
3,{TII4CHI4K
CA TPI4AECET IIBTE CBAHI{IIE II'AACKOT Bf,hA IPAAA IIAqKA

O.qpxaue 26. janyapa 2022. rowHe, y carrr.{ CxynurnHe rpaga L{a.lxa, ca floqerxonr y 9,00
r{acoBa.

y cMr{cny qJraHa i 5. Iloc,roeuHKa lpagcrcor eeha rpa.(a gaqxa. Mu,lyn Togoposuh,
rpaAoHarleJ'rHriK rpara Llaqxa. orBopuo je 35. cegunqy fpa4cxor eeha H ucroN,r fipe;lceAaBao.

Koucraronao je:

. Aa o,u yK\nHo l3 q:rauoea fpagcxor seha celHnuu npucycrBvie 12 .r,rauora: Mu;r-vu Togoponuh,
B,taAas Mu:luh. {paronrurp LlJuneruh, npr4M. .np CnaBHua.{parl,rr.trorrah. ap Bu,raua Kouoeuh, Ma:ropag
Jer!onrah. PaAoeaH Joeauoeuh. lparau (Da,rHnosuh, CnoueHxa LUraueruh, Henra*a Tpuaeaq. .rp Mu,lour
flanlrh u gp klean fluruuh, a ogcpaH je B,lagunrup Prcrosnh.

. Aa y cN,IHcn)/ qraHa 15. flocroeHxxa fpagcrcor eeha rpaga Llavxa. fpagcrco sehe aN{a KBopylr. Te
MOXe Aa pa4a v rryHoBaxHo o4,ryu1,je;

. Ia ceAHHTIH fpagcrcor neha npncycreyjv:

- Mapoc,raeilernoeHh. nouohHux fpagouaueJrHr.rKa
- Mlr,roru Cres,llafr. nolrrohHux fpagoHaue,runrca
- I4rop Tpr.l$yuoeah. npegcegHnr< Cxl,nurrHHe rpatra
- B,ra,lun'rnp PouaH4nh. cexperap Crct,nurrune rpaga
- Paga Toj6atrnh, HaqeJIHHK fpa4cne yrpaBe 3a crpyqHe nocroBe Crc,vnuruue, fpa.{oHaverHr.lKa H

fpa4crcor aeha
- 3opan Togocujenuh,Ha.te.ilHrir lpagcrce ynpaBe :a $raHaucrzje
- He6ojlra Eexarurh, HaqerHltK fpagcxe yflpaBe 3a orr[rre u :aje;Huuxe rocJiroBe 14 pyKoBoAnnau

Ilperoaapaunot rHMa :a yueurhe v nperoBaparly 3a 3arcrbyrruBarbe KoireKTHBHHx yroBopa :a jarHa
npeg,v:eha H janHe c,ryx6e

- Bepa Jaxoe"'beezh. HarreiTHHK fpagcne yfipaBe :a yp6aHu:a:u
- Mu,rna Cranrcoeufi, Haqe!'rHHK I-pa4cxe yrrpaBe 3a npyurBeHe.{eJrarHocrn
- B:raruuup fojruh, HaLreJ.rHHK fpagcrce \.npaBe 3a xoKaiTHH eKoHoMcKH pa:aoj
- Karapnua Hoercosuh. fpa4cxu npaeo6paurnaq
- Pagucae J1yrcoenh, AHpeKTop lona n1,:mype tlavax
- flerrrpnna Pajnh. AnpeKrop Hapo4uol uy:eja gaqarc

- Ap Bor.qau Tpr.r$yuoenh, .qHperop lpagcrce 6u6;ruorexe ."B,raguc,rae llerrcosufi !uc"
- Jle:ra llae,roellfi" AHpeKTop MefyonrnruHcKor ncropnjcxol apxuBa 3a rpaA t{aqar H omur}iHe

fopruu MvlaHonaq H JlyuaHu
- Bpal.rc,ras JaHrcoeHh. IzpeKTor.,fpagcxor rro3opnrxra 9aqaK" Haqax
- AuaJaxoe,teeHtr, .qupetrop I-leurpa 3a np)'xtarl,e vcnyra coqnla,rue 3arurHre..3pauar" qarraK
- Tarra Ahnuoeuh, Aupexrop I{eHrpa 3a crp,vrrHo ycaBpnaBarbe r{aqarc

- Mu:rena JoeaHoeHh" HaqenHHK Koul ua-rue mu,rraqnje r.paga Hauxa
- Tama To4opoeHh, [percraBH[rcJKfi,.9auaK'o r]aqarc

- MuraH Eojoenh. Bplrrnnaq,qylKHocrn lupeKropa Jfl ,.fpagau"'Haqarc
- EpaHrcnua JelHh, rfipeKrop,.fpagcxe cran5ene areuquje" r{aqarc

- Mu,reua Majcropoenh, u,rau Kouucxje 3a HaA3op v pea,rrz:aqzju [porpa\4a JroKiLrHor. eKoHol,rcxor
pa:soja

- Ia je npegcraaHnuur,la cpelcraBa iaeHor rzHsopnrr.rcarua ouorvfieuo npaheme ueror roKa ceAHHue.
a HaKoH ceAHuue 6ratre uu gara usjana o paAy u olnyqr4Balby Ha celHl{rlt4.

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

већа да им је достављен записник са 34. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 34. седнице Градског 

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

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  34.  седнице Градског већа града Чачка број 06-214/2021-III од 21. 

децембра 2021. године, без примедби. 

 

*** 

 

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

дневни ред који је достављен уз материјал за седницу. 

 

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

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

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

 

1.    УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2022. 

ГОДИНУ 

 

5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ  „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ ЗА 2022. 

ГОДИНУ 
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6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК И 

ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА „ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 

ПЛАН ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ЗРАЧАК“  

ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК ЗА 

2022. ГОДИНУ 

 

10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ 

ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ 

ЧАЧАК СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

 

11. УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2022. ГОДИНУ   

 

12. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНЕ 

ЗГРАДЕ НА КП.БР. 5597/20  КО ЧАЧАК  МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ КЉУЧ 

 

13. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О РАЗМЕНИ К.П. БР. 1960/8 ЗА К.П. БР. 

1964/10, 1964/11 И ДЕЛА К.П. БР. 1960/6 СВЕ У КО ЉУБИЋ 

 

14. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 1512/3 КО ЉУБИЋ 

 

15. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 5173/3  КО ЧАЧАК 

 

16. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УСТАНОВЉЕЊУ СЛУЖБЕНОСТИ ПРОЛАЗА ПРЕКО 

К.П. БР. 1486/36 КО МРЧАЈЕВЦИ 

 

17. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ИНВЕСТИТОРУ HELION 

GRЕЕN ДОО ЧАЧАК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАБЛ ВОДА 10KV 

ОД ТРАФОСТАНИЦЕ 0,4/10 KV У КОМПЛЕКСУ ФОТОНАПОНСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ 

„HELIONGRЕЕN“ ДО ТРАФОСТАНИЦЕ 35,10 KV  „ЗАБЛАЋЕ“ А ПРЕКО К.П. БР. 

2203, 2195/1 ОБЕ У КО ЈЕЖЕВИЦА КОЈЕ СУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

18. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ИНВЕСТИТОРУ ЗОРИЦИ 

НИКОЛИЋ ИЗ ПЕЋИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА ОЗНАКЕ 1 НА К.П.БР.363 КО 

ЧАЧАК, НА ДИСТРИБУТИВНИ ГАСОВОДНИ СИСТЕМ 



 

 

 

 

 

  4 

 

 

 

 

19. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ И 

ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ 

 

20. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА АУТОМОБИЛУ 

ŠKODA FABIA AMBITION 1.0, РЕГИСТАРСКЕ ОЗНАКЕ ČA 128 - NU 

 

21. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ ДОМУ 

ЗДРАВЉА ЧАЧАК ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ  

 

22. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ 

К.П.БР. 130/7, 130/6, 129/5, 134/4, 134/3, 129/3,  145/1, 143/3, 146/3 и 143/2 СВЕ КО 

АТЕНИЦА И К.П.БР. 6755/9, 6756/5, 6757/5, 6758/5, 6753/4 И 6760/4 СВЕ КО ЧАЧАК У 

ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ ПРИСТУПНОГ ПУТА ДО ППОВ 

              

23. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРЕЈАЊЕ 

„ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАДУЖЕЊЕ 

УЗИМАЊЕМ КРЕДИТА  

 

24. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ВРШЕЊУ УСЛУГА ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2022. 

ГОДИНУ 

 

25. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ВРШЕЊУ УСЛУГА „ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ 

АГЕНЦИЈЕ“ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

26. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ У 2022. ГОДИНИ 

 

27. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ  

ПОМОЋИ ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ У 2022. ГОДИНИ 

 

28. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ 

КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА 

 

29. ДОНОШЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНA РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА  

2022. ГОДИНУ  

 

30. РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА РАДИ ПРИКУПЉАЊА ПРЕДЛОГА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ, КАО И 

УМЕТНИЧКИХ, ОДНОСНО СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА У 

КУЛТУРИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2022. ГОДИНИ 

 

31. РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА 

ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2022. ГОДИНИ 
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32. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 

И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА ABL-  PRODUCTION ДОО ЧАЧАК 

 

33. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 

И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА DIGI-TEL ДОО ЧАЧАК 

 

34. ЗАКЉУЧИВАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ 

 

35. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ  

 

36. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ ДРУШТВА ЗА ПРОМЕТ  И УСЛУГЕ  

MIĆIĆ GRADAC–ČA  ДОО ЧАЧАК  НА ЗАКЉУЧАК ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА ROP-CAC-39161-LOC-1/2021 ОД 15. NOVEMBRA 2021. 

ГОДИНЕ 

 

37. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ МИЛИЋ ТИЈАНЕ ИЗ ЧАЧКА НА 

РЕШЕЊЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 67-174/2021-II ОД 10. 

ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ  

 

38. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ПАВЛОВИЋ СНЕЖАНЕ ИЗ ЧАЧКА НА 

РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 55330-7591/21 ОД 6. 

ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ  

 

39. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЈОКСИЋ МИЛОВАНА ИЗ ЧАЧКА НА 

РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 55330-7643/21 ОД 22. 

НОВЕМБРА 2021. ГОДИНЕ  

 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 Зоран Тодосијевић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда истакавши да 

је Законом о буџетском систему дефинисано да завршни рачун буџета локалне власти подлеже 

екстерној ревизији и да екстерну ревизију буџета локалних власти, може, уз сагласност Државне 



 

 

 

 

 

  6 

 

 

 

ревизорске институције, на основу одлуке скупштине локалних власти, да обави лице које испуњава 

услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује 

рачуноводство и ревизија. Овом одлуком предлаже се ангажовање комерцијалне ревизорске 

институције са одговарајућим квалификацијама за обављање екстерне ревизије завршног рачуна 

буџета града Чачка за 2021. годину. Завршни рачун буџета града Чачка за буџетски период 2006-

2010. године и 2012. - 2015. године био је предмет екстерне ревизије, а ревизију завршног рачуна 

буџета града Чачка за 2011, 2016. и 2018. годину вршила је Државна ревизорска институција.  

 

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

ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Чачка за 2021. 

годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ РАДА ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Радисав Луковић детаљно је упознао 

чланове Градског већа са Програмом рада Дома културе Чачак за 2022. годину истакавши да ће се 

програмске активности и манифестације које ће ова Установа спроводити у 2022. години обављати 

кроз презентацију уметничких програма, манифестације, издавачку делатност, едукативни програм 

и остале програмске активности. Програм  рада за 2022. годину садржи и структуру планираних 

средстава за финансирање расхода и издатака у 2022. години и податке о финансирању установе из 

средстава буџета града Чачка у 2022. години са освртом на 2021. годину. 

 

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

Славица Драгутиновић истакавши велики допринос ове установе током процеса вакцинације који 

се свакодневно одвијао у приземљу Дома културе, то јест и радним и нерадним данима. Што се 

Програма за ову године тиче истакла је едукације везане за млађу популацију, са полазницима 

ликовног студија, глумачке радионице и др. 

 

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

Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања рада Дома културе Чачак за 2022. 

годину и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ РАДА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Делфина Рајић, у оквиру ове тачке дневног реда, упознала је чланове Градског већа са 

Програмом рада Народног музеја Чачак за 2022. годину, детаљно образлажући програмске 

активности ове Установе. Програм  за 2021. садржи следеће целине: стратегија развоја Музеја, рад 

са публиком, едукативан рад, кадрови и њихово стручно усавршавање, истраживања и заштита 

покретних културних добара, рад са музејским збиркама, изложбе, издавачка делатност, 

библиотека, лабораторија за конзервацију и рестаурацију, инвестиције и опрема, структура 

планираних средстава за финансирање расхода и издатака у 2022. години, финансирање установе из 

средстава буџета града Чачка у 2022. години са освртом на 2021. годину и др. 
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 По упознавању са  Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о 

давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 2022. годину, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА:  УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ РАДА УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ“ 

ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

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

Градског већа са Програмом рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2022. годину, 

детаљно образлажући активности ове установе које су планиране у 2022. години и то: заштита 

покретних културних добара, изложбена делатност, издавачка делатност, педагошки рад, едукација 

публике, радионице, програми на страни, заједнички програми, филмски програм и други послови. 

Програм за 2022. годину садржи структуру планираних средстава за финансирање расхода и 

издатака у 2022. години и податке о финансирању установе из средстава буџета града Чачка у 2022. 

години са освртом на 2021. годину. 

 

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

давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2022. 

годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ПЕТА ТАЧКА:        УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ РАДА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ  „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ 

ДИС“ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

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

библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2022. годину који је у уводном излагању образложио др 

Богдан Трифуновић, детаљно образлажући планиране активности ове Установе за 2022. годину. 

Програм рада Установе састоји се од следећих целина: запослени и стручно усавршавање, објекти и 

простор, унапређење библиотечко-информационих услуга, опрема и машине, корисници 

Библиотеке, набавка и расход библиотечко-информационе грађе и извора, издавачка делатност, 

програми и културно-просветне активности, Дисово пролеће, планирани приходи, структура 

планираних средстава за финансирање расхода и издатака у 2022. години, финансирање установе из 

средстава буџета града Чачка у 2022. години са освртом на 2021. годину и др. 

 

 По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео др Милош Папић 

који је похвалио рад ове Установе на ажурирању сајта културе града Чачка и најавио ускоро 

расписивање конкурса за израду мобилне апликације која ће се надовезати на досадашњи рад на 

сајту. Такође је похвалио координисан рад свих установа културе, а што је нарочито важно у 

остваривању активности потребних да Чачак буде  културна престоница Србије 2023, истакавши да 

се до тога да Чачак то постане никако није дошло без великог труда свих установа културе. 

