пратиће се у наредној години кроз реализацију 

програма корисника кроз употребу средстава за поједине намене а што је у Предлогу буџета за 

2021. годину дато свеобухватно, при томе се осврнувши највише на оне кориснике буџета који се 

тичу његовог ресора. Буџет је окарактерисао као развојни, али исто тако са  изразито социјалном 

компонентом а што је његова карактеристика из предходних година. Град Чачак је један од ретких 

који планира и спроводи свеобухватне активности везане за социјалну политику и услуге социјалне 

заштите кроз установе  социјалне заштите и друге видове намењене корисницима, тако да од 2017. 

године константно расте ниво средстава у овој области. Тренутно не постоје листе чекања за услуге 

социјалне заштите и обухват корисника је 100%, па тако 67-оро деце користи услугу личног 

пратиоца а налазе се у програму тзв. инклузије, а исто тако је и са осталим услугама. Најавио је да 

ће са добијањем  лиценце за Центар „Зрачак“ вршење услуга прећи на ту установу а то ће донете 

знатну уштеду у буџету. Такође је добро што је у буџету за наредну годину предвиђено да лица 

старија од 65 година и даље имају бесплатан  превоз а  ту повластицу ће имати још 17 категорија 

корисника. На крају је истакао да се нада да ће од надлежног министарства доћи иницијатива за 

израду социјалних карата, а када то буде спроведено у Чачку добиће се прецизније информације у 

овој области које ће бити од користи. Такође је најавило да ће се Град потрудити да се услуга 

поделе оброка у оквиру Црвеног крста и Народне кухиње врши на још бољи начин и да ће се у све 

укључити и донатори. 

 Др Милан Лукић истакао је да је у овим тешким временима евидентно да је квалитетна 

пољопривредна производња утицала на стабилизацију стања у друштву током трајања пандемије, 

тако да је снабдевање пољопривредним производима текло несметано све време. Оцењује да је 

политика пољопривредне производње одлично вођена у целој Србији  па тако и у Чачку,у складу са 

принципима и стратешким начелима који су зацртани. Тако је Чачак током ове године исплатио 

целокупан износ директних субвенција у висини од 45 милиона динара а исто то се планира и за 

следећу годину, а поред тога обезбеђен је износ од око 11 милиона динара за сврху попут набавке 

противградних ракета, горива за стрелце, накнаде за њихов рад и др. Такође, једна од добрих мера 

које се спроводе је та да пољопривредни произвођачи имају прилику да изврше бесплатну анализу 

земљишта без обзира на сегмент пољопривредне производње којим се баве. Свеукупно гледајући, 

оцењује да је широко сагледан сегмент пољопривредне производње кроз буџет града Чачка за 

наредну годину који ће омогућити унапређење производње и рад пољопривредних произвођача. 

 Немања Трнавац честитао је свима дан Града и истакао да је ову годину обележила 

пандемија и да се буџет Града томе морао прилагођавати. Даље је истакао да се у уводном излагању 

известиоца могло детаљно чути о свим сегментима буџета, па се осврнуо само на неке ставке у 

буџету а које се тичу развоја туризма, предшколског образовања, основног и средњег васпитања и 

образовања, социјалне и дечје заштите, средстава за спорт и омладину итд. Истакао је да су приходи 

буџета Града добри, а сарадња са Републиком одлична те да је градоначелник био добра спона 
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између два нивоа власти. Најавио је вршење услуга социјалне заштите у оквиру Центра „Зрачак“. 

На крају је истакао то да је хала КК“ Борац“ прешла у надлежност Града и дата на управљање СЦ 

„Младост“ па се нада да ће хала понети име прослављеног кошаркаша Радмила Мишовића.  

 Мирослав Петковић истакао је да је буџет Града за 2021. годину пажљиво планиран, 

избалансиран и социјално одговоран и није кредитно оптерећен у минималном износу. Нада се да ће 

буџет остварити приходе који су планирани за следећу годину. Између осталих ставки буџета 

истакао је финансирање услуга социјалне заштите и одређене инвестиције у овој области у висини 

од укупно 405 милиона динара. Појаснио је да ће накнаде незапосленим породиљама за децембар 

бити исплаћене у јануару како је то уобичајено, те да не стоје тврдње неких да се са овим касни и 

посебно нагласио да то није обавеза града Чачка а да Град ипак исплаћује такве накнаде. Даље је 

истакао улагање у основне и средње школе и на ту тему се осврнуо на критике које се могу чути од 

синдиката образовања као неосноване. Поставио је питање известиоцу у вези ставке за средстава за 

популациону политику по пројекту и прокоментарисао ниво средстава за халу Борац намењених за 

пројекат. На крају је истакао зашто се чека да услуге Центра за социјални рад пређу на Установу 

„Зрачак“ Чачак  и питао је због чега се са тим чека. 

 Зоран Тодосијевић истакао је да оно што из средстава намењених за популациону политику 

није утрошено ове године по пројекту биће утрошено следеће године, по пројекти министарства без 

портфеља. Што се услуга које Центар „Зрачак“ почиње да врши почетком следеће године, истакао је 

да су постојали неки административни предуслови да до тога дође између осталог и закључивање  

уговора што би потрајало а никако није био у питању ниво планираних средстава који је сасвим 

довољан.  

 Драгомир Шипетић је истакао да је Град створио услове да све активности које се тичу 

услуга које Центар „Зрачак“ почиње да врши буду спроведене, али да постоје законске процедуре 

које то успоравају, попут процеса добијања лиценце, ангажовања лица по уговору па је све то 

потрајало, а било је потребно време и да се све ухода и уведе у систем. 

 Милан Бојовић  истакао је да је похвално да се буџет пуни планираном динамиком, нарочито 

по основу пореза на зараде што значи да се повећава број суграђана који раде а смањује 

незапосленост, те да је буџет за наредну годину, због ситуације са пандемијом и развојни али 

социјално и здравствено одговоран. Упркос томе, настављају се радови на пројектима, граде се и 

реконструишу путеви, раде системи за водоснабдевање што је посебно истакао, а о свему се 

размишља дугорочно због чега се ради се бројна пројектно-техничка документација. Системи за 

водоснабдевање радиће се и даље, нарочито у срединама где је концентрисан највећи број грађана 

тако да ће неки од ових система бити завршени у 2021. години. Даље је истакао да се очекује 

рализација Националног инвестиционог плана за Србију 2025. којим су планирана значајна улагања 

у област водоснабдевања и фекалне канализације у ком циљу је Чачак спремио пројектну 

документацију али и пратеће акте који су потребни за конкурисање код Канцеларију за управљање 

јавним улагањима. Истакао је веома важним изградњу деоница аутопутева који су значајни за наш 

град, усвајање Просторног плана аеродрома „Морава“ Лађевци који предвиђа проширење 

аеродрома у циљу развоја карго саобраћаја, пројекат изградње новог објекта Опште болинице Чачак 

и реконструкција постојећих објеката болнице, наставак радова на брани „Сврачково“ у сарадњи са 

Републиком и др., дакле наставља се оно што је већ започето кроз амбициозни буџет за следећу 

годину. 

 Милун Тодоровић, на крају дискусије по овој тачки дневног реда, истакао је да је буџет Града 

за 2021. годину развојни, социјални, одговоран и инвестициони, да је креиран у тешком времену 

пандемије упркос коме је за 2021. годину планирано даље инвестирање и даљу сарадњу са 

Републиком, о чему је говорио претходник. Од предвиђених пројеката нарочито је истакао наставак 

изградње канала за наводњавање Парменац-Катрга, Здравствену станицу Љубић, почетак изградње 

Болнице, Фабрику за пречишћавање отпадних вода на потезу Прелићи у оквиру треће фазе 
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рекултивације и затварања депоније и др,. и истакао је да је до сада урађено много и да се са тим 

наставља кроз буџет Града и кроз конкурисање код разних фондова.  

 

 По упознавању са нацртом Одлуке и завршеном претресу Градско веће је једногласно 

утврдило Предлог одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 

ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА 

ЧАЧКА 

 

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

одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе које се односе на локалне комуналне таксе, 

Одлука о локалним комуналним таксама мења се у Таксеној тарифи, Тарифни број 2. усклађује са 

највишим износима локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, 

осим пољопривредних возила и машина, које је донела Влада на предлог министарства надлежног 

за послове финансија. Дана 6. новембра 2020. године упућено је обавештење јавности на сајту града 

корисницима Буџета града Чачка и јавним предузећима града Чачка да дају  предлоге и сугестије 

ради обраде нацрта Одлуке о измени одлуке о локалним комуналним таксама за територију града 

Чачка. Предлога и сугестија у датом року није било. 

 

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

измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка, и доставило Скупштини 

на разматрање и доношење. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКИХ 

УПРАВА ГРАДА ЧАЧКА, СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ 

ГРАДА ЧАЧКА, СЛУЖБЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА ЧАЧКА И 

ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Небојша Бежанић. Закон о 

запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, којим се уређују права и 

дужности из радног односа запослених у јединицама локалне самоуправе прописује да се Кадровски 

план састоји од приказа броја запослених према радним местима и звањима, броја запослених са 

радним односом на неодређено време који су потребни у години за коју се доноси кадровски план, 

број приправника чији се пријем планира и број запослених чији се пријем у радни однос на 

одређено време планира у кабинету градоначелника или због повећаног обима посла. Нацрт 

Кадровског плана припрема се у складу са буџетским календаром, истовремено са нацртом буџета 

јединице локалне самоуправе, тако да буде усаглашен са средствима обезбеђеним буџетом. 