 

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

Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић  

Дис“ за 2022. годину, и упутило Скупштини на разматрање и доношење. 
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ШЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ РАДА МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА 

ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ ЗА 2022. 

ГОДИНУ 

 

Лела Павловић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознала је чланове 

Градског већа са Програмом рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине 

Горњи Милановац и Лучани за 2022. годину, образлажући детаљно програмске активности ове 

Установе и то: заштита архивске грађе и регистратурског материјала ван Архива, послови у депоу, 

сређивање и обрада архивске грађе, техничка заштита архивске грађе, снимање архивске грађе и 

фототека,  информисање и коришћење архивске грађе и издавање уверења, послови архивске 

библиотеке и читаонице, културно-просветна делатност и остали послови. Програм за 2022. годину 

садржи структуру планираних средстава за финансирање расхода и издатака у 2022. години и 

податке о финансирању установе из средстава буџета града Чачка у 2022. години са освртом на 

2021. годину. 

 

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

давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине 

Горњи Милановац и Лучани за 2022. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

СЕДМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ РАДА „ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2022. 

ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Братислав Јанковић који је 

упознао чланове Градског већа са Програмом рада „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2022. 

годину детаљно образложивши све активности планиране Планом рада за 2022. годину. Градско 

позориште за 2022. годину планира да реализује нове представе и изводи редован репертоар, да 

организује одређен број гостовања својих представа, као и одређени број гостујућих представа и да 

оствари сарадњу са већим центрима у региону. Програм садржи и следеће целине: неопходна 

техничка опрема за реализацију програма, ангажовање и запошљавање стручног кадра, промоција 

позоришта и маркетинг и др. Програм за 2022. годину садржи структуру планираних средстава за 

финансирање расхода и издатака у 2022. години и податке о финансирању установе из средстава 

буџета града Чачка у 2022. години са освртом на 2021. годину. 

 

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

МилорадЈевђовић који се надовезао на излагање известиоца у чијем програму је поменуто име 

Соње Савић и истакао да је крајње време да се име глумице Соње Савић обележи у овом граду 

давањем имена неке улице или парка и прим. др Славица Драгутиновић која је похвалила 

изложбене активности ове Установе и уопште рад Установе која је оправдала напоре Града да се 

обнови рад позоришта у овом граду и истакла да је буџет ове Установе већи из године у годину и 

тиче се углавном програмских активности Установе. 

 

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

Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2022. 

годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 
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ОСМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ГОДИШЊИ ПЛАН ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ „ЗРАЧАК“  ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Ана Јаковљевић која је 

упознала чланове Градског већа са Планом и програмом Центра „Зрачак“ за 2022. годину.  Истакла 

је да је Установа  основана крајем 2012. године, а свој рад отпочела 2013. године. План рада Центра, 

поред осталог садржи и план рада услуга Дневни боравак, Лични пратилац детета, Персонална 

асистенција и Помоћ у кући која услуга је предвиђена и за сеоско подручје. Право на коришћење 

услуге Дневни боравак имају особе са лаким, умереним, тешким, вишеструким сметњама у развоју 

и особе из спектра аутизма, узраста од 5 до 55 година. План рада Установе за 2022. годину садржи и 

финансијски план. 

 

  По упознавању са Годишњим ланом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о 

давању сагласности на Годишњи програм  рада Центра за пружање услуга социјалне заштите 

„Зрачак“ Чачак за 2022. годину и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 

Тања Аћимовић,  у уводном излагању по овој тачки дневног реда,  упознала је чланове 

Градског већа са Годишњим планом и програмом рада Центра за стручно усавршавање за 2022. 

годину, детаљно образложивши све елементе Програма. Навела је да се Центар финансира из буџета 

града Чачка, а остварује и сопствене приходе организацијом  различитих облика стручног 

усавршавања, као и пројектним финансирањем, аплицирањем  на расписане конкурсе, у земљи и 

иностранству. Навела је да Програм за 2022. годину садржи  следеће целине: оснивање, услови, 

организација и делатност рада Центра, дефинисана стратешка улога Центра у развоју 

васпитнообразовног система у региону, активности, пројекти, промоција, издавачка делатност, 

научни клуб и учешће на Сајму образовања, финансијски план за 2022. годину и др.  

 

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

Славица Драгутиновић осврнула се вишегодишњи пројекат популационе политике који спроводи 

град Чачак и истакла да активности на едукацијама треба проширити уз сарадњу са овом установом 

уколико је то могуће и др Милош Папић који је предложио да се Парку знања приступа са 

посебног улаза. 

 

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

Предлог одлуке о давању сагасности на Годишњи план и програм рада Центра за стручно 

усавршавање Чачак 2022. годину , и доставило Скупштини на разматрање и доношење.  
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ДЕСЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 

УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК СА ЗАКОНОМ О 

ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

 

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

измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак са Законом о јавним 

предузећима ствара се могућност да ово јавно предузеће поред претежне делатности обавља и 

делатност бојења и обележавања ознака на путевима. Обављање ових послова предвиђено је и 

Програмом  пословања за 2022. годину. Наведени послови обухваћени су шифром делатности 42.11 

Изградња путева и аутопутева. 

 

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

измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ 

Чачак са Законом о јавним предузећима, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА КОМУНАЛНЕ 

МИЛИЦИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2022. ГОДИНУ   

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Милена Јовановић. Предлог 

годишњег плана рада Комуналне милиције града Чачка за 2022. годину, припрема начелник 

Комуналне милиције на основу одредаба Закона о комуналној милицији и Одлуке о градским 

управама. На предлог Годишњег плана мишљење даје начелник Градске управе за инспекцијски 

надзор града Чачка и предлаже Градском већу на усвајање. Сагласност на годишњи план рада 

комуналне милиције града Чачка за 2022. годину даје Скупштина града Чачка. Комунална милиција 

града Чачка, основана је у складу са Законом о комуналној милицији за обављање законом и другим 

прописима и општим актима утврђених комунално-милиционарских и других послова, чијим 

обављањем се обезбеђује извршавање послова из надлежности града Чачка у следећим областима: 

снабдевања водом; одвођења отпадних и атмосферских вода; јавне чистоће; превоза и депоновања 

земље и осталог растреситог материјала; превоза и депоновања комуналног и другог отпада; улица, 

општинских и некатегорисаних путева; саобраћајних ознака и сигнализације; паркирања; превоза 

путника у градском и приградском саобраћају, односно локалном саобраћају; такси превоза; 

постављања привремених пословних објеката; заштите од буке у животној средини; контроле 

радног времена субјеката надзора; одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, 

зелених и других јавних површина, културних добара; јавне расвете, стамбених и других објеката; 

очување градских добара и извршавање других задатака изнадлежности града којима се обезбеђује 

несметано одвијање живота у граду. Сагласно Закону о комуналној милицији, комунална милиција 

пружа помоћ надлежним органима града, као и овлашћеним организацијама, када по њиховој оцени 

(органа или организације) постоје претпоставке да спровођење одлуке неће бити могуће без 

присуства комуналних милиционара или употребе овлашћења комуналне милиције (било 

превентивних или репресивних). Комунална милиција предузима и хитне мере, заштите од 

елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности града у 

случајевима када те мере не могу, или нису у могућности правовремено да предузму други 

надлежни органи града или овлашћене организације или до њиховог доласка на лице места.  У 

случајевима постојања опасности изазваних елементарним или другим непогодама, комунална 
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милиција врши и спасилачке функције, и пружа помоћ другим органима, правним и физичким 

лицима на отклањању последица непогода стављајући се истима на распологање у случају потребе. 

 

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

Славица Драгутиновић која је похвалила рад Комуналне милиције у поступању које је везано за 

заштитне мере током  пандемије као и поступање везано за екологију односно загађење и дивље 

депоније. 

 

По упознавању са Планом Градско веће је једногласно усвојило Годишњи план рада 

Комуналне милиције града Чачка за 2022. годину, у тексту који је саставни део записника.  

 Годишњи план рада Комуналне полиције града Чачка за 2022. годину достављен је 

Скупштини ради давања сагласности. 

 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА 

КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ НА КП.БР. 5597/20  КО 

ЧАЧАК  МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ КЉУЧ 

 

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

поднео је иницијативу за давање на коришћење пословне зграде за коју није утврђена делатност, на  

кп. бр. 5597/20 КО Чачак, приземне спратности, површине у основи 105 м2 а корисне површине 

88,00 м2, која је у јавној својини града Чачка, МЗ Кључ уз образложење да МЗ Кључ има намеру да 

у наведеном простору обавља делатност непосредног задовољавања потреба и интереса локалног 

становништва на територији месне заједнице. Законом о јавној својини прописано је да о 

прибављању ствари и располагању стварима у својини јединице локалне самоуправе под условима 

прописаним законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у складу са законом и 

статутом јединице локалне самоуправе и да месне заједнице и други облици месне самоуправе 

имају право коришћења на стварима у јавној својини јединице локалне самоуправе, у складу са 

законом и прописом, односно другим актом јединице локалне самоуправе. Статутом града Чачка и и  

Одлуком о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка 

прописано је да Скупштина града Чачка одлучује о прибављању и располагању непокретностима у 

јавној својини Града. Како је месна заједница Статутом града Чачка предвиђена као правно лице 

које се оснива ради задовољавања потреба и интереса локалног становништва у селима, са 

основном функцијом да разматра питања која се односе на стварање бољих услова живота у месној 

заједници, а њена надлежност ближе одређена Статутом града Чачка, то је утврђено да је давање на 

коришћење пословне зграде у складу са горе цитираним прописима и у интересу Града. 

   

 По упознавању са нацртом Решења Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о 

давању на коришћење пословне зграде на кп.бр. 5597/20  КО Чачак  Месној заједници Кључ, и 

доставило Скупшрини на разматрање и доношење. 
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ТРИНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О РАЗМЕНИ К.П. БР. 1960/8 

ЗА К.П. БР. 1964/10, 1964/11 И ДЕЛА К.П. БР. 1960/6 СВЕ У КО 

ЉУБИЋ 

 

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

Ћирић из Чачка поднела је иницијативу за размену кп. бр. 1964/10 површине 11m2, 1964/11 

површине 75m2 и идеалног удела 4/84 кат. парцеле бр. 1960/6 површине 4m2 све у КО Љубић за кп. 

бр. 1960/8 КО Љубић у површини од 8m2 која је у њеној приватној својини, уз образложење да има 

намеру да прошири двориште и озакони објекат изграђен на кп. бр. 1960/6 КО Љубић, на којој је 

уписана као сувласник са Градом Чачком у идеалном уделу од 80/84. Градска управа за урбанизам 

прибавила је по службеној дужности податке катастра непокретности, извештај о историјату објекта 

бр. 1 на кп. бр. 1960 КО Љубић и Информацију о локацији од 12. октобра 2021. године. Градско веће 

града Чачка донело 21. децембра 2021. године Решење о приступању размени кп.бр. 1960/8 за кп.бр. 

1964/10, 1964/11 и дела кп. бр. 1960/6 све у КО Љубић. Након доношења решењa о приступању 

размени наведених кат. Парцела и утврдила да је тржишна вредност грађевинског земљишта у 

јавној својини већа од тржишне вредности грађевинског земљишта које се прибавља у јавну својину 

на име размене, обзиром на површину кат. парцела, односно разлику у површини од 82m2, коју ће 

подносилац иницијативе бити обавезан да исплати Граду у целости, чиме ће Град остварити приход 

у износу од 283.852,8 динара. 

  

 По упознавању са нацртом Решења Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о 

размени кп. бр. 1960/8 за кп. бр. 1964/10, 1964/11 и дела кп. бр. 1960/6 све у КО Љубић, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 1512/3 

КО ЉУБИЋ 

 

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

је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

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

 I ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине града Чачка непосредном погодбом сувласнички удео у 

површини од 245m2 (245/1240) катастарскe парцелe бр. 1512/3 КО Љубић, укупне површине 1240m2 

сувласнику Горану Милошевићу из Чачка, чији је удео 995/1240, у циљу изградње два породично – 

стамбена објекта.  

 II Обавезује се Горан Милошевић из Чачка да у року од 30 дана од дана пријема овог 

решења приступи закључењу уговора о отуђењу из јавне својине удела у површини од 245m2 

(245/1240) катастарскe парцелe бр. 1512/3 КО Љубић са ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК, као и да уплати 

обрачунату цену грађевинског земљишта у износу од 758.779,7 динара у року од 15 дана од дана 

закључења уговора, на рачун - Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова број 840-

841141843-14, позив на број 97 93-034.  

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

закључује се по претходно прибављеној сагласности Градског правобраниоца. 
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 IV У случају да уговорне стране не приступе закључењу уговора у датом року и у случају да 

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

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

 V Обавезује се подносилац иницијативе да плати законом прописане пореске обавезе као и 

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

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

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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

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

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

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

кат. парцели изгради два породично – стамбена објекта. 

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

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

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

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

из Чачка у уделу 995/1240. 

Градска управа за урбанизам прибавила је по службеној дужности податке катастра 

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

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

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

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

Градско веће града Чачка донело је Решење о приступању отуђењу дела кат.парцелe бр. 

1512/3 КО Љубић бр. 06-195/2021-III од 25.11.2021.год. 

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

грађевинско земљиште је спровела поступак на седници одржаној 11.01.2022.год.  

Предметно отуђење је основано и у складу са Законом о планирању и изградњи, Статутом 

Града Чачка и Одлуком о грађевинском земљишту. 

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

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

јединица локалне самоуправе спроводи јединица локалне самоуправе. 

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

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

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

уређена област планирања и изградње објеката 

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

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

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

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

испуњава услов за формирање посебне грађевинске парцеле.  

 Комисија је увидом у податке катастра непокретности утврдила да катастарска парцела бр. 

1512/3 КО Љубић има укупну површину од 1240m2, да су као носиоци права сусвојине уписани 

Град Чачак у уделу 245/1240 и Горан Милошевић из Чачка у уделу 995/1240, увидом у информацију 

о локацији утврђено је да је катастарска парцела бр. 1512/3 КО Љубић обухваћена ПГР-ом 
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„Трбушани - Љубић“ у Чачку и да се налази у урбанистичкој целини – становање средње густине 

насељености, а увидом у уверење о кретању кат. парцеле 1512/3 КО Љубић, утврђено је да је иста 

настала на основу пројекта парцелације потврђеног од стране Градске управе за урбанизам бр. 952-

74/18-IV-2-01 од 07.09.2018.год. 

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

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

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

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

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

дефинисане услове за грађевинску парцелу.   

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

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

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

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

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

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

КО Љубић). 

  Комисија је једногласно утврдила да је отуђење наведеног удела предметне кат парцеле у 

интересу Града обзиром да површина истог не испуњава услове за грађевинску парцелу, као и да ће 

овим отуђењем Град остварити приход у износу од 758.779,7 динара. 