Кадровски план у једници локалне самоуправе усваја Скупштина града, истовремено са одлуком о 

буџету јединице локалне самоуправе.Циљ доношења Кадровског плана је да се сагледају потребе 

градских управа, служби и Градског правобранилаштва када су у питању кадрови за наредну годину 

и да се у складу са тим потребама планирају расходи за запослене. Значај кадровског плана огледа 

се у томе што се Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места доноси на 

основу усвојеног кадровског плана и што радно место не може да се попуни ако његово 

попуњавање није предвиђено кадровским планом.  Постојећи број запослених на неодређено време 

у градским управама и службама је 216. Кадровским планом за 2021. годину предвиђено је 
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повећање броја запослених за 50 лица на неодређено и 2 приправника на одређено време (од чега 43 

на основу сагласности које ће бити затражене током 2021. године).  

   

 По упознавању са нацртом Кадровског плана Градско веће је једногласно утврдило Предлог 

Кадровског плана Градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију града Чачка, 

Службе за интерну ревизију града Чачка и Градског правобранилаштва града Чачка за 2021. годину, 

и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СИМБОЛУ ГРАДА ЧАЧКА 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Небојша Бежанић. Правни 

основ за доношење Одлуке о симболу града Чачка садржан је у одредбама Закона о локалној 

самоуправи  којима је прописано да Скупштина даје сагласност на употребу имена, грба и другог 

обележја општине односно Града.  Закон је прописао да јединица локалне самоуправе самостално у 

складу са законом утврђује своје симболе (грб и заставу) и њихову употребу. Симболи јединице 

локалне самоуправе могу се истицати само уз државне симболе. Законом је такође прописано да се 

у службеним просторијама органа јединице локалне самоуправе истичу само државни симболи, 

симболи националних мањина чији је језик на територији јединице локалне самоуправе у службеној 

употреби као и симболи јединице локалне самоуправе. Статутом града Чачка прописано је да Град 

има свој грб и да се изглед и употреба грба уређује посебном одлуком Скупштине града. Грб града 

Чачка је према Статуту званично обележје града Чачка. Одлуком се предвиђа да грб, без посебне 

сагласности, употребљавају Скупштина града, Градско веће града, председник и заменик 

председника Скупштине града, председник и заменик председника Градског већа, секретар 

Скупштине града, Градоначелник, заменик Градоначелника и Градске управе града Чачка. Градске 

организације чији је оснивач Скупштина града и јавна предузећа и установе, чији је оснивач 

Скупштина града, имају право на службену употребу грба града, а остала  правна лица која желе да 

користе грб Града морају претходно прибавити писану сагласност Скупштине Града и грб могу 

користити само у службене сврхе. Такође грб се може употребљавати на дипломама, 

сведочанствима, захвалницама, плакетама, пословним писмима, меморандумима, значкама и 

званичним исправама одборника у Скупштини града. Грб се може употребљавати и у другим 

случајевима ако његова употреба није у супротности са Одлуком. Одлука прописује да ће се 

спровођењу исте старати Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка, а надзор над 

спровођењем одредби одлуке врши Комунална инспекција Градске управе за инспекцијски надзор 

града Чачка.  

 

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

 о симболу града Чачка и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

Мр Момир Миловановић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда  и 

упознао чланове Градског већа са Програмом пословања ЈП „Дубоко“ Ужице за 2021. годину,  

детаљно образлажући све елементе програма и истакао да су укупни приходи за 2021. годину 

планирани у износу од 304.715.000,00 динара, а укупни расходи у висини од 337.609.000,00 динара. 

План прихода предложен је на основу података о оствареним приходима у 2020. години, 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%A7%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BA
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планираног физичког обима рада у 2021. години и цене услуга третмана и безбедног одлагања 

отпада. Структуру пословних прихода чине: приходи од депоновања, приходи од продаје 

селектованог отпада, приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом, приходи од оснивача, 

приходи од рефундираних трошкова, остали пословни приходи и финансијски и остали приходи. 

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да је 

Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2021. годину урађен   у складу са одредбама Закона о 

јавним предузећима и Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. 

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

других облика организовања који обављају делатност од општег интереса. 

 
По упознавању са  Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о 

давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2021. годину, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Зоран Бараћ поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда, упознавши 

чланове Градског већа са Програмом пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2021. годину, детаљно 

образлажући све елементе програма и истакао да план прихода по основу обављања основне 

делатноси и прихода по основу вршења инвеститорских послова указује да је укупан приход за 

2021. годину планиран у износу од  290.060.000,00  динара. Расходи за 2020. годину планирани су у 

износу од  301.470.000,00 динара. 

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да је 
Програм пословања пословања ЈП „Рзав “ Ариње за 2021. годину урађен   у складу са одредбама 

Закона о јавним предузећима, Закона о раду, Закоа о буџетском систему, Закона о буџету РС за 

2021. годину, предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину и Посебним колективним 

уговором за јавна предузећа у комуналноj делатности на територији Републике Србије. 

  

По упознавању са  Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о 

давању сагласности на Програм пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2021. годину и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

СЕДМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈП „РЗАВ“ 

АРИЉЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 Зоран Бараћ поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда, упознавши чланове 

Градског већа са Програмом коришћења буџетске помоћи ЈП „Рзав“ Ариље за 2021. годину којим је 

планирано финансијско учешће Града Чачка у финансирању капиталних инвестиционих улагања у 

објекте система „Рзав” -  за изгрaдњу бране и акумулације „Ариље - профил Сврачково“. Изградња 

бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“ финансира се из средстава Буџетског фонда за 

воде Републике Србије и средстава оснивача предузећа. Проценти учесника у финансирању 

изградње дефинисани су Уговором о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације 

„Ариље - профил Сврачково“. 

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да је 
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Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Рзав“ Ариље за 2021. годину  урађен  у складу са 

Законом о јавним  предузећима, Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину и предлогом 

Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину. 

 

 По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Рзав“ Ариље за 2021. годину и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ОСМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

Зоран Пантовић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда детаљно 

упознавши чланове Градског већа са свим елементима Програма пословања предузећа у 2021. 

години и истакао да су пројектовани укупни приходи у износу од 546.907.293,00 динара, а расходи у 

износу од 546,123,7000,00 динара. План прихода по врстама састоји се из плана прихода од воде, 

плана прихода од канализације, плана прихода од услуга изградње, плана финансијских прихода, 

плана осталих прихода, плана прихода о издавања у закуп и плана прихода од субвенција. 

Финансијски план за 2021. годину садржи: изворе прихода по врстама и  позиције расхода по 

наменама.  

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да је 

Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2021. годину урађен  у складу са одредбама Закона о 

јавним предузећима, Закона о раду, Закона о буџетском систему, предлогом Одлуке о буџету града 

Чачка за 2021. годину и Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналноj 

делатности на територији Републике Србије. 

 

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

Прим др Славица Драгутиновић истакла је да је у наредној години Република као један од 

приоритета предвидела рад на што бољем систему канализације и одвођења отпадних вода, па 

поставља питање да ли је тако и у нашем граду. Такође је поставила питање, поводом 

реконструкције Балканске улице где се врши замена азбестних цеви што је за сваку похвалу, да ли 

ће то исто бити вршено и у околним улицама. На крају је поставила и питање кадровске структуре 

предузећа и како се покривају потребе за новим кадром. 

Зоран Пантовић је истакао да се увек приликом реконструкције улице попут Балканске 

врши и замена азбестно цементних цеви. Конкретно у овој улици замењен је комплетан цевовод и 

прикључци, а околне улице радиће се у наредном периоду. Пре извесног времена набављен је 

материјал за замену цеви у Златиборској улици и та улица ће у наредној години  бити асфалтирана, 

уз замену азбестних цеви и са кишном канализацијом. План града је да се сваке године ради по нека 

улица на овај начин све док се све азбестно цементне цеви не замене, а град Чачак је један од 

градова где је најмањи проценат ових цеви. За фекалну канализацију у наредној години предвиђена 

су средства за замену цеви и средства за чишћење фекалне канализације. Што се тиче кадровске 

структуре, предузеће је за 2021. годину планирано ново запошљавање 2 радника са вишом и 

високом стручном спремом, а то је у овом моменту реално обзиром на бруто издвајање за сваког 

новог радника, а онда када „природним одливом“ буде отишло више радника на њихово место биће 

примљени други радници, па ће се временом квалификациона и старосна структура запослених 

побољшати. 

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

Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2021. годину 

и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 
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ДЕВЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 

2021. ГОДИНУ 

 

Зоран Пантовић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши 

чланове Градског већа са Програмом коришћења буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2021. 

годину у ком су планирана средства из буџета града у укупном износу 10.750.000,00 динара која су 

намењена за исплату накнаде извршиоцима ангажованим  по основу уговора о делу на брани 

„Парменац“ као и за санацију челичног цевовода у кориту реке Западне Мораве. 

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да је  

Програм буџетске помоћи ЈКП  „Водовод“ Чачак за 2021. годину урађен  у складу са Законом о 

јавним  предузећима и предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину. 

 

 По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2021. годину и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ 

ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке девног реда поднео је Петар Домановић. Извештај о 

пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину усвојен је на седници Скупштине града Чачка 

одржаној у мају 2020. године.  На основу препоруке Државне ревизорске институције извршене су 

промене у пословним књигама предузећа кроз корекције које су довеле до промена у финансијском 

извештају предузећа за 2019. годину због чега је потребно извршити измене и допуне Извештаја о 

пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину.  

 

По упознавању са изменама и допунама Извештаја Градско веће је једногласно усвојило 

Измене и допуне Извештаја о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину, и доставило 

Скупштини на разматрање и усвајање.  

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: А) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СТАВЉАЊУ ВАН 

СНАГЕ ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 06-

39/2020-I ОД 21. и 22. МАЈА 2020. ГОДИНЕ O ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП 

„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК БРОЈ 138/3 ОД 11. МАЈА 2020. 

ГОДИНЕ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке девног реда поднео је Петар Домановић. Надзорни 

одбор предузећа на седници одржаној 30. јуна 2020. године донео је Одлуку о стављању ван снаге 

Одлуке о расподели добити остваренеј у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године, а на 

коју сагласност даје оснивач предузећа. 

 

По упознавању са Одлуком Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о 

стављању ван снаге Одлуке Скупштине града Чачка број 06-39/2020-I од 21. и 22. маја 2020. године 
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o давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 138/3 од 11. маја 

2020. године, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК БРОЈ 140/5 

ОД 30. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ 

 

Уводно излагање поднео је Петар Домановић. Надзорни одбор предузећа на седници 

одржаној 30. јуна 2020. године донео је Одлуку о расподели добити оствареној у периоду од 1. 

јануара до 31. децембра 2019. године, а на коју сагласност даје оснивач предузећа. Остварена добит 

у износу од 95.634,87 динара распоређује се тако да се 50% износа уплаћује у буџет града Чачка а 

преостали износ добити распоређује се на покриће губитака предузећа из ранијих година. 

 

По упознавању са Одлуком Градско веће је једногласно утврдило  Предлог одлуке о давању 

сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП  „Комуналац“ Чачак број 140/5 од 30. јуна 2020. 

године, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП 

„КОМУНАЛАЦ“  ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Петар Домановић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши 

чланове Градског већа са Програмом пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2021. годину детаљно 

образлажући све елементе програма и истакао  да су приходи за 2021. годину планирани у износу од 

464.966.000, 00 динара, а расходи у износу од  470.016.000,00 динара. План прихода за 2021. годину 

урађен је на основу процене остварења прихода као и на основу планираних средстава буџета 

Града. 

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљења са закључком да је  

Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2021. годину урађен  у складу са одредбама Закона о 

јавним предузећима, Закона о раду, Закона о буџетском систему, предлогом Одлуке о буџету града 

Чачка за 2021. годину и Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналноj 

делатности на територији Републике Србије. 

 

 По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2021. годину и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ 

ПОМОЋИ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“  ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

  Петар Домановић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши 

чланове Градског већа са Програмом коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2021. 

годину и то за примарну селекцију отпада у укупном износу од 16.454.000,00 динара 

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да је 

Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП  „Комуналац“ Чачак за 2021. годину урађен у складу са 

Законом о јавним  предузећима и предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину. 
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По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о 

давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2021. 

годину и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА 

ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПЕРИОД 1.01. – 

31.12.2021. ГОДИНЕ  

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Петар Домановић упознавши 

чланове Градског већа са Програмом  одржавања чистоће на површинама јавне намене за период 

01.01. – 31.12.2021. године који се састоји од: одржавања и прања површина уског дела града; 

чишћења и прања површина ширег дела града; чишћења и прања површина у осталом делу града и 

машинског чишћења града према програму за седам дана. 

 

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

Славица Драгутиновић која је прокоментарисала ставку „машинско чишћење“ у Програму  и 

Петра Домановића  који је појаснио на шта се конкретно односи та позиција. 

 

 По упознавању са Програмом и завршеном претресу, Градско веће је једногласно утврдило 

Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене 

за период 01.01. – 31.12.2021. године и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ САКУПЉАЊА 

КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ЗА ПЕРИОД 1.01. – 31.12.2021. 

ГОДИНЕ  

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Петар Домановић упознавши 

чланове Градског већа са Програмом  сакупљања комуналног отпада за период 01.01. – 31.12.2021. 

године који се односи на прикупљање и допремање мокрог комуналног отпада из стамбених, 

пословних и других објеката до трансфер станице која се налази у зони бивше депоније Прелићи, 

истовар возила у контејнере ЈКП „Дубоко“; прикупљање и допремање сувог отпада из стамбених, 

пословних и других објеката до трансфер станице која се налази у зони Прелићи, истовар возила 

директно у пресу која врши сабијање у контејнере ЈКП „Дубоко“ и сакупљања кабастог и вртног 

отпада из домаћинстава и са јавних површина. 

 

 По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада  за период 01.01. – 31.12.2021. године и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење. 
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ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

ЗОО ХИГИЈЕНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2021. ГОДИНЕ  

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Петар Домановић упознавши 

чланове Градског већа са Програмом  обављања делатности зоохигијене за период 01.01.-31.12. 

2021. године. Делатност Радне јединице „Зоохигијена“ одвија се у оквиру ЈКП „Комуналац“ Чачак и 

састоји се из три сегмената: збрињавање напуштених животиња; нешкодиво уклањање лешева 

животиња са јавних површина и из објеката за узгој и контроле и смањења популације штетних 

организама, глодара и инсеката. 

 

 По упознавању са Програмом, Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагласности на Програм обављања делатности зоохигијене за период 01.01. - 31.12.2021. године, и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП 

„МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Миодраг Јаћимовић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши 

чланове Градског већа са Програмом пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2021. годину, 

детаљно образлажући све елементе програма. Истакао је да су приходи за 2021. годину планирани у 

износу од 82.101.324,31 динара, а расходи у износу од 80.540.790,00  динара. Физички обим 

производње - услуга садржи: производњу воде, изношење смећа, одржавање јавних површина, 

чишћење снега, поправку водоводне мреже, организовање пијаца, одржавање путева, закупнине, 

услуга и одржавање гробља 

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да је  

Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2021. годину урађен je  у складу са одредбама 

Закона о јавним предузећима Закона о раду, Закона о буџетском систему, предлогом Одлуке о 

буџету града Чачка за 2021. годину и Посебним колективним уговором за јавна предузећа у 

комуналноj делатности на територији Републике Србије. 

 

 По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2021. годину и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП 

„МОРАВАЦ“  МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Миодраг Јаћимовић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши 

чланове Градског већа са Програм коришћења буџетске помоћи за 2021. годину у ком су планиране 

субвенције из Буџета Града Чачка у укупном износу милион динара. Средства су намењена за 

текуће и инвестиционо одржавање водоводне мреже. 

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да је  

Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2021. годину ,  урађен je  у 

складу са Законом о јавним  предузећима и предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину. 

 



 

 

 

  16 

 

 

 

 По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2021. годину и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

*** 

 

 Даљем току седнице не присуствује Немања Трнавац. 

 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ 

ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ 

МЕСТА МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ  

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Миодраг Јаћимовић који је 

упознао чланове Градског већа са Програмом одржавања јавних зелених површина на територији 

насељеног места Мрчајевци за 2021. годину, који се састоји од: програма чишћења јавних 

површина; програма сакупљања папира са јавних површина; програма одржавања зелених јавних 

површина; програма зимског одржавања путева; програма одржавања општинских и 

некатегорисаних путева; цене услуга одржавања општинских и некатегорисаних путева и цене 

услуга чишћења снега. Овај програм  донео је Надзорни одбор предузећа на седници одржаној 9. 

децембра 2020. године. 

 

По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о 

давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина на територији насељеног 

места Мрчајевци за 2021. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ САКУПЉАЊА 

КОМУНАЛНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ 

МЕСТА МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ  

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Миодраг Јаћимовић који је 

упознао чланове Градског већа са Програмом сакупљања комуналног отпада на територији 

несељеног места Мрчајевци за 2021. годину, Овај програм донео је Надзорни одбор предузећа на 

седници одржаној 9. децембра 2020. године. 

 

По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о 

давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада на територији насељеног места 

Мрчајевци за 2021. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 
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ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА 

ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ПОВРШИНА У ЈАВНОМ 

КОРИШЋЕЊУ НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Миодраг Јаћимовић који је 

упознао чланове Градског већа са Програмом  чишћења и прања површина јавне намене и 

површина у јавном коришћењу на подручју насељеног места Мрчајевци за 2021. годину који је 

донео Надзорни одбор предузећа на седници одржаној 9. децембра 2020. године. 

 

По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о 

давању сагласности на Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном 

коришћењу на подручју насељеног места Мрчајевци за 2021. годину, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП 

„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Драган Николић упознао је чланове 

Градског већа са Програмом пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. годину, детаљно 

образлажући све елементе Програма. Истакао је да су планирани укупни приходи у износу од 

179.923.000,00 као и укупни расходи у износу од 165.414.837,00 динара.  

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да је 

Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. Годину  урађен  у складу са  одредбама 

Закона о јавним предузећима, Закона о раду, Закона о буџетском систему, предлогом Одлуке о 

буџету града Чачка за 2021. годину и Посебним колективним уговором за јавна предузећа у 

комуналноj делатности на територији Републике Србије. 

 

 По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. годину и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА 

БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ 

ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Драган Николић упознао је чланове 

Градског већа са Програмом коришћења буџетске помоћи који је садржан у Плану прихода 

Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. годину. 

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да је 

 Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. годину урађен у 

складу са Законом о јавним  предузећима и предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину. 
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 По упознавању са предлогом и завршеном претресу, Градско веће је једногласно утврдило 

Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак 

за 2021. годину и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА 

ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ ЧАЧКУ ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Драган Николић упознавши 

чланове Градског већа са Програмом одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2021. 