 По спроведеном поступку Комисија за грађевинско земљиште доставила је записник од 

11.01.2022.год. са предлогом одлуке Градској управи за урбанизам града Чачка.  

 Градска управа за урбанизам града Чачка узимајући у обзир предлог одлуке Комисије, 

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

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

диспозитиву.  

 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 5173/3  

КО ЧАЧАК 

 

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

је једногласно донело: 

Р Е Ш Е Њ Е 

о отуђењу кат.парцелe бр. 5173/3 КО Чачак 
        

 I ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине града Чачка непосредном погодбом катастарска парцела бр. 

5173/3 КО Чачак у укупној површини од 10m2  Миомиру Кражићу из Београда, који je власник 

суседне к.п. бр. 4390 КО Чачак, ради исправке граница суседних кат. парцела, у циљу озакоњења 

објекта бр. 2 изграђеног на к.п. бр. 4930 КО Чачак који је делом изграђен на кп.бр. 5173/3 КО Чачак. 

 II Обавезује се Миомир Кражић из Чачка да у року од 30 дана од дана пријема овог решења 

приступи закључењу уговора о отуђењу из јавне својине кат.парцелe бр. 5173/3 КО Чачак са ЈП 

ГРАДАЦ ЧАЧАК, као и да уплати обрачунату цену грађевинског земљишта у износу од 41.949,00 

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

корист нивоа градова број 840-841141843-14, позив на број 97 93-034.   
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 III Уговор о отуђењу из јавне својине непосредном погодбом наведене кат. парцеле 

закључује се по претходно прибављеној сагласности Градског правобраниоца. 

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

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

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

 V Обавезује се подносилац иницијативе да плати законом прописане пореске обавезе као и 

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

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

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Миомир Кражић из Београда, Улица Слободана Принципа Сеље бр. 13, поднео је 

иницијативу бр. 463-71/2021-IV-2-07 од 02.09.2021.год. за отуђење из јавне својине града Чачка 

катастарске парцеле бр. 5173/3 КО Чачак непосредном погодбом, уз образложење да планира да 

прошири двориште и озакони објекат бр. 2 изграђен на к.п. бр. 4930 КО Чачак који је делом 

изграђен на кп.бр. 5173/3 КО Чачак. 

Градска управа за урбанизам прибавила је по службеној дужности податке катастра 

непокретности од 09.09.2021.год. и Информацију о локацији бр. 958-1080/2021-IV-2-01 од 

12.10.2021.год. 

Градско веће града Чачка донело је Решење о приступању отуђењу кат.парцелe бр. 5173/3 

КО Чачак бр. 06-214/2021-III од 21.12.2021.год. 

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

грађевинско земљиште је спровела поступак на седници одржаној 11.01.2022.год.  

Предметно отуђење је основано и у складу са Законом о планирању и изградњи, Статутом 

Града Чачка и Одлуком о грађевинском земљишту. 

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

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

јединица локалне самоуправе спроводи јединица локалне самоуправе. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

грађевинско земљиште може отуђити непосредном погодбом у случају исправке граница суседних 

катастарских парцела. 

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

бр. 5173/3 КО Чачак у јавној својини града Чачка, да има површину од 10m2, као и да се граничи са 

кат. парцелом у својини подносиоца иницијативе, а увидом у информацију о локацији утврђено је 

да је катастарска парцела бр. 5173/3 КО Чачак обухваћена ПГР-ом „Центар“ у Чачку и да се налази 
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у урбанистичкој зони – становање средње густине, као и да не испуњава услов за грађевинску 

парцелу. 

 Такође, Комисија за грађевинско земљиште je једногласно утврдила да је отуђење 

катастарске парцеле бр. 5173/3 КО Чачак у интересу Града, обзиром да се ова локација, према 

важећој планској документацији, не може користити у јавне намене, да не испуњава услове за 

грађевинску парцелу, да је мање површине од парцеле којој се припаја, као и да ће отуђењем исте 

Град остварити приход у износу од 41.949,00 динара.   

 По спроведеном поступку Комисија за грађевинско земљиште доставила је записник од 

11.01.2022.год. са предлогом одлуке Градској управи за урбанизам града Чачка.  

 Градска управа за урбанизам града Чачка узимајући у обзир предлог одлуке Комисије, 

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

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

диспозитиву. 

 

ШЕСТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УСТАНОВЉЕЊУ СЛУЖБЕНОСТИ 

ПРОЛАЗА ПРЕКО К.П. БР. 1486/36 КО МРЧАЈЕВЦИ 

 

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

Милорада Јевђовића који је поставио питање почетка рада на овој трафостаници, Милуна 

Тодоровића и Милана Бојовића који су најавили активности које ће морати томе да предходе, 

Градско веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о покретању поступка експропријације к.п.бр. 130/7, 130/6, 129/5, 134/4, 134/3, 129/3, 145/1, 

143/3, 146/3 и 143/2, све КО Атеница и к.п.бр. 6755/9, 6756/5, 6757/5, 6758/5, 6753/4 и 6760/4, све 

КО Чачак у циљу изградње приступног пута до ППОВ   

 

  

 Покреће се поступак експропријације к.п.бр. 130/7 КО Атеница у површини од 49 м2, 

уписане у лист непокретности бр. 2502 КО Атеница, чији је држалац Прелић Петар из Атенице, 

к.п.бр. 130/6 КО Атеница у површини од 88 м2, уписане у лист непокретности бр. 2502 КО Атеница, 

чији је држалац Прелић Петар из Атенице, к.п.бр. 129/5 КО Атеница у површини од 57 м2, уписане 

у лист непокретности бр.4 КО Атеница, чији је власник Коларевић Зорица из Чачка, Потес 

Јездинско поље 12/2, к.п.бр. 134/4 КО Атеница, у површини од 18 м2, уписане у лист непокретности 

бр. 407 КО Атеница у сувласништву Радивојевић Радмиле из Чачка Ул. Миленка Никшића бр. 106 и 

Симовић Илије из Чачка Ул. Др Драгише Мишовића бр. 173, к.п.бр. 134/3 КО Атеница, у површини 

од 41 м2, уписана у лист непокретности бр. 407 КО Атеница у сувласништво Радивојевић Радмиле 

из Чачка Ул. Миленка Никшића бр. 106 и Симовић Илије из Чачка Ул.Др Драгише Мишовића бр. 

173, к.п.бр. 129/3 КО Атеница у површини од 1150 м2 уписана у лист непокретности бр. 1275 КО 

Атеница, чији је власник Симовић Илија из Чачка Ул. Др Драгиша Мишовић бр. 173, к.п.бр. 145/1 

КО Атеница у површини од 1786 м2, уписана у лист непокретности бр. 1583 КО Атеница чији је 

власник Прелић Петар из Атенице, к.п.бр. 143/3 КО Атеница у површини од 33 м2, уписана у лист 

непокретности бр. 249 КО Атеница, чији  су сувласници Ђукић Јелена из Парменца, Прелић Даница 

из Чачка Ул. Мила Ивковића бр. 4, Прелић Љубомир из Чачка Лозничко поље бр. 2/5, Прелић 

Милош из Чачка ул. Браће Станића бр. 99, Прелић Милорад из Чачка, Кулиновачко поље бр. 128, 
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Прелић Милун из Поповача, Стружец бр. 208 и Прелић Радован из Чачка, Кулиновачко Поље бр. 

79, к.п.бр. 146/3 КО Атеница у површини од 179 м2, у писана у лист непокретности бр. 2115 КО 

Атеница, чији су сувласници Златановић Драган из Београда, Борча, Београдска бр. 7, Златановић 

Зоран из Београда Ул. Маријане Грегоран бр. 53, Мичић Вера из Пожеге, Годовик, Станисављевић 

Велибор из Пожеге, Средња Добриња, Станисављевић Радослав из Пожеге, Хиландарска бр. 14 и 

Санисављевић Милисавка из Београда, Маријане Грегоран бр. 53, к.п.бр. 143/2 КО Атеница у 

површини од 1020 м2, уписана у лист непокретности бр. 249 КО Атеница у сувласништву Ђукић 

Јелене из Парменца, Прелић Даница из Чачка Ул. Мила Ивковића бр. 4, Прелић Љубомира из Чачка, 

Лозничко поље бр. 2/5, Прелић Милош из Чачка Ул. Браће Станића бр. 99, Прелић Милорад из 

Чачка, Кулиновачко поље бр. 128, Прелић Милун из Поповача, Стружец бр. 208 и Прелић Радован 

из Чачка Кулиновачко поље бр. 79, и к.п.бр. 6755/9 КО Чачак у површини од 304 м2, уписана у лист 

непокретности бр. 9812 КО Чачак, чији је власник Ћендић Драгован, к..п.бр. 6756/5 КО Чачак у 

површини од 204 м2, уписана у лист непокрентости бр. 7073 КО Чачак у сувласништву Перишић 

Ђурђа из Чачка, Перишић Предрага, Перишић Рада и Ружичић Наде, к.п.бр. 6757/5 КО Чачак у 

површини од 23 м2, уписана у лист непокретности бр. 4023 КО Чачак чији је власник Перишић 

Милијана, к.п.бр. 6758/5 КО Чачак у површини од 47 м2 уписана у лист непокретности бр. 6828 КО 

Чачак са правом коришћења Киковић Вукомана, к.п.бр. 6753/4 КО Чачак у површини од 35 м2, 

уписана у лист непокретности бр. 1521 КО Чачак у сувласништву Васовић Драгана, Делишевски 

Милице, Јовичић Верице, Јовичић Станка, Јовичић Љубице и Познановић Анђелке, к.п.бр. 6760/4 

КО Чачак у површини од 358 м2, уписане у лист непокретности бр. 7109 КО Чачак са правом 

коришћења Д.О.О. „Нискоградња-Чачак пут“ Чачак. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење решења о покретању поступка експропријације односно 

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

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

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

административног преноса доноси Градско веће града Чачка на предлог Градског 

правобранилаштва града Чачка“. 

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

1213/2021-IV-2-01 од 04.10.2021. године, и Информација о локацији бр. . 958-1214/2021-IV-2-01 од 

05.10.2021.године,  утврђено је да су катастарске парцеле наведене у диспозитиву решења 

обухваћене Планом детаљне регулације „Прелићи“ („Сл. лист града Чачак“ бр. 29/20) и Планом 

генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 14/2014, 20/2018 и 

29/20) улазе у састав јавне саобраћајне површине. 

  Решењем Владе 05 бр: 465-11998/2021 од 23.12.2021. године утврђен је јавни интерес за 

експропријацију непокретности, односно административни пренос непокретности – земљишта који 

по закону могу бити предмет експропријације непокретности, у циљу изградње приступног пута до 

ППОВ и за корисника експропријације непокретности одређен је Град Чачак. 

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

диспозитиву.   
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СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

ИНВЕСТИТОРУ HELION GRЕЕN ДОО ЧАЧАК ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ КАБЛ ВОДА 10KV ОД 

ТРАФОСТАНИЦЕ 0,4/10 KV У КОМПЛЕКСУ 

ФОТОНАПОНСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ „HELIONGRЕЕN“ ДО 

ТРАФОСТАНИЦЕ 35,10 KV  „ЗАБЛАЋЕ“ А ПРЕКО К.П. БР. 

2203, 2195/1 ОБЕ У КО ЈЕЖЕВИЦА КОЈЕ СУ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

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

је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ инвеститору HELION GREEN DOO ČAČAK за извођење радова 

на изградњи кабл вода 10kV од трафо станице 0,4/10kV у комплексу фотонапонске електране 

„HELIONGREEN” до трафо станице 35/10kV „Заблаће“, а преко к.п. бр. 2203 и 2195/1 обе у KО 

Јежевица, које су у јавној својини града Чачка. 

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

објекта ближе описаног тачком 1. 

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

сагласности инвеститору HELION GREEN DOO ČAČAK, за извођење радова из става 1. овог 

решења.  

 

O б р а з л о ж е њ е  

 

 HELION GREEN DOO ČAČAK, Ул. градско шеталиште бр. 65 , кога заступа директор 

Драгана Антонијевић, поднело је захтев бр. 463-59/2021-IV-2-07 од 21.07.2021.год. за давање 

сагласности за извођење радова на изградњи кабл вода 10kV од трафо станице 0,4/10kV у комплексу 

фотонапонске електране „HELIONGREEN” до трафо станице 35/10kV „Заблаће“, а преко к.п. бр. 

2203 и 2195/1 обе у KО Јежевица које су у јавној својини града Чачка. 

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

катастра непокретности и Локацијске услове ROP-CAC-40523-LOCН-2/2021од 28.12.2021.год.   

 Комисија за грађевинско земљиште је спровела поступак, на седници одржаној 

18.01.2022.год. 

 Чланом 69. став 9. Закона о планирању и изградњи прописано је, између осталог, да се за 

изградњу, доградњу или реконструкцију комуналне инфраструктуре и линијских инфраструктурних 

и електроенергетских објеката, као доказ о решеним имовинско-правним односима на земљишту, 

може доставити и попис катастарских парцела са приложеним сагласностима власника, односно 

корисника земљишта.  

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

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

сагласности за изградњу или озакоњење објеката на заједничкој парцели.  

 Чланом 77. став 1. ове одлуке прописано је да заинтересовано лице подноси захтев за давање 

сагласности надлежном органу управе, који захтев доставља Комисији за грађевинско земљиште, а 

ставом 4. истог члана прописано је да уколико Комисија за грађевинско земљиште утврди да су 

испуњени прописани услови за давање тражене сагласности и да је давање сагласности оправдано и 
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целисходно, о томе обавештава надлежни орган управе, наводећи разлоге за свој закључак. По 

добијању закључка надлежни орган припрема предлог сагласности и доставља га Градском већу, 

ради доношења. 

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

изградњи кабл вода 10kV од трафо станице 0,4/10kV у комплексу фотонапонске електране 

„HELIONGREEN” до трафо станице 35/10kV „Заблаће“, а преко к.п. бр. 792/1, 793/1, 793/2, 2203, 

2195/1, 361, 2206/1, 183/2 и 183/10 све у KО Јежевица, од којих су само к.п. бр. 2203 и 2195/1 обе у 

KО Јежевица у јавној својини града Чачка и да је на истим изграђен некатегорисани пут. 

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

да је давање сагласности инвеститору HELION GREEN DOO ČAČAK, за извођење радова на 

изградњи предметног објекта основано обзиром да ће инвеститор на основу ове сагласности моћи 

да прибави решење о одобрењу извођења радова, у складу са одредбама члана 69. и 145. Закона о 

планирању и изградњи, уз плаћање накнаде за постављање инсталација у заштитном појасу улице, 

на основу члана 12. - 16. Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл. лист града Чачка" 

број 3/2019). 

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

предлог сагласности и доставила га Градском већу на одлучивање. 