годину који је Надзорни одбор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак донео на седници одржаној 15. 

децембра 2020. године. 

 

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

Милун Тодоровић поставио је питање постојања Катастра зелених површина. 

Прим. др Славица Драгутиновић прокоментарисала је уређење центра града и то 

похвалила, па поставила питање уређења града и ван самог центра. 

Драган Николић одговорио је да тај Катастар већ постоји, да је за сада доступан у 

просторијама предузећа у ГИС платформи предузећа и да се чека успостављање градске ГИС 

платформе када ће то бити доступно свима. Истакао је да је  израда Катастра зелених површина јако 

сложен процеса на коме се перманентно ради и у њега се стално уносе подаци. Што се тиче уређења 

града садњом украсних садница истакао је да су средства за то увећана и да ће се радити што више 

на том уређењу, као и на производњи садница. 

  

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

Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у граду 

Чачку за 2021. годину и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ  НА СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ 

СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА  ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК  

ЗА ПЕРИОД 2021- 2023 

 

Уводно излагаље у оквиру ове  и следеће тачке дневног реда поднео је Зоран Благојевић 

детаљно упознавши чланове Градског већа са Средњорочним планом пословне стратегије и развоја 

ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за период 2021-2023. година. У области деловања, циљ ЈКП „Паркинг 

сервиса“ Чачак je модернизација и унапређење саобраћајне културе паркирања у граду односно 

самог стационарног саобраћаја. To подразумева организацију паркиралишта, њихово уређење, 

видно и прописно обележавање вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, како би грађани ову 

опцију услуге могли да користе на најбољи и најквалитетнији начин. Циљ ЈКП „Паркинг сервис“ у 

периоду 2021-2023. година је унапређење већ успостављеног система паркирања, а то подразумева 

организацију паркиралишта у четири зоне: Екстра зона (црвена), I зона (жута), II зона (зелена) и III 

зона (плава) и ангажовање контролора, који ће проверавати да ли је корисник платио паркинг место. 

За плаћање услуга на отвореним паркиралиштима, од стране корисника постоје три могућности: 

посредством СМС порука, куповином паркинг карте директно од контролора или «греб-греб» 

картицом у трафикама, односно „паркинг кућицама“. У средњерочном периоду 2021-2023. година 
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ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак планира  проширења паркиралишта у неким деловима сходно Одлуци 

о јавним паркиралиштима и изградњу једне монтажне гараже и једне зидане гараже на локацији 

затвореног паркинга «Такси станица». Надзорни одбор предузећа усвојио је овај план на седници 

одржаној 30. новембра 2020. године. 

 

По упознавању са Средњорочним планом,  Градско веће је једногласно утврдило Предлог 

одлуке о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Паркинг 

сервис“ Чачак за период 2021-2023, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП 

„ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Зоран Благојевић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда, упознавши  

чланове Градског већа са Програмом пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2021. годину, 

детаљно образлажући све елементе Програма. Истакао је да су планирани укупни приходи у износу 

од 87.439.000,00 динара и укупни расходи у износу од 76.822.000,00 динара. Пословни приходи ЈКП 

“Паркинг сервиса“ Чачак остварују се од наплате услуга предузећа: појединачне карте, претплатне 

карте, закуп, посебна дневна карта, „паук“, обележавање хоризонталне сигнализације и др. и 

приказани су табеларно. 

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да је  

Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2021. годину урађен je  у складу са одредбама 

Закона о јавним предузећима, Закона о раду, Закона о буџетском систему и Посебним колективним 

уговором за јавна предузећа у комуналноj делатности на територији Републике Србије. 
 

 По упознавању са Програмом  Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2021. годину и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ДВАДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП 

„ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Данко Ћаловић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознао је чланове 

Градског већа са Програмом пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2021. годину, детаљно образлажући 

све елементе програма. Истакао је да су приходи за 2021. годину планирани у износу 626.500.000,00 

од динара а расходи у износу од  619.800.000,00 динара. Пословни приходи састоје се од прихода од 

грејања; прихода од станарина и гаража; прихода по основу учешћа у топлификацији - накнаде за 

прикључења; прихода од услуга трећим лицима; прихода од услуга прихода од активирања 

сопствених учинака; прихода од премија, субвенција, донација и других пословних прихода. 

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да је  

Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2021. годину урађен   у складу са наведеним одредбама 

Закона о јавним предузећима, Закона о раду, Закона о буџетском систему, предлогом Одлуке о 

буџету града Чачка за 2021. годину и Посебним колективним уговором за јавна предузећа у 

комуналноj делатности на територији Републике Србије. 
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 По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2021. годину и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

ДВАДЕСЕОСМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ  

ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК  ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Данко Ћаловић упознао је чланове 

Градског већа са Програмом буџетске помоћи који се односи на изградњу топловода за прикључење 

факултета у износу од 4,5 милиона динара. 

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да је 

 Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Чачак“ Чачак за 2021. годину урађен у складу са 

Законом о јавним  предузећима и предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину. 

 

 По упознавању са предлогом и завршеном претресу, Градско веће је једногласно утврдило 

Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Чачак“ Чачак за 2021. 

годину и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ДВАДЕСЕТДЕВЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП 

„ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 Небојша Јелушић, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда, упознао је чланове 

Градског већа са Програмом пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину, детаљно образлажући 

све планиране активности овог предузећа у следећој години. Укупно планирани приходи за 2021. 

годину износе 73.800.000,00, а расходи 89.751.000,00 динара. Пословни приходи предузећа 

подразумевају приходе од продаје услуга на домаћем тржишту, прихода од субвенција буџета Града 

и осталих пословних прихода. 

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да је  

Програм пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину урађен   у складу са одредбама Закона о 

јавним предузећима, Закона о раду, Закона о буџетском систему, предлогом Одлуке о буџету града 

Чачка за 2021. годину и Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналноj 

делатности на територији Републике Србије. 

 

 По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагласности на Програм пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

ТРИДЕСЕТАТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ 

ПОМОЋИ ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Небојша Јелушић, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда упознао је чланове 

Градског већа са Програмом коришћења буџетске помоћи који је садржан  у Програму пословања 

ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину и односи се на исплату дуговања по основу судских пресуда  и 

такси из ранијих година а за које се није могла дати процена када ће бити окончане, у укупном 

износу од 10 милиона динара. 
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Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да је 

Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину урађен у складу са 

Законом о јавним  предузећима и предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину. 

 

 По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагласности на Програм буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ТРИДЕСЕТПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА, ЗАШТИТЕ И 

РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, УЛИЦА И 

НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗА 

2021. ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове и следеће тачке дневног реда поднео је Небојша Јелушић  

истакавши да ће се Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и 

некатегорисаних путева на територији града за 2021. годину  реализовати кроз активности које су у 

материјалу дате у табеларном приказу.  

 

По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о 

давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинским путева, улица и 

некатегорисаних путева на територији града за 2021. годину, и доставило Скупштини на разматрање 

и доношење. 

 

 

ТРИДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове и следеће тачке дневног реда поднео је Небојша Јелушић 

упознавши чланове Градског већа са Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину 

и активностима који ће се реализовати, а распоређивање средстава дато је у табеларном приказу са 

укупним износом за поједине активности. 

  

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

Бојовић који је поставио питање доступности ГИС платформе што сматра врло битним за наредни 

период те да ово предузеће треба да буде носилац тих активности и Небојша Јелушић који је 

одговорио да предузеће тренутно не може кадровски са капацитетима које има да одговори овом 

задатку уколико му оснивач не помогне, а уколико до те помоћи дође наставиће се рад на ГИС 

платформи који је започет у претходном периоду и са којим се застало из поменутих разлога. 

  

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

Предлог програма уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 
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ТРИДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЈУ 

„ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је разматрало Програм рада Јавне установе 

„Туристичка организација Чачка“ за 2021. годину који је у уводном излагању образложио  Војин 

Јаковљевић, указујући на активности Установе у 2021. години и истакао да су финансијским 

планом за 2021. годину планирани приходи у укупном износу од  73.200.000,00 динара и раскоди у 

истом износу.  Детаљно је објаснио делове Програма  попут туристичких производа на територији 

града Чачка, плана промотивних активности, манифестације, активности на унапређењу и развоју 

туризма и др. 

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да је 

Програм рада Јавне установе ''Туристичка организација Чачка'' за 2021. годину урађен у складу са 

Законом о туризму и предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину. 

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

Прим. др Славица Драгутиновић поставила је питање развоја бањског здравственог 

туризма који ће нарочито доћи до изражаја у лечењу последица заразом ковида 19.  У вези са тим 

поставила је питање развоја Овчар Бање и Слатинске Бање. 

Војин Јаковљевић истакао је да је ова  година генерално била тешка за туризам, да је Бања 

Горња Трепча након укидања ванредног стања практично „извукла“ сезону, да се ради на  стварању 

услова за привлачење инвеститора у Овчар Бању, да се она интензивно уређује и најавио посету 

премијерке и две ресорне министарке управо Овчар Бањи. 

 

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

Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“  за 

2021. годину и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ТРИДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМА РАДА Д.О.О. 

„НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК“ ЧАЧАК ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

Мирко Пешић, у оквиру ове тачке дневног реда, упознао је чланове Градског већа са 

Планом и Програмом рада ДОО. „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2021. годину  детаљно 

образложивши планиране активности НТП-а у 2021. години.. НТП Чачак је институција која 

обезбеђује системске услове, то јест простор, опрему седукацију, приступ финансирању, за 

стварање развој и комерцијализацију иновативних производа и услуга. Постојећи  просторни 

капацитети налазе се на три локације. Што се тиче финансијског плана, планиран је укупан приход 

у износу од 32. 550.000,00 динара од чега 15 милиона динара из буџета Града. Истакао је да је Влада 

РС усвојила Програм Установе до 2025. године који предвиђа увезивање са научно технолошким 

парковима Београда, Новог Сада и Ниша и њихово субвенционисање. 

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да је  

План и Програм рада ДОО ''Научно технолошки парк Чачак'' Чачак за 2021. годину урађен  у складу 

са предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину и Законом о буџету Републике Србије за 

2021. годину. 
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 По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узела прим. др 

Славица Драгутиновић која је похвалила рад Установе и оценила да је нови простор у коме се 

Установа налази искоришћен на најбољи начин. 

 

 По упознавању са предлогом и завршеном претресу, Градско веће је једногласно утврдило 

Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада ДОО „Научно технолошки парк Чачак“ 

Чачак за 2021. годину и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ТРИДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ 

ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда Милош Стеванић упознао је чланове Градског већа са 

Програмом рада и финансијским планом Установе за физичку културу СЦ „Младост“ Чачак за 

2021. годину, указујући на основне програмске активности ове Установе које су планиране у 2021. 

години пре свега летње активности на базену, план активности у Спортској хали, 

Соколани,активности на базену и градској плажи, активности на отвореним теренима, градском 

стадиону,  активности на отвореном клизалишту, школски спорт, студентски спорт, радничке 

спортске игре, предшколске активности, масовне спортске манифестације, рекреација, план 

инвестиционог и текућег одржавања и др. У даљем излагању је истакао да укупно планирани 

приходи за 2021. годину износе 108.395.470,00  динара, од којих су приходи из буџета у износу од 

84.305.470,00 динара.   

  

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

  Др Милан Лукић честитао је Установи на свему што је урађено у претходном периоду да би 

се добила слика спортских терена каква је данас. 

 Милорад Јевђовић честитао је Установи која је добитник Децембарске награде града Чачка 

за ову годину. 

 

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

Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Установе за физичку 

културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2021. годину и доставило Скупштини на разматрање 

и доношење. 

 

ТРИДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА 

ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ 

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ  

          

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Бојан Гавриловић упознавши 

чланове Градског већа са потребом да се измени Програм мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2020. 

годину, а у складу са реализованим буџетом за планиране мере из Програма након окончаног 

конкурса за доделу подстицајних средстава у пољопривреди. На измену Програма претходну 

сагласност дало је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде решењем од 17. 

новембра 2020. године. 
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По упознавању са нацртом Програма о изменама Програма Градско веће је једногласно 

утврдило Предлог Програма о изменама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за подручје територије града чачка за 2020. годину, и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење.  

 

 

ТРИДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О 

ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ПРЕДУСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ НА 

ПРОЈЕКТУ „ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

СОЦИЈАЛНОМ СТАНОВАЊУ И АКТИВНОЈ 

ИНКЛУЗИЈИ“  

 

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

унија и Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге у оквиру програма „Подршка ЕУ 

социјалном становању и активној инклузији“ објавили су јавни позив јединицама локалне 

самоуправе за подношење предлога пројеката подршке социјалном становању и активној инклузији. 

Циљ овог јавног позива је да се у 20 јединица локалне самоуправе обезбеди стамбена подршка за 

500 породица са најмање 1.500 чланова на одржив и одговоран начин, кроз изградњу 

вишепородичних зграда и породичних кућа и куповину, реконструкцију и адаптацију станова и 

кућа. Уз стамбена решења обавезне су и пратеће мере активне инклузије за 1.000 корисника, које 

подразумевају подршку у области образовања, унапређење запошљивости, самозапошљавање и 

приступ различитим услугама социјалне заштите. Право учешћа имају све јединице локалне 

самоуправе у Републици Србији. Индикативни буџет јавног позива износи 14,2 милиона ЕУР, а рок 

за подношење предлога пројеката је 1. фебруар 2021. године. Јавни позив је расписан у оквиру 

програма „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији“, за који је 

Европска унија издвојила 27 милиона евра. Програм спроводи Канцеларија Уједињенин нација за 

пројектне услуге у партнерству са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 

Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, и у сарадњи са Министарством 

за европске интеграције.Предуслов учешћа на пројекту је добијена грађевинска дозвола која гласи 

на подносиоца пројекта, у конкретном случају на Град Чачак, за које потребе се овлашћује „Градска 

стамбена агенција“ Чачак да проведе потребне активности. 

 

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

Прим. др Славица Драгутиновић прокоментарисала је програм стамбене подршке као и 

друге ставке предвиђене пројектом. 

Бранкица Јелић појаснила је да ће Град конкурисати за 12 стамбених јединица и пратеће 

садржаје за лица која ће користити те стамбене јединице, на пример уређење простора испред 

стамбених јединица, потом  садржаји предвиђени за лица која желе да се осамостале попут 

одређених радионица како би ова лица лакше пронашла посао, тако да се овде ради о пројекту који 

предвиђа не само стамбено збрињавање лица већ и неке друге садржаје. Истакла је да се сваке 

године конкурише за различите пројекте који предвиђају различите категорије становништва. 

Милун Тодоровић истакао је да је Град већ учествовао у пројекту куповине сеоских 

домаћинстава за интерно расељена лица.  

 

По упознавању са нацртом Одлуке и завршеном претресу Градско веће је једногласно 

утврдило Предлог одлуке о обезбеђивању предуслова за учешће на пројекту „Подршка европске 

уније социјалном становању и активној инклузији“и доставило Скупштини на разматрање и 

доношење. 
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ТРИДЕСЕТОСМА ТАЧКА:  ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ 

СРЕДСТАВА ЗА 2020. ГОДИНУ У ОКВИРУ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ 

ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗА ПЕРИОД 2020. – 2022. 

ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА  

 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Милуна Тодоровића, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

О Д Л У К У 

о додели подстицајних средстава за 2020. годину у оквиру реализације  

Програма локалног економског развоја  за период 2020. – 2022. година 

на територији града Чачка 

 

1. ДОДЕЉУЈУ СЕ подстицајна средства за 2020. годину  у оквиру реализације Програма локалног 

економског развоја за период 2020. - 2022. година  на територији града Чачка, у висини од 23,67% 

од вредности инвестиције, подносиоцима пријавa  који су поднели пријаве за мере 3.1. и 3.3.  и 

подстицајна средства у висини од по 925.547,58 динара за прихватљиве трошкове грађевинског 

материјала  подносиоцима пријава за меру 3.4. и то: 

 

 

Редни 

број 
Подносилац 

Износ 

(у динарима) 
Мера Намена 

1.  DOO DRVO-ART ČAČAK  925.547,58  

3. Подстицање 

конкурентности; 3.4. 

Обезбеђивање средстава за 

проширење или изградњу 

нових производних 

капацитета 

1. Проширење пословног 

простора (халског 

простора намењеног 

производњи) 

2.  DOO ELSAT ČAČAK  925.547,58 

3. Подстицање 

конкурентности; 3.4. 

Обезбеђивање средстава за 

проширење или изградњу 

нових производних 

капацитета 

1. Проширење пословног 

простора (халског 

простора намењеног 

производњи) 

3.  FURNEX GROUP DOO 925.547,58 

3. Подстицање 

конкурентности; 3.4. 

Обезбеђивање средстава за 

проширење или изградњу 

нових производних 

капацитета 

1. Проширење пословног 

простора (халског 

простора намењеног 

производњи) 

4.  

RADOVAN RADOJEVIĆ 

PR AGENCIJA ZA 

PRIVATNO 

OBEZBEĐENJE ALARM 

ČAČAK  

173.877,45 

3.Подстицање 

конкурентности; 3.3. 

Добијање међународног 

сертификата са циљем 

омогућавања изласка 

домаћих компанија на 

инострана тржишта 

1. Добијање сертификата  

међународног стандарда 

квалитета ISO 9001:2015, 

ISO 4501:2018 i ISO IEC 

27001:2014 
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5.  
DOO ERGOPRODUKT 

ČAČAK 
142.020,00 

3.Подстицање 

конкурентности; 3.3. 

Добијање међународног 

сертификата са циљем 

омогућавања изласка 

домаћих компанија на 

инострана тржишта 

1. Добијање сертификата  

међународног стандарда 

квалитета  ISO 9001:2015 

6.  

PRIVREDNO DRUŠTVO 

HELION EXPORT- 

IMPORT DOO ČAČAK 

110.238,95 

3.Подстицање 

конкурентности; 3.3. 

Добијање међународног 

сертификата са циљем 

омогућавања изласка 

домаћих компанија на 

инострана тржишта 

1. Добијање сертификата  

међународног стандарда 

квалитета SRPS ISO 

9001:2015, SRPS ISO 

14001:2015 и SRPS ISO 

4501:2018 

7.  

DOO STAX 

TECHNOLOGIES 

KONJEVIĆI 

229.180,09 

3.Подстицање 

конкурентности; 3.3. 

Добијање међународног 

сертификата са циљем 

омогућавања изласка 

домаћих компанија на 

инострана тржишта 

CE znak 

8.  
DOO TRANS-TRADE 

KOSTIĆ ČAČAK 
69.714,77 

3.Подстицање 

конкурентности; 3.3. 