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

диспозитиву. 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

ИНВЕСТИТОРУ ЗОРИЦИ НИКОЛИЋ ИЗ ПЕЋИ ЗА 

ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА ОЗНАКЕ 1 НА КП.БР. 363 КО 

ЧАЧАК, НА ДИСТРИБУТИВНИ ГАСОВОДНИ СИСТЕМ 

 

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

је једногласно донело: 

  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагланости за прикључење објекта на к.п. бр. 363 КО Чачак  

на дистрибутивни гасоводни систем 

 

 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ инвеститору Зорици Николић из Пећи, за прикључење објекта 

ознаке 1 на к.п. бр. 363 КО Чачак на дистрибутивни гасоводни систем,обзиром да је на наведеној 

кат. парцели уписана у уделу од по ½ са Градом Чачком. 

 2. Сагласност се даје у циљу издавања решења о одобрењу извођења радова ближе описаних 

тачком 1. 

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

сагласности инвеститору Зорици Николић из Пећи за прикључење објекта ознаке 1 на к.п. бр. 363 

КО Чачак на дистрибутивни гасоводни систем. 

 

O б р а з л о ж е њ е  

  

 Зорица Николић из Пећи, Ломина улица бр. 96, поднела је захтев бр. 463-112/21-IV-2-07 од 

20.12.2021.год., за давање сагласности за прикључење објекта ознаке 1 на к.п. бр. 363 КО Чачак на 

дистрибутивни гасоводни систем,обзиром да је на наведеној кат. парцели уписана у уделу од по ½ 
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са Градом Чачком. У прилогу захтева је приложила Решење ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД R8/404 од 

19.10.2021.год. о одобрењу прикључења стамбеног објекта на ДГМ „Центар 1“, Решење Градске 

управе за урбанизам града Чачка о одбацивању захтева за одобрење за извођење радова бр.  ROP-

CAC-42589-ISAW-1/2021 од 30.11.2021.год. и податке катастра непокретности. 

 Комисија за грађевинско земљиште je спровела поступак давања сагласности за извођење 

наведених радова на седници одржаној дана 25.01.2022.год. 

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

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

или озакоњење објеката на заједничкој парцели. 

 Чланом 79. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту прописано је да Градско веће града 

Чачка доноси решење којим даје сагласност за изградњу другом сувласнику, сукориснику, односно 

заједничару на грађевинском земљишту у сусвојини, односно заједничкој својини града и другог 

лица, када је таква сагласност услов прибављања решења о одобрењу за извођење радова, односно 

грађевинске дозволе.  

   

 Увидом у решење о одбацивању захтева за извођење радова на уградњи унутрашњих гасних 

инсталација Комисија је утврдила да је захтев одбачен из разлога што није достављена сагласност 

Града Чачка.  

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

услови за давање трежене сагласности, обзиром да је иста предуслов за издавање одобрења за 

извођење радова и доставила закључак о давању сагласности Градској управи за урбанизам. 

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

предлог сагласности и доставила га Градском већу на одлучивање. 

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

диспозитиву.  

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

ПОКРЕТНИХ СТВАРИ И ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 

ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ 

 

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

је једногласно донело: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању на коришћење покретних ствари и давању сагласности за отуђење покретних ствари  

 

I ДАЈE СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ пет рачунара ознакe 15“ Silver, Full HDD, SSD 128GB, RAM 

4GB, Intel Core i3, Celeron, AMD (1, 2GHZ), Integrisana grafika и један штампач ознакe Laser 

monochrome A4, All in one (Printer, scanner, copy, fax) који су у јавној својини града Чачка, на 

следећи начин: 

 

- Градској стамбеној агенцији Чачак – три рачунара и штампач 

- Центру за социјални рад Чачак – један рачунар 

- Центру за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак – један рачунар 

 



 

 

 

 

 

  21 

 

 

 

  Град је покретне ствари ближе описане тачком I овог решења, прибавио у јавну својину на 

основу Уговора о донацији UNOPS-SHAI-2021-Grant-001 закљученог између Канцеларије 

Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) и Града Чачка, број 401-423/2021-II од 02.07.2021. 

године и Уговора о партнерству на пројекту „Не остављајући никога иза себе – адекватно становање 

и активно укључивање осетљивих друштвених група у Чачку“ број 401-89/2021-II од 11.02.2021. 

године и Анекса I Уговора о партнерству на пројекту „Не остављајући никога иза себе – адекватно 

становање и активно укључивање осетљивих група у Чачку“ број 401-89/2021-II од 19.04.2021. 

године закљученог између Града Чачка са једне стране и Градске стамбене агенције Чачак, Центра 

за социјални рад Града Чачка и Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак и 

Удружења грађана Иницијатива за развој и сарадњу са друге стране, а укупна набавна вредност 

ових покретних 330.360,00 динара са ПДВ-ом, за шта су средства обезбеђена Одлуком о буџету 

Града Чачка за 2021. годину. 

 Будући корисници покретних ствари у јавној својини ближе описаних тачком I овог решења 

имају право да ствари користе у сврху обављања послова из своје делатности, односно за потребе 

спровођења пројекта „Не остављајући никога иза себе – адекватно становање и активно 

укључивање осетљивих друштвених група у Чачку“. 

  На основу овог решења Градоначелник града Чачка ће закључити уговор о давању на 

коришћење покретних ствари ближе описаних тачком I овог решења са будућим корисницима. 

 II ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Градској стамбеној агенцији Чачак да по закључењу уговора о 

давању на коришћење покретних ствари ближе описаних тачком I овог решења, један рачунар може 

отуђити у складу са важећим прописима и закљученим уговорима. 

 

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

 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА 

АУТОМОБИЛУ ŠKODA FABIA AMBITION 1.0, РЕГИСТАРСКЕ 

ОЗНАКЕ ČA 128 – NU 

 

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

је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о преносу права јавне својине на аутомобилу Škoda Fabia Ambition 1.0, регистарске ознаке ČA 

128-NU 

 

 I ПРЕНОСИ СЕ ПРАВО ЈАВНЕ СВОЈИНЕ на аутомобилу марке Škoda, модел Fabia 

Ambition 1.0, тип хомологацијска ознака: Е8*2007/46*0319*08, боја: Е сива Б, број шасије: 

TMBEA2NJ1MZ010540, број мотора: CHYM65097, запремина мотора: 999 ccm, снага мотора 44 kw, 

тежина возила: 1115 кг, година производње 2020, регистарске ознаке ČA 128-NU, који је у јавној 

својини града Чачка, на Републику Србију - Дом здравља Чачак.  

 

 II Град је покретну ствар ближе описану ставом I овог решења, прибавио у јавну својину на 

основу Уговора о набавци два путничка возила у оквиру Пројекта мера популационе политике број 

404-1/52-2020-II од 14.12.2020. године, за износ од 1,368,792.00 динара са ПДВ-ом. 
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 III На основу овог решења Градоначелник града Чачка ће закључити уговор о преносу права 

својине покретне ствари ближе описане тачком I са директором Дома здравља Чачак. 

 

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

 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ 

САГЛАСНОСТИ ДОМУ ЗДРАВЉА ЧАЧАК  ЗА ИЗДАВАЊЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ  

 

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

је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању претходне сагланости Дому здравља Чачак за издавање у закуп непокретности 

 

 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Дому здравља Чачак, за издавање у закуп пословног простора 

до 5 година за обављање апотекарске делатности, и то : 

- пословног простора површине 30m2 у приземљу објекта ознаке 1 уписаног у ЛН 10751 

КО Чачак, у јавној својини града Чачка, носиоца права коришћења Дома здравља Чачак, Ул. 

Веселина Миликића бр. 9, на к.п. бр. 595/2 КО Чачак; 

- пословног простора површине 45m2 у објекту ознаке 1 уписаног у ЛН 3031 КО 

Мрчајевци, у јавној својини града Чачка, носиоца права коришћења Дома здравља Чачак, Ул. 

Веселина Миликића бр. 9 на к.п. бр. 1431/2 КО Мрчајевци. 

 

2. На основу ове сагласности Дом здравља Чачак може да, по спроведеном поступку, 

закључи уговор о закупу пословних простора ближе описаних тачком 1. овог решења. 

 

3. Дом Здравља Чачак је у обавези да Градској управи за урбанизам града Чачка, достави 

податке о спроведеном поступку давања у закуп предметних непокретности, у року од осам дана по 

окончању поступка.  

 

O б р а з л о ж е њ е  

  

  Дом здравља Чачак је поднео иницијативу бр. 361-1/2022-IV-2-07 од 24.01.2022.год. 

за давање сагласности за издавање у закуп пословног простора површине 30m2 у приземљу објекта 

ознаке 1 уписаног у ЛН 10751 КО Чачак, у јавној својини града Чачка, носиоца права коришћења 

Дома здравља Чачак, Ул. Веселина Миликића бр. 9, на к.п. бр. 595/2 КО Чачак и пословног 

простора површине 45m2 у објекту ознаке 1 уписаног у ЛН 3031 КО Мрчајевци, у јавној својини 

града Чачка, носиоца права коришћења Дома здравља Чачак, Ул. Веселина Миликића бр. 9 на к.п. 

бр. 1431/2 КО Мрчајевци, на неодређено време односно до решавања имовинског статуса објеката у 

складу са Законом о здравственој заштити.  

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

катастра непокретности од 24.01.2022.год. 

  Увидом у податке катастра непокретности утврђено је да је на објекту ознаке 1 на 

к.п. бр. 595/2 КО Чачак и објекту ознаке 1 на к.п. бр. 1431/2 КО Мрчајевци уписан Град Чачак као 

носилац права јавне својине, а Дом здравља Чачак носилац права коришћења.Такође, увидом у 
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достављену документацију утврђено је да на основу уговора о закупу од 01.02.2017.год. 

Апотекарска установа Чачак користи предметне пословне просторе. 

  Чланом 84 став 1. тачка 5) Статута града Чачка ("Сл. лист града Чачка" број 6/2019) 

прописано је да Градско веће града Чачка одлучује о давању претходне сагласности носиоцима 

права коришћења и корисницима непокретности у јавној својини за давање на коришћење другом 

носиоцу права коришћења или у закуп ових непокретности на неодређено време и на одређено 

време за период до 5 година, у случајевима одређеним важећим прописима.  

  Чланом 4 став 2 Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној 

својини града Чачка ("Сл. лист града Чачка", бр. 14/2018 и 8/2019) прописано је да Градско веће 

града Чачка одлучује о давању у закуп непокретности у јавној својини Града на период до 5 година. 

Чланом 19. став 1 и 3 ове одлуке прописано је да је носилац права коришћења на непокретности на 

којима Град има право јавне својине, који намерава да ову непокретност да на коришћење другом 

носиоцу права коришћења или да је изда у закуп, дужан да за давање на коришћење или издавање у 

закуп непокретности прибави сагласност надлежног органа одређеног Статутом града Чачка, као и 

да орган градске управе надлежан за имовинско-правне послове утврђује основаност поднетог 

захтева и припрема нацрт одговарајућег решења које доноси надлежни орган. 

  Чланом 30 Закона о здравственој заштити прописано је да здравствену установу у 

јавној својини из члана 28. став 3. овог закона (која обухвата домове здравља) оснива Република 

Србија, а на територији аутономне покрајине - аутономна покрајина, осим апотекарске установе, 

коју оснива јединица локалне самоуправе, у складу са овим законом и Планом мреже. 

  Обзиром да су предметни објекти у јавној својини града Чачка, са уписаним правом 

коришћења Дома здравља Чачак и да имовински статус објеката још увек није регулисан у складу са 

Законом о здравственој заштити, а потреба за услугама апотекарске делатности на наведеним 

локацијама постоји, Градска управа за урбанизам је припремила нацрт овог решења и доставила га 

Градском већу на одлучивање. 

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

диспозитиву. 

 

ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ К.П.БР. 130/7, 130/6, 129/5, 134/4, 134/3, 

129/3,  145/1, 143/3, 146/3 и 143/2 СВЕ КО АТЕНИЦА И 

К.П.БР. 6755/9, 6756/5, 6757/5, 6758/5, 6753/4 И 6760/4 СВЕ КО 

ЧАЧАК У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ ПРИСТУПНОГ ПУТА ДО 

ППОВ 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о покретању поступка експропријације к.п.бр. 130/7, 130/6, 129/5, 134/4, 134/3, 129/3, 145/1, 

143/3, 146/3 и 143/2, све КО Атеница и к.п.бр. 6755/9, 6756/5, 6757/5, 6758/5, 6753/4 и 6760/4, све 

КО Чачак у циљу изградње приступног пута до ППОВ   

 

 Покреће се поступак експропријације к.п.бр. 130/7 КО Атеница у површини од 49 м2, 

уписане у лист непокретности бр. 2502 КО Атеница, чији је држалац Прелић Петар из Атенице, 

к.п.бр. 130/6 КО Атеница у површини од 88 м2, уписане у лист непокретности бр. 2502 КО Атеница, 

чији је држалац Прелић Петар из Атенице, к.п.бр. 129/5 КО Атеница у површини од 57 м2, уписане 
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у лист непокретности бр.4 КО Атеница, чији је власник Коларевић Зорица из Чачка, Потес 

Јездинско поље 12/2, к.п.бр. 134/4 КО Атеница, у површини од 18 м2, уписане у лист непокретности 

бр. 407 КО Атеница у сувласништву Радивојевић Радмиле из Чачка Ул. Миленка Никшића бр. 106 и 

Симовић Илије из Чачка Ул. Др Драгише Мишовића бр. 173, к.п.бр. 134/3 КО Атеница, у површини 

од 41 м2, уписана у лист непокретности бр. 407 КО Атеница у сувласништво Радивојевић Радмиле 

из Чачка Ул. Миленка Никшића бр. 106 и Симовић Илије из Чачка Ул.Др Драгише Мишовића бр. 

173, к.п.бр. 129/3 КО Атеница у површини од 1150 м2 уписана у лист непокретности бр. 1275 КО 

Атеница, чији је власник Симовић Илија из Чачка Ул. Др Драгиша Мишовић бр. 173, к.п.бр. 145/1 

КО Атеница у површини од 1786 м2, уписана у лист непокретности бр. 1583 КО Атеница чији је 

власник Прелић Петар из Атенице, к.п.бр. 143/3 КО Атеница у површини од 33 м2, уписана у лист 

непокретности бр. 249 КО Атеница, чији  су сувласници Ђукић Јелена из Парменца, Прелић Даница 

из Чачка Ул. Мила Ивковића бр. 4, Прелић Љубомир из Чачка Лозничко поље бр. 2/5, Прелић 

Милош из Чачка ул. Браће Станића бр. 99, Прелић Милорад из Чачка, Кулиновачко поље бр. 128, 

Прелић Милун из Поповача, Стружец бр. 208 и Прелић Радован из Чачка, Кулиновачко Поље бр. 