Добијање међународног 

сертификата са циљем 

омогућавања изласка 

домаћих компанија на 

инострана тржишта 

1. Добијање сертификата  

међународног стандарда 

квалитета ISO 9001:2015 

9.  Chips Way d.o.o. Čačak 139.480,44 

3.Подстицање 

конкурентности; 3.3. 

Добијање међународног 

сертификата са циљем 

омогућавања изласка 

домаћих компанија на 

инострана тржишта 

1. Ресертификациону 

проверу за међународни 

стандард IFS Food 

10.  ELIT INOX DOO ČAČAK 427.799,03 

3.Подстицање 

конкурентности; 3.3. 

Добијање међународног 

сертификата са циљем 

омогућавања изласка 

домаћих компанија на 

инострана тржишта 

1. Добијање сертификата  

међународног стандарда 

квалитета IATF 16949 

11.  
INTERFOOD 60 DOO 

ČAČAK 
148.686,82 

3.Подстицање 

конкурентности; 3.3. 

Добијање међународног 

сертификата са циљем 

омогућавања изласка 

домаћих компанија на 

инострана тржишта 

1.Ресертификацију 

међународног стандарда 

органске производње у 

складу са EOS 

стандардом, 

ресертификациона 

провера SRP ISO 
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9001:2015 и 

ресертификациона 

провера HACCAP sistema 

12.  DOO DOCUS ČAČAK 88.461,18 

3.Подстицање 

конкурентности; 3.3. 

Добијање међународног 

сертификата са циљем 

омогућавања изласка 

домаћих компанија на 

инострана тржишта 

1.Добијање сертификата  

међународног стандарда 

квалитета ISO 9001:2015 

13.  ORTEL DOO ČAČAK 108.212,42 

3.Подстицање 

конкурентности; 3.3. 

Добијање међународног 

сертификата са циљем 

омогућавања изласка 

домаћих компанија на 

инострана тржишта 

1.Добијање сертификата  

међународног стандарда 

квалитета ISO 9001:2015 

14.  
DOO STEEL PRODUCT 

AND PROJECT Konjevići 
132.512,46 

3.Подстицање 

конкурентности; 3.3. 

Добијање међународног 

сертификата са циљем 

омогућавања изласка 

домаћих компанија на 

инострана тржишта 

1.Добијање сертификата  

међународног стандарда 

квалитета ISO 9001:2015 

15.  DOO GRADIS ČAČAK 147.700,80 

3.Подстицање 

конкурентности; 3.3. 

Добијање међународног 

сертификата са циљем 

омогућавања изласка 

домаћих компанија на 

инострана тржишта 

1.Добијање сертификата  

међународног стандарда 

квалитета ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015 ISO 

45001:2018 

16.  
ABL-PRODUCTION DOO 

ČAČAK 
494.466,30 

3.Подстицање 

конкурентности; 3.3. 

Добијање међународног 

сертификата са циљем 

омогућавања изласка 

домаћих компанија на 

инострана тржишта 

1.Ресертификацију 

стандарда BS 

5733:2010+A1:2014, 

ресертификација 

стандарда ISO 9001:2015, 

добијање сертификата 

стандарда BSI 

5733:2010+A1:2014 и 

добијање сертификата 

стандарда IEC 60884-

1:2002+A1:2006+A2:2013 

17.  
PLAZMMETAL DOO 

ČAČAK 
144.008,28 

3.Подстицање 

конкурентности; 3.3. 

Добијање међународног 

сертификата са циљем 

омогућавања изласка 

домаћих компанија на 

инострана тржишта 

Добијање сертификата  

међународног стандарда 

квалитета ISO 9001:2015, 

ISO 4501:2018 и ISO IEC 

27001:2014 
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18.  
UNIPLAST DOO 

PRELJINA 
458.106,81 

3.Подстицање 

конкурентности; 3.1. 

Производна иновација која 

има могућност директне 

примене и дефинисане 

користи у ланцу вредности 

производа 

1. Оптимизација процeса 

производњe активнe 

амбалажe кроз 

утврђивањe минималнe 

количинe зeолита 

потрeбну за 

антимикробну активност 

19.  
ALUPRODUKT DOO 

ČAČAK 
450.605,79 

3.Подстицање 

конкурентности; 3.1. 

Производна иновација која 

има могућност директне 

примене и дефинисане 

користи у ланцу вредности 

производа 

1. Прототип 

антикорозивног прeмаза 

за антикорозивну 

алуминијумску фолију за 

домаћинство и 

прeхрамбeну индустрију 

20.  
FLEXO STIL DOO 

ČAČAK 
1.562.220,00 

3.Подстицање 

конкурентности; 3.1. 

Производна иновација која 

има могућност директне 

примене и дефинисане 

користи у ланцу вредности 

производа 

1. Иновативни производ 

фолија спојeна 

двокомпонeнтним лeпком 

бeз растварача 

21.  

VLADIMIR KLEUT PR, 

SAMOSTALNA 

TRGOVINSKO-

ZANATSKA RADNJA 

START, ČAČAK 

284.040,00 

3.Подстицање 

конкурентности; 3.1. 

Производна иновација која 

има могућност директне 

примене и дефинисане 

користи у ланцу вредности 

производа 

1. Развој и 

имплементација Low 

Energy i Cost кућних 

рачунара (LE&CPC) и 

Internet of Thinks (IoT) 

уређаја 

22.  DIGI-TEL DOO 1.293.745,39 

3.Подстицање 

конкурентности; 3.1. 

Производна иновација која 

има могућност директне 

примене и дефинисане 

користи у ланцу вредности 

производа 

1. За развој и 

имплeмeнтацију 

иновативних производа 

"UPD" универзални панел 

струјних data утичница и 

"PILLAR" фиксне и 

преносиве прикључне 

кутије 

 

 

2. Са корисницима средстава из тачке 1. Одлуке закључиће се уговор којим ће се уредити међусобна 

права и обавезе. 

3. О реализацији Одлуке задужују се Градска управа за локални економски развој и Градска управа 

за финансије. 

 

Образложење 

 

Градско веће града Чачка расписало је Јавни позив за доделу подстицајних средстава за 

2020. годину у оквиру реализације Програма локалног економског развоја  за период  2020. – 2022. 

година на територији града Чачка, на основу Одлуке о условима и начину реализације Програма 
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локалног економског развоја за 2020. годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 22/2020). Јавни позив је 

трајао  од  23. октобра до 16. новембра 2020. године. У наведеном року достављенa је 31 пријава.  

Градска управа за локални економски развој, у складу са чланом 17. Одлуке о условима и 

начину реализације Програма локалног економског развоја за 2020. годину, извршила је проверу 

испуњености формалних услова поднетих пријава за доделу средстава и утврдила да су пријаве: 

DOO PAPIRINVEST KONJEVIĆI, DOO PRINCIPAL DUO ČAČAK, VIŠNJA MANDIĆ PR V 

DENT, SAMOSTALNА ZANATSKА RADNJA SAM-PRESS STOJIĆ SLOBODAN PR ČAČAK, 

MILAN ĐOKOVIĆ PR PROIZVODNJA GUMENO - TEHNIČKE ROBE HEMOGUM 

PARMENAC, ŠTAMPARIJA LABEL DOO, OKTA SOLUTIONS DOO, CROONUS 

TECHNOLOGIES DOO ČAČAK, SMART4YOU d.o.o. Čačak, непотпуне јер не испуњавају све 

формално правне услове предвиђене објављеним Јавним позивом, тако да исте нису могле бити 

разматране, те да су исте  одбачене и биће враћене подносиоцима пријаве. Осталих 22 пријава које 

испуњавају све формално правне услове, Градска управа за локални економски развој доставила је 

овлашћеном предлагачу, Комисији за доделу средстава у реализацији програма локалног 

економског развоја, коју је образовало Градско веће, на разматрање и утврђивање предлога за 

Градско веће. 

Комисија за доделу средстава у реализацији програма локалног економског развоја, 

размотрила је пријаве које испуњавају све формално - правне услове предвиђене Јавним позивом и 

извршила детаљну анализу целокупне достављене документације, након чега је утврдила предлог за 

доделу подстицајних средстава за 2020. годину  и то подносиоцима пријава DOO DRVO-ART 

ČAČAK, DOO ELSAT ČAČAK, FURNEX GROUP DOO, у висини од по 925.547,58 динара, за 

прихватљиве трошкове грађевинског материјала, а подносиоцима пријава:  RADOVAN 

RADOJEVIĆ PR AGENCIJA ZA PRIVATNO OBEZBEĐENJE ALARM ČAČAK, DOO 

ERGOPRODUKT ČAČAK, PRIVREDNO DRUŠTVO HELION EXPORT- IMPORT DOO 

ČAČAK, DOO STAX TECHNOLOGIES KONJEVIĆI, DOO TRANS-TRADE KOSTIĆ ČAČAK, 

Chips Way d.o.o., ELIT INOX DOO ČAČAK,  INTERFOOD 60 DOO ČAČAK, DOO DOCUS 

ČAČAK, ORTEL DOO ČAČAK, DOO STEEL PRODUCT AND PROJECT Konjevići, DOO 

GRADIS ČAČAK, ABL-PRODUCTION DOO ČAČAK,  PLAZMMETAL DOO ČAČAK, 

UNIPLAST DOO PRELJINA, ALUPRODUKT DOO ČAČAK, FLEXO STIL DOO ČAČAK, 

VLADIMIR KLEUT PR, SAMOSTALNA TRGOVINSKO-ZANATSKA RADNJA START, 

ČAČAK, DIGI-TEL DOO, у висини од 23,67% од вредности инвестиције, за мере и намене дате у 

диспозитиву Одлуке. 

  

Поука о правном леку: Против ове одлуке може се поднети приговор Градском већу, преко 

Градске управе за локални економски развој, у року од 8 (осам) дана од дана пријема Одлуке. 

 

 

ТРИДЕСЕТДЕВЕТА 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: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 19/2019 и 24/2020) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 17, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Стална буџетска 
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резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0602-0010 - Стална буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 1.000.000,00 динара, за измирење обавеза по испостављеним фактурама 

на име набавке материјала и услуга, у циљу предузимања заштитних мера за спречавање 

ширења Корона вируса.   

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 65, економска класификација 

484 - Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других 

природних узрока, Функционална класификација 130, Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, Програмска активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама, извор 

финансирања 01 (издаци из буџета Града) Директни корисник буџетских средстава Градска 

управа за опште и заједничке послове. 

 

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

 

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

 

 

ЧЕТРДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 36) 

 

 

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

дискусије прим др Славице Драгутиновић која је истакла да можда треба размотрити другачије 

уређење ове области, Градско веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1.  Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 19/2019 и 24/2020) раздео 2. Градско веће, функционална класификација 130, 

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

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

самоуправе, програмска  активност 0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 810.000,00 динара,  на име обезбеђења додатних средстава на апропријацији 36, за 

измирење обавеза за накнаду штете по предлогу за мирно решење спора, односно споразуму.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 36, економска класификација 

485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, Расход по 

наменама 4851– Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, 

Функционална класификација 330,  Извор финансирања 01 (издаци из средстава буџета Града) 

Директни корисник буџетских средстава – Градско правобранилаштво, Програм 0602 Опште 

услуге локалне самоуправе, ПА 0004 Општинско/Градско правобранилаштво.   

 

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

 

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“. 
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ЧЕТРДЕСЕТПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 39) 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 19/2019 и 24/2020) раздео 2. Градско веће, функционална класификација 130, 

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

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

програмска  активност 0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 

1.000.000,00 динара,  на име обезбеђења додатних средстава на апропријацији 39, за потребе 

Градске управе за опште и заједничке послове, на име измирења обавеза по решењима за 

подстицајна средства за новорођену децу. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 39, економска класификација 

472 – Накнадe за социјалну заштиту из буџета, Расход по наменама 4723 – Накнаде из буџета за 

децу и породицу, Функционална класификација 090,  Извор финансирања 01 (издаци из средстава 

буџета Града) Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за опште и заједничке 

послове, Програм 0901 Социјална и дечија заштита, Пројекат 0901-02 Подстицајна средства за 

новорођену децу.  

 

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

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

 

 

ЧЕТРДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 516) 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист града Чачка“ 

број 19/2019 и 24/2019) раздео 2. Градско веће, функционална класификација 130, апропријација 

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

средстава – Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге локалне самоуправе, 

програмска  активност 0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 

3.000.000,00 динара,  на име обезбеђења додатних средстава на апропријацији 516, име измирења 

обавеза за доспелу рату кредита по Уговору о дугорочном кредиту број 401-345/2017-II од 25. 

јула 2017. године и Анексу уговора о дугорочном кредиту број 401-345/2018-II од 14. маја 2018. 

године. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 516, економска класификација 

611 – Отплате главнице домаћим кредиторима, Расход по наменама 6114– Отплате главнице 
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домаћим пословним банкама, Функционална класификација 170,  Извор финансирања 01 (издаци 

из средстава буџета Града) Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за 

финансије, Програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0003 Сервисирање јавног дуга.   

 

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

 

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

 

 

ЧЕТРДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ DANILOVIC 

FAMILY INVEST ДОО ЧАЧАК НА ЗАКЉУЧАК 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА 

БРОЈ ROP-CAC-32229-LOC-1/2020 ОД 9. НОВЕМБРА 

2020. ГОДИНЕ  

 

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

приговором DANILOVIC FAMILY INVEST доо Чачак на Закључак Градске управе за урбанизам 

града Чачка број ROP-CAC-32229-LOC-1/2020 од 9. новембра 2020. године, као и предлогом 

решења по приговору. 

 

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

Тодоровић који је истакао да треба водити рачуна да се локацијски услови добијају на исти начин 

за све инвеститоре и Раде Ћојбашић  која је истакла да се локацијски услови добијају применом 

планског акта за конкретно подручје. 

 

По упознавању са  приговором и предложеним текстом решења и завршеној дискусији, 

Градско веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 
 

ОДБИЈА СЕ приговор DANILOVIĆ FAMILY INVEST Д.О.О. Чачак, поднет на Закључак 

Градске управe за урбанизам града Чачка број ROP-CAC-32229-LOC-1/2020 од 9. новембра 2020. 

године, као неоснован. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Градска управа за урбанизам града Чачка, поступајући по захтеву DANILOVIĆ FAMILY 

INVEST Д.О.О. Чачак, поднетом преко пуномоћника, Душана Вуловића из Чачка, за издавање 

локацијских услова за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта, уз претходно 

рушење постојећих објеката број 1, 2 и 3, спратности По+Су+П+4, на к.п. број 45/1 КО Чачак, 

донела је закључак којим се ОДБАЦУЈЕ захтев DANILOVIĆ FAMILY INVEST Д.О.О. Чачак, за 

издавање локацијских услова за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта, уз 

претходно рушење постојећих објеката број 1, 2 и 3, категорије B, класификационог броја 111222 

(94,49%) и 122011(5.512%), спратности По+Су+П+4, на к.п. број 45/1 КО Чачак,  због недостатака у 

садржини идејног решења. 

На  донети закључак приговор је благовремено поднео DANILOVIĆ FAMILY INVEST 

Д.О.О. Чачак, преко овлашћеног пуномоћника Душана Вуловића из Чачка и Мирослава Петровића, 

адвоката из Чачка, у коме наводи да је оспорени закључак делимично неоснован и није заснован за 

закону, планским актима и информацији о локацији издатој од стране органа који је донео закључак 
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под бројем 958-210/2020- IV-2-01 од  4. марта 2020. године. Истиче да је првостепени орган 

правилно закључио у образложењу закључка да постоје одређени недостаци у приложеној 

документацији  који се односе на чињеницу да грађевинска линија није правилно унета, да 

коефицијенти дати у табели главне свеске нису правилно унети као ни спратна висина етаже, те да 

имајући у виду локацију на којој се објекат налази, првостепени орган није правилно утврдио 

висину нулте коте објекта, односно положај приступа објекту у односу на јавне саобраћајнице које 

се око објекта налазе. Указује на положај објекта  и специфичност  локације која је оријентисана на 

две саобраћајне површине и то са једне стране  на Градски бедем као пешачку саобраћајницу а са 

друге стране на улицу која је планским актом названа „Улица Градски бедем“ те да се 

специфичност локације  огледа у томе што је будући објекат инвеститора окренут фронталним 

делом према Градском бедему, са планираним улазом пројектованог објекта са Градског бедема. 

Даље истиче да је Планом генералн регулације „Центар“ предвиђено да је могућ приступ  ликацији 

са две саобраћајне површине уколико катастарска парцела излази на обе, те да су постојећи објекти 

колективног становања који се налазе уз Градски бедем оријентисани улазом ка Градском бедему,  

нулта кота постојећих објеката је оријентисана на Градски бедем као пешачку саобраћајницу што је 

случај и са индивидуалним објектима становања од ул. Бате Јанковић до градских базена. Указује да 

се оваквим ставом првостепеног органа нарушава постојећи континуитет  локације  јер би будући 

објекат инвеститора изгледао „потопљен“ у односу на  друге објекте  и Градски бедем, а исто тако 

се доводи у питање квалитет становања у приземном делу. Посебно истиче да је стечено оптерећење 

саме локације приступ са саобраћајне површине Градског бедема који представља пешачку 

саобраћајницу, а колски прилаз је дефинисан кроз слепе улице које се завршавају до Градског 

бедема или иду паралелно са њим, да се из преписа листа непокретности за постојеће објекте на к.п. 

бр.45/1 КО Чачак види да је спратност дефинисана као По+П+1 , што значи да је приземље 

одређено нао основу Градског бедема и да је нулта кота постојећих објеката кота бедема, а из копије 

катастарског плана се види да су кућни бројеви одређивани у односу на Градски бедем. Даље 

истиче да је Планом генералне регулације „Центар“ остављена могућност  приступа парцели и са 

површина које нису јавне, што је шире него што је у конкретној ситуацији, а Градски бедем 

представља јавну површину која површина је пешачка зона која је према Закону о основама 

безбедности саобраћаја на путевима дефинисана као уређена саобраћајна површина намењена за 

кретање пешака у којој је дозвољено кретање моторних возила са посебним одобрењем што говори 

да Градски бедем представља саобраћајницу. Сматра да предложено урбанистичко архитектонско 

решење достављено уз захтев за издавање локацијских услова представља наставак експлоатације 

локације на начин који је логичан и целисходан, условљен већ постојећим решењима на локацији. 

Указује да је што се тиче недостатака у смислу пројектоване висине објекта, Правилником о 

општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу дефинисано,  да је висина објекта 

растојање од нулте коте објекта до коте венца а планским актом је висина објекта дефинисана као 

растојање од нулте коте до кровног венца, те сматра да је предложено архитектонско решење што се 

тиче растојања пројектованог објекта од суседних међа у складу са планским актом. Предлаже да се 

укине првостепени закључак и предмет врати првостепеном органу на поновни поступак и 

одлучивање.  