79, к.п.бр. 146/3 КО Атеница у површини од 179 м2, у писана у лист непокретности бр. 2115 КО 

Атеница, чији су сувласници Златановић Драган из Београда, Борча, Београдска бр. 7, Златановић 

Зоран из Београда Ул. Маријане Грегоран бр. 53, Мичић Вера из Пожеге, Годовик, Станисављевић 

Велибор из Пожеге, Средња Добриња, Станисављевић Радослав из Пожеге, Хиландарска бр. 14 и 

Санисављевић Милисавка из Београда, Маријане Грегоран бр. 53, к.п.бр. 143/2 КО Атеница у 

површини од 1020 м2, уписана у лист непокретности бр. 249 КО Атеница у сувласништву Ђукић 

Јелене из Парменца, Прелић Даница из Чачка Ул. Мила Ивковића бр. 4, Прелић Љубомира из Чачка, 

Лозничко поље бр. 2/5, Прелић Милош из Чачка Ул. Браће Станића бр. 99, Прелић Милорад из 

Чачка, Кулиновачко поље бр. 128, Прелић Милун из Поповача, Стружец бр. 208 и Прелић Радован 

из Чачка Кулиновачко поље бр. 79, и к.п.бр. 6755/9 КО Чачак у површини од 304 м2, уписана у лист 

непокретности бр. 9812 КО Чачак, чији је власник Ћендић Драгован, к..п.бр. 6756/5 КО Чачак у 

површини од 204 м2, уписана у лист непокрентости бр. 7073 КО Чачак у сувласништву Перишић 

Ђурђа из Чачка, Перишић Предрага, Перишић Рада и Ружичић Наде, к.п.бр. 6757/5 КО Чачак у 

површини од 23 м2, уписана у лист непокретности бр. 4023 КО Чачак чији је власник Перишић 

Милијана, к.п.бр. 6758/5 КО Чачак у површини од 47 м2 уписана у лист непокретности бр. 6828 КО 

Чачак са правом коришћења Киковић Вукомана, к.п.бр. 6753/4 КО Чачак у површини од 35 м2, 

уписана у лист непокретности бр. 1521 КО Чачак у сувласништву Васовић Драгана, Делишевски 

Милице, Јовичић Верице, Јовичић Станка, Јовичић Љубице и Познановић Анђелке, к.п.бр. 6760/4 

КО Чачак у површини од 358 м2, уписане у лист непокретности бр. 7109 КО Чачак са правом 

коришћења Д.О.О. „Нискоградња-Чачак пут“ Чачак. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење решења о покретању поступка експропријације односно 

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

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

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

административног преноса доноси Градско веће града Чачка на предлог Градског 

правобранилаштва града Чачка“. 

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

1213/2021-IV-2-01 од 04.10.2021. године, и Информација о локацији бр. . 958-1214/2021-IV-2-01 од 

05.10.2021.године,  утврђено је да су катастарске парцеле наведене у диспозитиву решења 

обухваћене Планом детаљне регулације „Прелићи“ („Сл. лист града Чачак“ бр. 29/20) и Планом 
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генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 14/2014, 20/2018 и 

29/20) улазе у састав јавне саобраћајне површине. 

  Решењем Владе 05 бр: 465-11998/2021 од 23.12.2021. године утврђен је јавни интерес за 

експропријацију непокретности, односно административни пренос непокретности – земљишта који 

по закону могу бити предмет експропријације непокретности, у циљу изградње приступног пута до 

ППОВ и за корисника експропријације непокретности одређен је Град Чачак. 

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

диспозитиву.   

  

 

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 

ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАДУЖЕЊЕ 

УЗИМАЊЕМ КРЕДИТА  

 

У оквиру ове тачке дневног реда Тања Тодоровић упонала је чланове Градског већа са 

захтевом  ЈКП „Чачак“ Чачак за давање претходне сагласности за задужење узимањем кредита и 

истакао да је Надзорни одбор донео одлуку којим се одобрава задужење овог предузећа  у износу од 

180.000.000,00 динара, у сврху измирења обавеза за енергенте и дозвољено прекорачење по 

динарском текућем рачуну „overdraft“ кредита. 

 

По упознавању са захтевом Градско веће је једногласно донело следеће:  

 

РЕШЕЊЕ 

 

 ДАЈЕ СЕ претходна сагласност Јавном комуналном предузећу за грејање „Чачак“ Чачак за 

задужење узимањем кредита, у износу од 180.000.000,00 динара и то: 

 

- износ од 170.000.000,00 динара, прерачунато у евре по средњем курсу НБС на дан 

реализације кредита, за измирење обавеза за енергенте; 

- износ од 10.000.000,00 динара, за коришћење „overdraft“ кредита. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА: ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ВРШЕЊУ УСЛУГА ЈП 

„ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Милан Бојовић у уводном излагању по овој тачки дневног реда, истакао је да је предмет 

Уговора о вршењу услуга ЈП „Градац“ Чачак за 2022. годину уређивање међусобних права и обавеза 

у реализацији програма ЈП „Градац“ Чачак за 2022. годину за потребе Града а који се састоји од 

таксативно наведених активности. Рокови за почетак и завршетак појединих послова утврђени су 

планом јавних набавки наручиоца и закљученим уговорима. Наручилац се обавезује да извршиоцу 

посла исплати вредност послова у месечним износима на основу испостављеног рачуна.  

 

 По упознавању са текстом Уговора Градско веће је једногласно донело следећи: 
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ЗАКЉУЧАК 

 

  Закључује се Уговор о вршењу услуга ЈП ,,Градац“ Чачак за  2022. годину, у тексту 

који је саставни део овог закључка.  

 

ДВАДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА:   ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ВРШЕЊУ УСЛУГА „ГРАДСКЕ 

СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ“ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 Бранкица Јелић поднела је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда истакавши да 

се Уговор закључује  између Града Чачка и Градске стамбене агенције Чачак за 2022. годину, којим 

се уговорне стране споразумевају да Агенција, у оквиру делатности за које има искључиво право, 

обавља одређене стручне послове по налогу Града. 

 

 По упознавању са текстом Уговора Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

  

 Закључује се Уговор о вршењу услуга Градске стамбене агенције Чачак за 2022. годину, у 

тексту који је саставни део овог закључка.  

 

*** 

 

Даљем току седнице председава Владан Милић. 

 

ДВАДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА 

ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ У 2022. ГОДИНИ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Раде Ћојбашић, Градско веће је 

једногласно донело: 

 

ПРАВИЛНИК 

О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА 

ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ У 2022. ГОДИНИ  

 

 I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1. 

 

Овим правилником уређују се критеријуми, висина, поступак за   остваривање права на 

финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2022. години  и начин извештавања о наменском  

коришћењу  додељених средстава. 
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Овим правилником утврђују се право на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу за прво 

и друго дете  и шира права у односу на права која се финансирају  из обавезног здравственог 

осигурања у циљу да се што већи број парова укључи у поступак вантелесне оплодње.  

Шира права у смислу овог правилника су: број поступака биомедицински потпомогнутог 

оплођења није ограничен, године старости жене нису ограничене, финансијска помоћ за вантелесну 

оплодњу за друго дете, без обзира на то да ли је прво дете из постојеће заједнице добијено у 

поступку биомедицински потпомогнутог оплођења или природним путем и што пар бира 

здравствену установу која ће спроводити поступак вантелесне оплодње (у земљи или иностранству). 

  

Члан 2. 

 

О правима по овом правилнику Градоначелник обавештава грађане преко  средстава јавног 

информисања са којима је град Чачак закључио уговор о оглашавању у локалном недељном листу. 

 

II. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА  

 

Члан 3. 

 

Критеријуми  за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу су: 

- да пар има држављанство Републике Србије; 

- да пар има пребивалиште на територији града Чачка најмање годину дана пре дана 

подношења захтева; 

- да  пар, уколико је жена старија од 43 године живота, нема деце или има једно дете из 

постојеће заједнице (брачне или ванбрачне) и уколико је млађа од 43 године живота има 

једно дете из постојеће заједнице; 

- да је пар, уколико је жена млађа од 43 године живота, а из постојеће заједнице (брачне 

или ванбрачне) има једно дете добијено у поступку биомедицински потпомогнутог 

оплођења, искористио утврђени број поступака биомедицински потпомогнутог 

оплођења за друго дете који се финансирају из средстава обавезног здравственог 

осигурања. 

 

III. ВИСИНА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ 

 

Члан 4. 
 

 Висина финансијске помоћи износи до 300.000,00 динара по пару и односи се на трошкове 

поступка вантелесне оплодње и неопходних лекова. 

  Финансијска помоћ исплаћује се једнократно, у износу према профактури здравствене 

установе која ће спроводити поступак вантелесне оплодње. 

 Средства по профактури која је издата од стране иностране здравствене установе пренеће се 

у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења Одлуке о 

додели финансијске помоћи за вантелесну оплодњу.  

 У истој календарској години финансијска помоћ се може доделити једанпут. 

 

IV. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА  

 

Члан 5. 
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Захтев за доделу финансијске помоћи се подноси градоначелнику града Чачка.  

 Потребна документа за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу су: 

- извод из матичне књиге венчаних или изјава оверена од стране два сведока да пар 

остварује заједницу  живота у складу са Законом којим се уређују породични односи (у 

случају ванбрачне заједнице); 

- уверења о држављанству Републике Србије пара; 

- уверења о пребивалишту пара;  

- фотокопије личних карти или штампани подаци са електронске личне карте; 

- профактура зравствене установе која ће спроводити поступак вантелесне оплодње  о 

висини средстава потребних за покриће трошкова вантелесне оплодње и решење о упису 

установе у регистар код надлежног органа; 

- потврда изабране здравствене установе која спроводи поступак вантелесне оплодње да је 

пар укључен у поступак вантелесне оплодње; 

- потврда Републичког фонда за здравствено осигурање - Филијале за Моравички округ 

Чачак, уколико је жена млађа од 43 године живота,  да је пар искористио утврђени број 

поступака биомедицински потпомогнутог оплођења  који се финансирају из средстава 

обавезног здравственог осигурања за друго дете ако је прво дете добијено у поступку 

биомедицински потпомогнутог оплођења; 

- оверена изјава пара да из постојеће заједнице (брачне или ванбрачне) нема деце или има 

једно дете добијено природним путем или у поступку биомедицински потпомогнутог 

оплођења; 

- извод из матичне књиге рођених за дете из постојеће заједнице живота. 

 

Уколико поступак вантелесне оплодње спроводи инострана здравствена установа, 

документа те здравствене установе морају бити преведена и оверена од стране судског преводиоца.  

  

 

Члан 6. 
  

            Одлуку о додели финансијске помоћи доноси Градоначелник. 

На основу Одлуке закључује се уговор између корисника средстава и града Чачка. Уговором 

се уређују права и обавезе уговорних страна.  

Додељена средства се преносе на основу закљученог уговора, на текући рачун једног 

партнера. 

                                                     

V. НАЧИН ИЗВЕШТАВАЊА О НАМЕНСКОМ КОРИШЋЕЊУ   

 ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА 

 

 Члан 7. 

 

  Корисник средстава је дужан да додељена средства користи искључиво за намену за коју су 

му додељена. 

Доказ о наменском трошењу додељених средстава је извештај са рачунима  здравствене 

установе о спроведеном поступку вантелесне оплодње, који је корисник дужан да достави у року од 

30 дана од дана спроведеног поступка вантелесне оплодње  а најкасније у року од 6 месеци од дана 

преноса средстава.  
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Уколико корисник средстава, у року из претходног става, не достави извештај са рачунима 

здравствене установе, сматраће се да средства нису наменски утрошена и против истог покренуће се 

поступак за повраћај пренетих средстава увећаних за законску затезну камату.   

Корисник средстава је дужан да изврши повраћај неутрошених средстава, у противном 

против истог ће се покренути  поступак за повраћај средстава увећаних за законску затезну камату. 

Недостављање извештаја, ненаменско трошење средстава  и неизвршавање повраћаја 

неутрошених средстава има за последицу и неодобравање средстава у наредној години 

 

VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 8. 
 

 Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

града Чачка“. 

 

 

ДВАДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ 

ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ  ПОМОЋИ ЗА НОВОРОЂЕНУ 

ДЕЦУ У 2022. ГОДИНИ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Милке Станковић, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЈЕДНОКРАТНЕ  

НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ 

У 2022. ГОДИНИ 

 

 

1. Висина једнократне новчане помоћи за прворођено и другорођено дете рођено у 2022. 

години у породици износи 10.000,00 динара. 

2. Висина једнократне новчане помоћи за трећерођено дете рођено у 2022. години у 

породици износи 20.000,00 динара. 

3. Висина једнократне новчане помоћи за четврторођено и свако наредно рођено дете у 

2022. години, у породици износи 30.000,00 динара. 

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

 

ДВАДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО 

ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА КОМИСИЈЕ 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА 

 

 

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

веће је једногласно донело: 
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Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу односно  именовању председника и члана Комисије за спровођење поступка 

јавног конкурса за доделу средстава удружењима 

 

 

I 

 

1. Разрешава се Радојица Гавриловић, дипломирани инжењер пејзажне архитектуре,  

дужности председника Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава 

удружењима. 

 

2. Именује се Александар Максимовић, дипломирани инжењер агрономије за председника 

Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима. 

II 

 

1. Разрешава се Александар Максимовић, дипломирани инжењер агрономије дужности 

чланa Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима. 

 

2. Именује се Миљана Миликић, дипломирани економиста за члана Комисије за спровођење 

поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима. 

 

III 

 

Мандат именованог председника и члана Комисије за спровођење поступка јавног конкурса 

за доделу средстава удружењима траје до истека мандата ове Комисије. 

 

IV 

 

Ово Решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНA РАСПИСИВАЊА 

ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА  2022. ГОДИНУ  

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Мирослава Петковића и 

дискусије Драгомира Шипетића који је похвалио све активности на ефикасном спровођењу 

активности по јавним кокурсима, Градско веће је једногласно донело: 

 

ГOДИШЊИ ПЛAН  

РАСПИСИВАЊА JAВНИХ КOНКУРСA ЗA 2022. ГOДИНУ 

 

 
1. Утврђује се Годишњи план расписивања јавних конкурса града Чачка за 2022. годину, и то: 
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Р.б 

 

 

Дaвaлaц 

срeдстaвa 

Oблaст jaвнoг 

кoнкурсa 
Нaзив jaвнoг кoнкурсa 

 

Плaнирaни 

пeриoд 

рaсписивa

њa jaвнoг 

кoнкурсa 

Плaнирaни 

изнoс 

срeдстaвa 

1.  

 

 

 

грaд Чачак  

 

заштите животне 

средине 

Јавни конкурс за доделу 

средстава удружењима за 

реализовање програма од 

јавног интереса у 2022. 

години 

јaнуaр 

2022. 

гoдинe 

2.000.000,00 

динaрa 

2.  

 

 

 

грaд Чачак 

друштвена брига о 

деци и младима 

 

Јавни конкурс за доделу 

средстава удружењима за 

реализовање програма од 

јавног интереса у 2022. 

години 

јaнуaр 

2022. 

гoдинe 

1.000.000,00 

динaрa 

3.  

 

 

 

 

грaд Чачак  

социјална заштита, 

борачко-инвалидска 

заштита, заштита лица 

са инвалидитетом,  

заштита интерно 

расељених и 

избеглица, подстицање 

наталитета, помоћи 

старима, здравствена 

заштите, заштита и 

промовисања људских 

и мањинских права, 

образовање, наука, 

одрживи развој, 

заштита животиња, 

заштита потрошача, 

борба против 

корупције 

Јавни конкурс за доделу 

средстава удружењима за 

реализовање програма од 

јавног интереса у 2022. 

години 

јaнуaр 

2022. 

гoдинe 

 

15.600.000,00 

динара 

4.  грaд Чачак  

рационално и 

наменско коришћење 

спортских сала и 

спортских објеката у 

државној својини чији 

је корисник град Чачак 

и спортских објеката у 

својини града кроз 

одобравање њиховог 

коришћења за 

спортске активности и 

доделу термина за 

тренирање учесницима 

Јавни позив за 

достављање предлога 

посебних програма у 

области спорта у 2022. 

години 

 

фебруар 

2022. 

гoдинe 

8.000.000,00 

динaрa 
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у систему спорта 

5.  грaд Чачак 

књижевност 

(стваралаштво, 

преводилаштво); 

музика (стваралаштво, 

продукција, 

интерпретација); 

ликовне, примењене, 

визуелне уметности, 

дизајн, уметничка 

фотографија и 

архитектура; 

позоришна уметност 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација); 

уметничка игра – 

класичан балет, 

народна игра, 

савремена игра 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација); 

филмска уметност и 

остало аудио-визуелно 

стваралаштво; 

дигитално 

стваралаштво и 

мултимедији; 

остала извођења 

културних програма и 

културних садржаја 

(мјузикл, циркус, 

пантомима, улична 

уметност и сл.); 

делатност заштите у 

области непокретних 

културних добара; 

делатност заштите у 

области покретних 

културних добара; 

делатност заштите у 

области 

нематеријалног 

културног наслеђа; 

библиотечко-

информационе 

Јавни конкурс ради 

прикупљања предлога за 

финансирање или 

суфинансирање пројеката 

у култури, као и 

уметничких, односно 

стручних и научних 

истраживања у култури 

на територији града 

Чачка у 2022. години 

 

јaнуaр 

2022. 

гoдинe 

9.000.000,00 

динара 
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делатности; 

научноистраживачке и 

едукативне делатности 

у култури; 

менаџмент у култури; 

употреба 

информационе и 

комуникационе 

технологије у 

културној делатности. 

6.  грaд Чачак 

градитељство, 

образовање, култура и 

наука  

Jавни конкурс  

за доделу средстава 

црквама и верским  

заједницама за 

реализовање програма у 

2022. години 

 

април 

2022. 

гoдинe 

5.000.000,00 

динара 

 

 

 

2. Oвaj плaн oбjaвити нa звaничнoj интeрнeт прeзeнтaциjи грaдa Чачка и доставити Канцеларији 

за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије. 

 

 

ТРИДЕСЕТА ТАЧКА: РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА РАДИ ПРИКУПЉАЊА 

ПРЕДЛОГА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ, КАО И УМЕТНИЧКИХ, ОДНОСНО 

СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА У КУЛТУРИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2022. ГОДИНИ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Мирослава Петковића, 

Градско веће је једногласно расписало: 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

РАДИ ПРИКУПЉАЊА ПРЕДЛОГА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ, 

КАО И УМЕТНИЧКИХ, ОДНОСНО СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА У 

КУЛТУРИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2022. ГОДИНИ 

 

1. Јавни конкурс се расписује за пројекте у следећим областима културне делатности: 

 

1) књижевност (стваралаштво, преводилаштво); 

2) музика (стваралаштво, продукција, интерпретација); 

3) ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн, уметничка фотографија и архитектура; 

4) позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација); 
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5) уметничка игра – класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, 

продукција и интерпретација); 

6) филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво; 

7) дигитално стваралаштво и мултимедији; 

8) остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, 

улична уметност и сл.); 

9) делатност заштите у области непокретних културних добара; 

10) делатност заштите у области покретних културних добара; 

11) делатност заштите у области нематеријалног културног наслеђа; 

12) библиотечко-информационе делатности; 

13) научноистраживачке и едукативне делатности у култури; 

14) менаџмент у култури; 

15) употреба информационе и комуникационе технологије у културној делатности. 

 

Једном пријавом може се конкурисати само за једну област културне делатности. 

 

2. Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за 

обављање делатности културе, као и други субјекти у култури (задужбине и фондације у култури, 

привредна друштва и предузетници регистровани за обављање делатности у култури, културни 

центри Републике Србије у иностранству, страни културни центри на територији Републике Србије, 

као и друга правна лица у чијем саставу се налази музеј или збирка односно која обављају послове 

чувања и излагања културних добара везаних за вршење њихове делатности), осим установа 

културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. 

 

3. Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на јавни конкурс су: 

1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима 

конкурса; 

2) квалитет и садржајна иновативност пројекта; 

3) капацитети потребни за реализацију пројекта и то: 

(1) стручни, односно уметнички капацитети, 

(2) неопходни ресурси  

4) финансијски план – разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, 

економичност и укљученост више извора финансирања; 

5) степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице. 

Наведени критеријуми примењују се на појединачне области културне делатности уз 

поштовање специфичности тих области. 

 

4. За реализацију пројеката поднетих по овом jавном конкурсу, Одлуком о буџету града 

Чачка за 2022. годину („Сл. лист града Чачка“ број 26/2021) опредељена су средства у износу 

9.000.000,00 динара. 

5. Одобрени пројекат се мора реализовати, а додељена средства употребити, најкасније до 

краја текуће календарске године, а подносилац пријаве је дужан да поднесе Извештај о реализовању 

пројекта на прописаном обрасцу у року од 15 дана од завршетка пројекта. 

6. Конкурс се објављује на званичној интернет страници града Чачка (www.cacak.org.rs) и у 

дневном листу „Ало“. 

7. Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављивања у дневном листу 

„Ало“. 
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8. Пријаве на конкурс подносе се на пријавном обрасцу који се може преузети на сајту 

www.cacak.org.rs. 

9. Учесник Јавног конкурса је у обавези да достави: 

1. попуњен образац пријаве (у четири примерка) 

2. копију акта о регистрацији код надлежног органа, 

3. копију статута подносиоца пријаве или корисника средстава 

10. Пријаве на конкурс, у затвореној коверти, доставити на адресу: Градско веће града Чачка - 

Стручна комисија за избор пројеката у култури, ул. Жупана Страцимира број 2, са назнаком «НЕ 

ОТВАРАЈ - ПРИЈАВА НА КОНКУРС». 

11. У случају непотпуне пријаве стручна служба органа електронски обавештава подносиоца 

пријаве на који начин да уреди пријаву и то у року од осам дана, од дана објављивања обавештења 

на званичној интернет страници града Чачка, уз упозорење да ће пријава бити одбачена као 

непотпуна. 

12. Неблаговремене и недопуштене пријаве  биће одбачене. 

13. Резултати јавног конкурса објављују се на званичној интернет страници града Чачка 

(www.cacak.org.rs), најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава. 

14. Учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, дужни су да доставе нову 

спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима, у року од 15 дана од дана 

објављивања одлуке о додели средстава на интернет страници града Чачка. Уколико то не учине, 

сматраће се да су одустали од средстава која су им додељена. 

15. Учесници конкурса дужни су да се одазову позиву надлежне управе на закључење уговора, у 

року од 15 дана од дана објављивања позива на званичној интернет страници града Чачка. Уколико 

то не учине, сматраће се да су одустали од средстава која су им додељена. 

16. Сви правни акти и обавештења у вези овог конкурса биће објављивани на адреси 

https://www.cacak.org.rs/Dodela_sredstava_u_oblasti_kulture-288-1. 

 

 

ТРИДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ 

ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2022. ГОДИНИ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Мирослава Петковића, 

Градско веће је једногласно расписало: 

 

ЈАВНИ КОНКУРС  

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА 

ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2022. ГОДИНИ 

 

 

 1. Предмет овог конкурса је додела средстава удружењима за подстицање програма или 

недостајућег дела средстава за финансирање програма у области: 

 

http://www.cacak.org.rs/
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- социјалне заштите,  

- борачко-инвалидске заштите,  

- заштите лица са инвалидитетом,  

- друштвене бриге о деци и младима,  

- заштите интерно расељених и избеглица,  

- подстицање наталитета,  

- помоћи старима,   

- здравствене заштите,  

- заштите и промовисања људских и мањинских права,  

- образовања, 

- науке,  

- заштите животне средине,  

- одрживог развоја,  

- заштите животиња,  

- заштите потрошача,  

- борбе против корупције. 

 

 Једно удружење може поднети пријаву само из једне области. 

 

2. Право учешћа на конкурсу имају удружења која испуњавају следеће услове: 

- да удружење има статус правног лица, 

-  да удружење програм од јавног интереса реализује на територији града Чачка, 

- да је удружење основано у складу са прописима којим је уређено оснивање удружења и да 

је уписано у прописани регистар; 

- да се, према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у области у којој се 

програм реализује. 

 

 3. За финансирање или суфинансирање програма поднетих по овом Јавном конкурсу 

Одлуком о буџету града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 26/2021) опредељена су средства у укупном 

износу од 18.600.000,00 динара, и то: 

 

-  заштите животне средине 2.000.000,00 динара 

-  друштвена брига о деци и младима  1.000.000,00 динара,  

-  остало (социјална заштита, борачко-инвалидска заштита, заштита лица са инвалидитетом,  

заштита интерно расељених и избеглица, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствена 

заштите, заштита и промовисања људских и мањинских права, образовање, наука, одрживи развој, 

заштита животиња, заштита потрошача, борба против корупције)  15.600.000,00 динара 

 

 4. Избор програма који ће се финансирати или суфинансирати средствима буџета Града 

врши се применом следећих критеријума: 

 

1) референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број 

корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост; 

2) циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у 

области у којој се програм спроводи; 
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3) суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике 

Србије, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег 

дела средстава за финансирање програма; 

4) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су 

раније коришћена средства буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе. 

Ближа мерила за избор програма применом наведених критеријума, са јасним системом за 

вредновање сваког појединачног критеријума прописује Комисија за спровођење поступка јавног 

конкурса за доделу средстава удружењима, и они се налазе на званичној интернет страници града 

Чачка www.cacak.org.rs. Комисија може утврдити и допунске критеријуме који су специфични за 

одређену област, који се такође објављују на интернет страници www.cacak.org.rs. 

 

5. Одобрени програм се мора реализовати, а додељена средства употребити, најкасније до 

краја текуће календарске године. 

 

6. Учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, дужни су да 

доставе нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима, у року од 15 дана од дана 

објављивања Одлуке о додели средстава на интернет страници града Чачка. Уколико то не учине, 

сматраће се да су одустали од средстава која су им додељена. 

 

7. Учесници конкурса дужни су да се одазову позиву надлежне управе на закључење 

уговора, у року од 15 дана од дана објављивања позива на званичној интернет страници града 

Чачка. Уколико то не учине, сматраће се да су одустали од средстава која су им додељена.  

 

 8. Конкурсну документацију удружења могу преузети на званичној интернет страници града 

Чачка www.cacak.org.rs. 

 

 9.  Конкурс је отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања на званичној интернет 

страници града Чачка (www.cacak.org.rs.). 

 

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

- Комисија за спровођење јавног конкурса за доделу средстава удружењима, ул. Жупана 

Страцимира број 2, са назнаком «НЕ ОТВАРАЈ – ПРИЈАВА НА КОНКУРС».  

 

  11. Уз пријаву на конкурс (попуњен образац предлога програма у шест примерака), 

приложити следећу документацију: 

- статут удружења  

- решење о упису удружења у регистар. 

 

 12. Учесника конкурса који је поднео непотпуно или непрецизно попуњен образац предлога 

програма, или није доставио тражену документацију, Комисија електронским путем обавештава да 

недостатак отклони у року од осам дана, од дана објављивања обавештења на званичној интернет 

страници града Чачка.  

 Пријава учесника конкурса који у накнадно одређеном року не отклони уочене 

неправилности, не разматра се.  

 Учеснику конкурса који није доставио образац предлога програма, не доставља се наведено 

обавештење и његова пријава се не разматра.  

 

http://www.cacak.org.rs/
http://www.cacak.org.rs/
http://www.cacak.org.rs/
http://www.cacak.org.rs/
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 13. Правни акти предвиђени Правилником о критеријумима и поступку доделе средстава 

удружењима за реализовање програма од јавног интереса („Сл. лист града Чачка» број 5/2018), а у 

вези расписаног конкурса, биће објављивани на адреси 

http://www.cacak.org.rs/Dodela_sredstava_udruzenjima-221-1. 

                                         

 14. Неблаговремене пријаве неће се разматрати.         

 

 

ТРИДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА:   ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ 

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА ABL-PRODUCTION ДОО ЧАЧАК 

 

Милена Мајсторовић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознала је чланове 

Градског већа са Извештајем Комисије за надзор о реализацији пројекта и трошењу подстицајних 

средстава од стране корисника средстава ABL- PRODUCTION доо Чачак и истакла да су одлуком 

Градског већа из 2020. године овом предузећу одобрена средства у износу од 494.466,30 динара, као 

учешће Града за реализацију мере подстицаја конкуретности за добијање међународног 

сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта. Комисија је 

на основу детаљног увида у пословну документацију утврдила да је корисник средстава ABL- 

PRODUCTION доо Чачак у свему испунио обавезе по уговору о додели подстицајних средстава те 

да су се стекли услови да град Чачак изврши повраћај средстава обезбеђења. 

 

По упознавању са извештајем Градско веће је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског 

развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава 

ABL-PRODUCTION доо Чачак. 