У одговору на приговор првостепени орган је навео да је приговор неоснован из разлога који 

су наведени у оспореном закључку,  да је Правилником о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем прописано да по пријему захтева за издавање локацијских услова 

надлежни орган проверава испуњеност формалних услова за поступање и да ће захтев за издавање 

локацијских услова одбацити закључком ако нису испуњени формални услови за даље поступање, 

уз навођење свих недостатака, а исто тако је прописано да ће захтев бити одбачен и када идејно 

решење не садржи потребне податке за издавање локацијских, уз навођење свих недостатака. Даље 

се наводи да је у конкретном случају ова Управа утврдила да идејно решење не садржи све податке 

за издавање локацијских услова, да су сви недостајући подаци наведени у оспореном закључку и да 
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су независно од утврђених недостатака у идејном решењу таксативно наведене и неусклађености 

приложене техничке документације са важећим планским документом, а то је учињено из разлога 

целисходности поступка и начела помоћи странци. Истиче се да ни подносилац приговора не 

оспорава чињеницу да је првостепени орган правилно закључио да постоје  одређени недостаци у 

приложеној техничкој документацији, а да остали наводи из приговора нису основани и не доводе у 

питање правну ваљаност осопреног закључка. Предлаже да се приговор одбије као неоснован.       

 

Увидом у списе предмета утврђено је следеће: 

 

- Да је DANILOVIĆ FAMILY INVEST Д.О.О. Чачак, дана 3.новембра 2020.године, преко 

пуномоћника Душана Вуловића из Чачка, поднео захтев за издавање локацијских услова 

за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта, уз претходно рушење 

постојећих објеката број 1, 2 и 3, спратности По+Су+П+4, на к.п. број 45/1 КО Чачак; 

- да је Градска управа за урбанизам града Чачка закључком број ROP-CAC-32229-LOC-

1/2020 од  9. новембра 2020. године, одбацила наведени захтев, због недостатака у 

садржини идејног решења, са поуком о праву на подношење приговора Градском већу 

града Чачка; 

- да је подносилац захтева 12. новембра.2020.године, преко пуномоћника, поднео 

приговор Градском већу, са доказом о уплати градске административне таксе и да је 

Градска управа за урбанизам утврдила да је приговор допуштен, благовремен и изјављен 

од овлашћеног лица; 

- да је увидом у јавно доступну евиденцију улица и кућних бројева РГЗ, 

-  да к.п.бр.45/1 КО Чачак има приступ јавној саобраћајној површини Улици Градски 

бедем и да постојећи грађевински објекти на овој парцели имају кућне бројеве  9 и 11; 

- да је у табели главне свеске идејног решења планираног објекта која се односи на 

основне податке о објекту и локацији, уписано као висина објекта (венац и слеме) 

висинска кота у односу на нулту коту која је дефинисана у односу на Градски бедем, а 

не у односу на приступну саобраћајницу Улицу Градски бедем; 

- да је у истој табели као индекс заузетости грађевинске парцеле уписано 39,56%, а индекс 

заузетости, с обзиром на површину под објектом од 611,16 м2 и површину грађевинске 

парцеле од 1233 м2, износи 49,57%; 

- да је у наведеној табели у делу спратна висина уписана светла висина етажа, уместо 

спратне висине; 

 

- да су у образложењу закључка наведене и одређене неусклађености приложеног идејног 

решења у односу на важећи плански документ, које ће бити детаљно разматране у 

поступку издавања локацијских услова и које нису биле разлог за одбацивање захтева, 

па нису ни предмет одлучивања о приговору. 

 

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

града Чачка налази да приговор није основан из следећих разлога: 

Чланом  8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 

путем („Сл. гласник РС“ број 68/19) прописано је да ће надлежни орган захтев за издавање 

локацијских услова одбацити закључком и када идејно решење не садржи податке потребне за 

издавање локацијских услова, уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање, не 

упуштајући се у оцену техничке документације у складу са одредбом члана 8ђ Закона. 

Правилно је првостепени орган спровео поступак и одбацио поднети захтев, јер приложени 

идејни пројекат не садржи  потребне податке неопходне за издавање локацијских услова, а 

образложење оспореног закључка детаљно садржи недостаке у приложеном идејном решењу. 



rfuanou 24. cras 2. flpaennru4xa o onrrrrraM npaBuJrr4Ma 3a rraprleJra\uiy, peryrauujy r.r rcrpaArLy
(,,Cayx6euH nracHI4K PC" 6poj 22115) rpom,rcaHo je aa je BHcrrHa o6jexra pacrojarre oA HyJrre Kore
o6jexra Ao Kore BeHrIa o6jema ra ogpefyje ce y oAHocy ua Sacagy o6jexra uocran;senoj npeMa yrrrar+{,
oAHocHo upucrynnoj cao6pahajnoj [oBprrrr4Hr{, a craBoM 3. rac:ror rrJraHa 4a je uy.nra Kora rairKa npeceKa
nuunje repeHa r,r Beprr,rKirrrHe oce o6jexra.

Heocuonauo ce rparoBopoM rBpAr4 4a je aa flJraHr.,rpaHr.r o6jerar HyJrra Kora repeHa rora fpagcxor
6e4eua, jep r.u.6p. 4511 KO 9aqax r4Ma npr{cr)m januoj cao6pahajunuu rpexo Ynuqe fpaacru 6egelr, a
He npeKo fpa4cror 6e4erraa, [a ce u r{yJrra Kora uMa paqyHarr4 oA Kore yJrprue, oAHocHo repeHa. Y cxna4y
ca HaBeAeHHM, prMa ce r,rsparr,,Harr H yAaJberba oA cyceAHr.rx o6jerara, oAHocHo oA 6oqnr,rx crpa:aa
flapueJre. fpa4cxra 6e4ena je, raro je ro ra fInaHoM rcHep€rJrHe peryraquje ,,I{eHTap" (,,C.n mrcr rpaAa
r{aqna'o l5l20l4 u 2712018) yrnpfeno, cauo 6eAena, oAHocHo o46pau6euu Hacur 3a 3arxrr4Ty oKoJrHr.x
o6jexara oA BeJrr4Kr.D( BoAa peKe 3anaAHe Mopane, roju ce Kopacrr4 r{ 3a rteuraqru cao6pahaj, wru
rplrcryr rpafenuucrce napqene ua janny caoSpahajuur{y ce ocrBapyje npero Yruqe fpa4cxra 6e4eu, noja
je y uuroy oKoJrHor 3eM;bl{rrrra, oAHocHo repeHa ra xoja je ucruu ruraHcxlrM aKToM 4eipunucaua rao
rpaAcxa cao6pahajnuqa y oxBr4py cao6pahajne raHSpacrpyrcrype.

Y cxnaay ca HaBeAeHHM, rrpBocrefleurr opraH je npaeralno 3aKJb) ruo 4a je rucuna o6jelcra
HaBeAeHa y u4ejnona perlerby rrorpeluuo o4pefena, jep uuje o4pefeua Ha Haqr4H rrponacaH rIHTr,rpaHr{M
qraHoM 24. cran 2. s3.Ilparuluuxa o olrlrrr4M npaBuJrr{Ma 3a rraprleiraqrEjy, peryraqzjy n ra:rpa4rry.

L[Iro ce rl{tle IzHAeKca 3a}Berocrr{ napqene H cnparHe BHcr4He, HecnopHo je xa cy uHAeKc
3ay3eTOCTI4 napIIeJIe, KaO H C[paTHA BI,.{CIdHA, IIOIpeIXHO HaBeAeHI4, a OA OBLrx nOAaTaICa 3aBuC]I I43AaBaIse

norcaqujcxrx ycJroBa 3a rrJraHrrpaHa o6jelcar.
Ocraru HaBoAI4 rrpr4roBopa Herr.rajy yruqaja Ha Apyraqr,rje peruerre oBe yrpaBHe crBappr, a raxo je

ocropeHl4 3aKJb)^IaK AoHer y cKIaAy ca ql,rrr.IpaHIa,r o4pe46aua qlaHa 8.c'ran 2. flpaP,utruilKa o rrocqmKy
cnporolema o6jegurreHe flpor{eAype eJreKrpoHcKHM rD/reM, ro je fpagcxo sehe rpaAa llaqra oAJryrrr.{Jro

Kao y Alrcno3rrrr4By.

IIOyKA O TIPABHOM JIEKy: Oso pememe je xouauno Ia nporr4B u,era nuje AorgarrreHa
xcan6a, altla ce Moxe noKpelryrr4 )rrpaBHr4 cnop npeA Yupanuuu cy4oM y Beorpa4y- O4e-rrerbe y
Kparyjenqy, y poKy ol 30 aana oA AaHa nprajeua perren,a.

Mu,ryu To4oponuh o6asecruo je u;raHone lpagcror reha ga je ognyueno ro cBHM TaqKaMa

AHeBHor pe4a. naje 9. cegHuqy fpagcxor neha:arursyvrao y 18 qacoBa.

TPMCKO BEhE
Epoj: 06-18612020-1il

1 8. 4eqem6ap 2020. roluue

3anncunrc ca 9. cerHnrle fpagcxor seha yceojeu je ua 1 L ce.qsuurl fpagcxor eeha 6poj 06-
312020-1il oa l3..jaHyapa 2020. roauHe.
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