 

 

ТРИДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ 

РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ 

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА DIGI-TEL ДОО ЧАЧАК 

 

Милена Мајсторовић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознала је чланове 

Градског већа са Извештајем Комисије за надзор о реализацији пројекта и трошењу подстицајних 

средстава од стране корисника средстава DIGI-TEL доо Чачак и истакла да су одлуком Градског 

већа из 2020. године овом предузећу одобрена средства у износу од 1.293.745,39 динара, као учешће 

Града за реализацију мере подстицаја конкуретности кроз производну иновацију која има могућност 

директне примене и дефинисане вредности у ланцу вредности производа. Комисија је на основу 

детаљног увида у пословну документацију утврдила да је корисник средстава DIGI-TEL доо Чачак у 
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свему испунио обавезе по уговору о додели подстицајних средстава те да су се стекли услови да 

град Чачак изврши повраћај средстава обезбеђења. 

 

По упознавању са извештајем Градско веће је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског 

развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава 

DIGI- TEL доо Чачак. 

 

ТРИДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА: ЗАКЉУЧИВАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Небојше Бежанића, који је 

истакао да се овим колективним уговором, у складу са Законом о раду и другим посебним законима 

и прописима, уз уважавање специфичности услова и организације рада и интереса запослених у 

Јавном комуналном предузећу „Моравац“ Мрчајевци уређују права, обавезе и одговорности 

запослених и послодавца из области рада и радних односа, поступак закључивања овог колективног 

уговора, међусобни односи учесника овог колективног уговора и друга питања од значаја за 

запослене и послодавца. Одредбе овог  колективног уговора непосредно се примењују на све 

запослене код послодавца. 

  

По упознавању са текстом Колективног уговора, Градско веће је једногласно донело 

следећу: 

 

ОДЛУКУ 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Колективни уговор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци, у тексту који је саставни 

део ове одлуке. 

 

 

ТРИДЕСЕТ ПЕТА 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 2022. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 26/2021) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 17, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Стална буџетска 

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 0о10 - Стална буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 2.000.000,00 динара, за измирење обавеза по испостављеним фактурама на име 
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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, Расход по наменама 4841 - 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“. 

 

ТРИДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ ДРУШТВА ЗА 

ПРОМЕТ  И УСЛУГЕ  MIĆIĆ GRADAC–ČA  ДОО ЧАЧАК  

НА ЗАКЉУЧАК ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ 

ГРАДА ЧАЧКА ROP-CAC-39161-LOC-1/2021 ОД 15. 

NOVEMBRA 2021. ГОДИНЕ 

 

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

приговором Друштва за промет  и услуге  MIĆIĆ GRADAC–ČA  доо Чачак  на закључак Градске 

управе за урбанизам града Чачка ROP-CAC-39161-LOC-1/2021 од 15. новембра 2021. године, као и 

предлогом решења по приговору. 

 

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

донело: 

 

 

РЕШЕЊЕ 
 

ОДБИЈА СЕ приговор Друштва за промет и услуге MIĆIĆ GRADAC-ČA ДОО ЧАЧАК на 

Закључак Градске управе за урбанизам града Чачка ROP-CAC-39161-LOC-1/2021 од 15. новембра 

2021. године, као неоснован. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Градска управа за урбанизам града Чачка, поступајући по захтеву Друштва за промет и 

услуге MIĆIĆ GRADAC-ČA ДОО ЧАЧАК, поднетом кроз ЦИС, за издавање Локацијских услова за  

изградњу стамбено-пословног објекта, категорије В - стамбена зграда са три или више станова, 

класификационог броја 112222 (92%) и зграда за трговину на велико и мало, класификационог броја 

123001 (85), спратности По+П+6 на кп.бр. 3955/20 КО Чачак, донела је Закључак о одбацивању 

захтева због недостатака у садржини Идејног решења.  

 

На донет Закључак приговор је благовремено изјавило Друштво за промет и услуге MIĆIĆ 

GRADAC-ČA ДОО ЧАЧАК у којем наводи да приговор изјављује због констатације првостепеног 
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органа да је Планом генералне регулације „Центар“ у Чачку за Урбанистичку подцелину 14.2.3 у 

оквиру које се налази предметна парцела 3955/20 КО Чачак као начин градње на углу улица Милице 

Павловић и Авеније липа прописана изградња новог објекта уз постојећи или као слободно стојећи 

објекат, а према приложеном идејном решењу предметни објекат је у прекинутом низу, односно 

према планском акту „Центар“ у Чачку на слободном делу Урбанистичке подцелине 14.2.3  

потребно је нови објекат као слободностојећи поставити на углу улица Милице Павловић и Авеније 

липа у оквиру планом прописаних грађевинских линија и осталих правила уређења и грађења, а на 

наведеној локацији могуће је у складу са важећим планским актом изградити објекат уз постојећи уз 

напомену обавезе решавања имовинско-правних односа приликом подношења захтева за издавање 

грађевинске дозволе. Подносилац приговора је мишљења да се приликом израде ПГР „Центар“ У 

Чачку, а сагледавајући општа правила за Урбанистичку целину 14.2, није водило рачуна о реалном 

стању на терену. Сматра да Урбанистичка подцелина 14.2.3 представља простор уоквирен улицама 

Стевана Првовенчаног, Булеваром Вука Караџића, Милице Павловић и Авенијом липа и наводи да 

су постојећи објекти на парцелама у оквиру блока вишепородични стамбени објекти разуђеног типа 

основе, а сам блок представља отворени тип блока и једина парцела на којој се тренутно налази 

једнопородични стамбени објекат је предметна парцела 3955/20, у сувласништву Мићић Градац-Ча, 

Белопавловић Верољуба и Јовановић Милорада. Подносилац приговора даље наводи да наведена 

парцела није угаона парцела, а да у том подручју постоји само једна угаона парцела, док се 

предметна парцела налази између две друге парцеле, од којих једна није изграђена док је на другој 

изграђен вишеспратни, вишепородични стамбени објекат. Подносилац приговора сматра да би 

изградња новог објекта уз постојећи била немогућа јер би се тако извршило затварање прозора на 

постојећем објекту, што није дозвољено, а око овог објекта и парцеле 3955/20 остављен је простор 

који се користи за редовно одржавање постојећег објекта, док би изградња слободностојећег објекта 

била немогућа јер би у том случају морало да се поштује правило о удаљености између објеката. 

Подносилац приговора позива се на одговор Комисије за планове који се односио на један други 

предмет да се објекти у сличним ситуацијама могу градити на основу општих правила, а не на 

основу посебних, узимајући у обзир задате коефицијенте, регулацију и планом дефинисане 

грађевинске линије,као и положајем предметне парцеле у оквиру блока, а што се може применити и 

у овом конкретном случају.  

 

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

основа и предлаже да се приговор одбије у целости као неоснован. Сматра да су наводи приговора 

неосновани из разлога који су наведени у Закључку о одбацивању захтева за издавање локацијских 

услуга. Одредбама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, 

као обавезујућег подзаконског акта, прописано је да по пријему захтева за издавање локацијских 

услова надлежни орган проверава испуњеност формалних услова за поступање по том захтеву као и 

да ће захтев за издавање локацијских услова бити одбачен закључком ако нису испуњени формални 

услови за даље поступање по захтеву уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање. 

У конкретном случају ради се о случају када се захтев одбацује закључком првостепеног органа 

због тога што идејно решење не садржи све потребне податке за издавање локацијских услова уз 

навођење свих недостатака односно разлога за одбацивање не упуштајући се у оцену техничке 

документације, а у складу са Законом о планирању и изградњи. У конкретном случају поступајући 

по захтеву за издавање предметних локацијских услова, након провере испуњености формалних 

услова за даље поступање по захтеву утврђено је да идејно решење не садржи све податке потребне 

за издавање локацијских услова из ког разлога је донет закључак о одбацивању захтева уз навођење 

свих недостатака односно разлога за одбацивање. Првостепени орган је у образложењу закључка, у 

делу „Независно од наведеног“ подносиоцу захтева за издавање локацијских услова указао на још 
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неке недостатке које би требало отклонити а који би се тицали евентуалног каснијег поступка 

добијања грађевинске дозволе, а који нису били релевантни за поступање по захтеву за издавање 

Локацијских услова, док је на недостатке у техничкој документацији подносилац приговора 

упозорен у поступку по захтеву за издавање Локацијских услова из разлога целисходности поступка 

и начела помоћи странци, како би приликом подношења усаглашеног захтева у прописаном року 

странка била упозната са свим недостацима које је потребно отклонити и како би се ускладило 

Идејно решење са важећим планским актом. Првостепени орган, ценећи наводе и тврдње 

подносиоца приговора, закључује да су тврдње неосноване и у супротности са одредбама 

Правилника о поступку обједињене процедуре електронским путем, као и да ниједан навод из 

приговора не доводи у питање правну ваљаност донетог закључка о одбацивању предметног захтева 

за издавање локацијских услова.  

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да је ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ MIĆIĆ GRADAC-ČA доо Чачак, кроз ЦИС, 4. новембра 

2021. године поднело захтев за издавање локацијских услова за изградњу стамбено-пословног 

објекта, категорије В – стамбена зграда са три или више станова, класификационог броја 112222 

(92%) и зграда за трговину на велико и мало, класификационог броја 123001 (85), спратности 

По+П+6 на кп.бр. 3955/20 КО Чачак; 

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

пројектом архитектуре), геодетски снимак постојећег стања (КТП) на предметној парцели и доказ о 

уплати административне таксе за подношење захтева за издавање локацијских услова и накнаде за 

вођење централне евиденције; 

 

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 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

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

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

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

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

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

доказ о уплати таксе и накнаде. 

 

Чланом 8. став 2 истог Правилника прописано је да ће надлежни орган захтев за издавање 

локацијских услова одбацити закључком 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 о планирању 

и изградњи („Сл. гласник РС“  број 72/2009, 81/2009  испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013 одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,31/2019, 

37/2019-др. закон и 9/2020). 

 

Првостепени орган је правилно поступио када је, применом одредаба Правилника о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, донео Закључак о одбацивању 

захтева, јер је провером испуњености формалних услова за даље поступање по захтеву, утврђено да 

постоје недостаци у садржини идејног решења и то следећи недостаци: 1) У табели Главне свеске 
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основни подаци о објекту и локацији и у нумеричкој документацији разликују се бруто и нето 

површине предметног објекта и 2) Према приложеном геодетском снимку постојећег стања на 

катастарској парцели објекат склоништа са суседне кп.бр. 3815/1 КО Чачак једним својим делом се 

налази на кп.бр. 3955/20 КО Чачак, односно изградња подрумске етаже предметног 

вишепородичног стамбено-пословног објекта је планирана преко наведеног дела објекта склоништа. 

Оно што је битно за одлучивање у овом поступку, а што је првостепени орган јасно и 

недвосмислено утврдио приликом доношења закључка о одбацивању предметног захтева за 

издавање локацијских услова је да Идејно решење има недостатке у садржини, па је првостепени 

орган одбацио наведени  захтев у складу са чланом 8. став 2. Правилника о поступку спрођења 

обједињене процедуре електронским путем. Такође, закључком о одбацивању захтева подносилац 

приговора је обавештен да може поднети усаглашени захтев за издавање локацијских услова којим 

ће се отклонити сви утврђени недостаци.  

 

Обзиром на постојање наведених формалних недостатака и чињеницу да идејно решење 

мора бити израђено у потпуности у складу са важећим планским актом и да надлежни орган у 

поступку издавања локацијских услова приликом спровођења обједињене процедуре електронским 

путем, издаје локацијске услове искључиво у складу са урбанистичким и другим параметрима из 

важећег планског акта, наводи приговора  који је изјављен пре свега због констатација у 

образложењу оспореног закључка, немају утицаја на другачије решење ове управне ствари, јер су 

констатације управо и дате из разлога целисходности поступка и начела помоћи странци, у циљу 

упознавања са свим недостацима које је потребно отклонити, како би подносилац приговора 

приликом подношења усаглашеног захтева, ускладио идејно решење са важећим планским 

документом. 

На основу изнетог Градско веће града Чачка одлучило је као у диспозитиву. 

 

   ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово решење је коначно и против њега није допуштена  

жалба, али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду- Одељење у 

Крагујевцу, у року од 30 дана од дана пријема решења. 

 

ТРИДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ МИЛИЋ ТИЈАНЕ 

ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА 

ЧАЧКА БРОЈ 67-174/2021-II ОД 10. ДЕЦЕМБРА 2021. 

ГОДИНЕ  

 

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

приговором Милић Тијане из Чачка на решење Градоначелника града чачка број 67-174/2021-II од 

10. децембра 2021. године као и предлогом решења по приговору. 

 

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

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 
 

ОДБИЈА СЕ приговор Милић Тијане из Чачка, коју заступа законски заступник Плављанин 

Јадранка, поднет на Решење Градоначелника града Чачка број 67-174/2021-II од 10. децембра 2021. 

године, као неоснован. 

 



 

 

 

 

 

  44 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Градоначелник града Чачка, на предлог Комисије за финансијску подршку ученицима и 

студентима, донео је Решење којим се у тачки VII одбацује захтев Милић Тијане из Чачка  за доделу 

једнократне награде ученицима основних и средњих школа - за освојено I, II или III место на 

републичким школским такмичењима из наставних предмета који се реализују по програму 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, из разлога што је захтев 

поднет након истека рока трајања конкурса. 

 

На донето Решење приговор је благовремено поднела Милић Тијана, законски заступник 

Плављанин Јадранка из Чачка. У приговору се наводи да је Тијана тада ученик 6. разреда основне 

школе први пут учествовала на неком републичком такмичењу, у конкретном случају такмичењу из 

физике и да њој и законском заступнику није било познато да има право на награду, обзиром да о 

томе нису биле обавештене од стране надлежних органа односно оних којима је то било познато. 

Подносилац приговора даље наводи да иако је конкурс био јавно објављен, из његовог назива 

„Конкурс за доделу финансијске подршке студентима и ученицима из буџета града Чачка“ није 

могла да закључи да има право да конкурише за награду. Сматра да се право на награду остварује 

освајањем  једног од прва три места на републичком такмичењу, а не конкурисањем на неком 

посебном конкурсу, па подносилац приговора закључује да ако је то заиста регулисано конкурсом 

да их је о томе требало обавестити. Предлаже да се приговор усвоји и да се подносиоцу приговора 

призна право и додели једнократне награда ученицима основних и средњих школа. 

 

У одговору на приговор првостепени орган истиче да је приговор неоснован из разлога 

наведених у образложењу ожалбеног решења. Наводи да је подносилац приговора први пут 

учествовала на неком од републичких такмичења и да јој стога није било познато да има право на 

једнократну награду за освојено треће место на републичком такмичењу нису од утицаја из разлога 

што Одлука о финансијској подршци ученицима и студентима предвиђа да финансијска подршка 

обухвата, између осталог, једнократну награду ученицима основних и средњих школа и да се 

конкурс расписује у периоду од 30. октобра до 30. новембра текуће школске године. Првостепени 

орган даље истиче да је овогодишњи конкурс објављен у броју листу „Чачански глас“ од 29. 

октобра 2021. године и на сајту града Чачка те да је трајао од 1. новембра 2021. године до 30. 

новембра 2021. године. У одговору се даље истиче да је подносилац приговора ученица ОШ „Филип 

Филиповић“ и да је из те основне школе било ученика који су поднели пријаве на овај јавни 

конкурс. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да је Милић Тијана дана  2. децембра 2021. године, Градској управи за друштвене 

делатности града Чачка, доставила захтев за доделу финансијске подршке ученицима и 

студентима академских студија за школску 2021/2022. годину, по објављеном Конкурсу, 

a након истека рока за пријаву; 

- да је уз захтев доставила потврду Основне школе „Филип Филиповић“ у Чачку број 63 

од 30. новембра 2021. године да је у школској 2021/2022. години редован ученик седмог 

разреда ове школе; 

- да је уз захтев доставила фотокопију дипломе додељене од Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја Републике Србије и Друштва физичара Србије за освојену 
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III награду 42. Дражавног такмичења из физике ученика основних школа одржаног 29. и 

30. маја 2021. године у Сокобањи; 

- да је уз захтев достављена очитана лична карта Плављанин Јадранке. 

 

  Приговор је неоснован из следећих разлога: 

 

  Чланом 4.  Одлуке о финансијској подршци ученицима и студентима („Сл. лист града Чачка 

бр. 19/2013 и 7/2014) прописано је да „Финансијска подршка обухвата:  

  

1. студентску стипендију која се исплаћује у 10 једнаких месечних рата у школској години, 

2. једнократне награде за студенте прве године студија и ученике основних и средњих школа,  

3. трошкове школовања у школама за таленте (смештај у ученичким домовима и финансирање 

издвојеног одељења Балетске школе) 

 Чланом 6. став 1. алинеја друга исте Одлуке, прописано је да право на финансијску подршку 

у виду једнократне награде имају ученици основних и средњих школа који на републичким 

школским такмичењима из наставних предмета, а по Програму и календару такмичења 

министарства просвете, науке и технолошког развоја освоје прво, друго или треће место 

Чланом 8. исте Одлуке прописано је: 

„Право на финансијску подршку из члан 5. и 6. Одлуке остварује се на основу објављеног 

конкурса за доделу финансијске подршке. 

Одлуку о расписивању конкурса доноси Комисија за финансијску подршку ученицима и 

студентима. 

Конкурс се расписује у периоду од 30. октобра до 30. новембра текуће школске године.“ 

 

Како је неспорно да је Милић Тијана захтев за доделу финансијске помоћи ученицима и 

студентима академских студија за школску 2021/2022. годину поднела Градској управи за 

друштвене делатности града Чачка, преко Писарнице Градске управе, дана 2. децембра 2021. 

године, дакле након истека рока прописаног Одлуком и Конкурсом, односно рока који је истекао 30. 

новембра 2021. године, то је првостепени орган правилно поступио када је донео ожалбено решење. 

 

Наводи приговора којима се указује на разлоге због којих се подноси  приговор немају 

утицаја на другачије решење ове правне ствари, па је Градско веће града Чачка  одлучило као у 

диспозитиву. 

 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена  жалба 

али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду- Одељење у Крагујевцу у 

року од 30 дана од дана пријема Решења. 
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ТРИДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ПАВЛОВИЋ СНЕЖАНЕ 

ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 55330-7591/21 ОД 6. ДЕЦЕМБРА 2021. 

ГОДИНЕ  

 

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

жалбом Павловић Снежане из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55330-

7591/21 од 6. децембра 2021. године, као и предлогом решења по жалби. 

 

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

донело: 

  

РЕШЕЊЕ 

 

ОДБИЈА СЕ жалба Павловић Снежане из Чачка, изјављена на Решење Центра за социјални 

рад града Чачка број 55330-7591/2021 од 6. децембра 2021. године, као неоснована.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Центар за социјални рад града Чачка донео је Решење којим се Павловић Снежани из Чачка, 

Трнава бб, признаје право на једнократну новчану помоћ у износу од 3.700,00 динара, за 

задовољавање основних животних потреба. 

 

На донето Решење жалбу је благовремено изјавила Павловић Снежана у којој наводи да је 

приликом доношења ожалбеног решења требало имати у виду да је жалиља тежак болесник, да се 

често лечи у болничким условима, да је обилази Служба кућне неге, да је као асматичар принуђена 

да набавља три  пумпице за ову болест које коштају око 4 хиљаде динара, да су потребни и други 

лекови, храна, огрев и др. Предлаже да се жалба усвоји и решење првостепеног органа преиначи. 

 

 У одговору на жалбу првостепени орган истиче да остаје при свим наводима ожалбеног 

решења. Првостепени орган наводи да жалиља није поднела захтев за остваривање права на 

једнократну помоћ за набавку лекова, те да такође није доставила рачуне за набавку предметних 

пумпица, већ је Центру за социјални рад поднела захтев за задовољавање основних животних 

потреба уз који је доставила фотокопију личне карте и извештај лекара специјалисте и отпусну 

листу са епикризом. Такође се наводи да је жалиља дана 10. августа 2021. године остварила право 

на једнократну новчану помоћ у износу од 10 хиљада динара. Сматра да је жалиљи овим решењем 

одобрен адекватан износ за потребе за које се обратила Центру за социјални рад, а сходно 

Правилнику о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити из надлежности града 

Чачка. Предлаже да се жалба одбије, као неоснована. 

 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да је Центар за социјални рад решењем број 55330-7591/2021 дана 6. децембра 

2021. године усвојио захтев Павловић Снежане за признавање права на 

једнократну новчану помоћ за задовољавање основних животних потреба; 
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- да су уз захтев  жалиоца за доделу новчане помоћи приложени: очитана лична 

карта  и сагласност за аутоматизовану обраду личних података, извештај лекара 

специјалисте Опште болнице Чачак  6. августа 2021. године, Отпусна листа са 

епикризом Опште болнице Чачак од 17. августа 2021. године, уверење Фонда ПИО 

Филијала Чачак о висини инвалидске пензије за период од 1.септембра до 30. 

новембра 2021. године, уверење  Пореске управе Филијала Чачак о измирењу 

обавеза, потврда Е-управе да РГЗ нема податке у оквиру службене евиденције за 

жалиљу и записник о изјави да жалиља нема друге непокретности осим оне за које 

надлежни органи воде службену евиденцију; 

- да је Стручни тим Центра за социјални рад града Чачка,  дана 6. децембра 2021. 

године донео закључак да се Павловић Снежани призна право на једнократну 

новчану помоћ у износу од 3.700,00 динара, за задовољавање основних животних 

потреба; 

- да је на предлог Стручног тима Центра, директор Центра за социјални рад града 

Чачка, дана 6. децембра 2021. године, донео Решење о признавању права на 

једнократну новчану помоћ у износу од 3.700,00 динара, Павловић Снежани из 

Чачка; 

- да је Павловић Снежани признато и право на једнократну новчану помоћ 10. 

августа 2021. године, у износу од 10.000,00 динара. 

 

 

Чланом  11. Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 2/2013, 22/2013 и 20/2016) прописано је да „право на једнократну 

новчану помоћ, као вид материјалне подршке, има појединац или породица који се изненада или 

тренутно нађу у изузетно тешкој материјалној ситуацији коју не могу самостално да превазиђу“.  

 

Чланом 15. исте Одлуке прописано је да се „висина једнократне помоћи утврђује у 

зависности од потреба и материјалног стања појединца, односно породице“. 

 

Чланом 5. Правилника о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити из 

надлежности града Чачка („Сл. лист града 6/2013, 11/2017, 4/2018 и 1/2019) прописано је да се 

оправданост захтева за доделу једнократне новчане помоћи цени на основу документације 

прописане Правилником, непосредног сазнања стручног тима, а по потреби и провером на терену. 

 

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

Чачка налази да је жалба  неоснована. 

 

Првостепени орган је правилно поступио када је примењујући одредбе Одлуке о правима и 

услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка и Правилника о остваривању права и 

пружању услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка, а на предлог Стручног тима 

Центра за социјални рад, који је ценио све околности, донео ожалбено решење и жалиљи признао 

право на једнократну новчану помоћ за задовољавање основних животних потреба, обзиром да се 

жалиља захтевом обратила управо за ову врсту помоћи.  

Наводи жалбе којима се указује на то да је жалиљи помоћ била неопходна због болести и 

набавке неопходних лекова, су неосновани, обзиром да је приликом поступања по захтеву жалиље, 

Центар за социјални рад је имао у виду врсту захтева којом се жалиља обратила за помоћ, а то је 

захтев за задовољавање основних животних потреба, документацију која је уз захтев приложена, на 



 

 

 

 

 

  48 

 

 

 

основу чега је и одређен износ помоћи који је адекватан, јер  жалиља није поднела рачуне за 

набавку медицинских помагала и лекова, а имајући у виду и чињеницу да је у августу месецу ове 

године остварила право на једнократну помоћ у износу од 10 хиљада динара. 

 

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

веће града Чачка одлучило као у диспозитиву. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена  жалба 

али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду - Одељење у Крагујевцу у 

року од 30 дана од дана пријема Решења. 

 

ТРИДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЈОКСИЋ МИЛОВАНА 

ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 55330-7643/21 ОД 22. НОВЕМБРА 2021. 

ГОДИНЕ  

 

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

жалбом Јоксић Милована из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 55330-

7643/21 од 22. новембра 2021. године, као и предлогом решења по жалби. 

 

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

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

ОДБИЈА СЕ жалба Јоксић Милована из Чачка, изјављена на Решење Центра за социјални 

рад града Чачка број 55330-7643/2021 од 22. новембра 2021. године, као неоснована.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Центар за социјални рад града Чачка донео је Решење којим се Јоксић Миловану из Чачка, 

Јежевица бб, признаје право на једнократну новчану помоћ у износу од 6.000,00 динара, за 

задовољавање основних животних потреба. 

 

На донето Решење жалбу је благовремено изјавио Јоксић Милован у којој наводи да се 

Центру за социјални рад обратио захтевом за остваривање новчане помоћи како би набавио лекове и 

да је уз захтев доставио рачуне издате од апотеке, а да је потом остварио право на новчану помоћ за 

набавку основних животних намирница. Сматра да износ који је остварио није довољан за 

задовољење основних животних потреба имајући у виду његову материјалну ситуацију која је 

Центру за социјални рад позната нити је остварио износ довољан за куповину потребних лекова за 

које се и обратио а посебно узимајући у обзир да је од стране лекара упућен на снимање магнетном 

резонанцом. Предлаже да се жалба усвоји. 

 

 У одговору на жалбу првостепени орган истиче да остаје при свим наводима ожалбеног 

решења. Првостепени орган наводи да се жалилац Центру за социјални рад обратио захтевом за 

остваривање права на једнократну новчану помоћ која му је потребна за задовољење основних 
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животних потреба уз који је доставио само фотокопију личне карте и сагласност за аутоматизовану 

обраду личних података. Увидом у списе предмете Стручни тим Центра је утврдио да је жалилац 

корисник увећане новчане помоћи у временски неограниченом трајању, да је 13. јула и 2. новембра 

2021. године већ остварио право на једнократну новчану помоћ у износу од по 10 хиљада динара, да 

му је ове године већ једном признато право на помоћ у натури-огрев у износу од 15 хиљада динара. 

Обзиром да се жалилац обратио захтевом за остваривање права на задовољавање основних 

животних потреба, а не за набавку лекова и да није приложио рачуне из апотеке за лекове за које 

тврди да су му потребни, Стручни тим је процењујући оправданост захтева и висину која је 

потребна предложио да се жалиоци одреди износ од 6 хиљада динара, за који сматра да је адекватан 

а у складу са Правилником о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити из 

надлежности града Чачка. Предлаже да се жалба одбије као неоснована. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да је Центар за социјални рад решењем број 55330-7643/2021 дана 22. новембра 

2021. године усвојио захтев Јоксић Милована за признавање права на једнократну 

помоћ за задовољавање основних животних потреба; 

- да су уз захтев  жалиоца за доделу новчане помоћи приложени: фотокопија личне 

карте, Решење Центра за социјални рад да му се признаје право на увећану 

новчану помоћ у временски неограниченом периоду у износу од 10.537,00 динара  

и сагласност за аутоматизовану обраду личних података, записник о изјави да 

жалилац нема друге непокретности осим оне за које надлежни органи воде 

службену евиденцију; 

- да је уз жалбу приложено: извештај лекара специјалисте Опште болнице Чачак од 

27. септембра 2021. године; 

- да је Стручни тим Центра за социјални рад града Чачка,  дана 22. новембра 2021. 

године донео закључак да се Јоксић Миловану призна право на једнократну 

новчану помоћ у износу од 6.000,00 динара, за задовољавање основних животних 

потреба; 

- да је на предлог Стручног тима Центра, директор Центра за социјални рад града 

Чачка, дана 22. новембра 2021. године, донео Решење о признавању права на 

једнократну новчану помоћ у износу од 6.000,00 динара, Павловић Снежани из 

Чачка; 

- да је Јоксић Миловану у два наврата током ове године признато право на 

једнократну новчану помоћ у износу од 10.000,00 динара и то дана 13. јула и 2. 

новембра 2021. године као и помоћ у натури-за огрев у износу од 15 хиљада 

динара. 

 

 

Чланом  11. Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 2/2013, 22/2013, 20/2016 и 27/2021) прописано је да „право на 

једнократну новчану помоћ, као вид материјалне подршке, има појединац или породица који се 

изненада или тренутно нађу у изузетно тешкој материјалној ситуацији коју не могу самостално да 

превазиђу“.  

 

Чланом 15. исте Одлуке прописано је да се „висина једнократне помоћи утврђује у 

зависности од потреба и материјалног стања појединца, односно породице“. 
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Чланом 17. исте Одлуке прописано је: 

 „Право на једнократну новчану помоћ појединац или породица могу да остваре највише два 

пута у једној календарској години тако да укупан износ исплаћених новчаних помоћи не пређе 

износ минималне зараде у нето износу, према последњем објављеном податку републичког органа 

надлежног за статистику.  

Појединцу или породици може се у току календарске године одобрити исплата једнократних 

новчаних помоћи и више пута у мањим износима, тако да укупан износ не пређе износ из 

предходног става овог члана.“ 

 

Чланом 5. Правилника о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити из 

надлежности града Чачка („Сл. лист града 6/2013, 11/2017, 4/2018 и 1/2019) прописано је да се 

оправданост захтева за доделу једнократне новчане помоћи цени на основу документације 

прописане Правилником, непосредног сазнања стручног тима, а по потреби и провером на терену. 

 

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

Чачка налази да је жалба  неоснована. 

 

Првостепени орган је правилно поступио када је примењујући одредбе Одлуке о правима и 

услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка и Правилника о остваривању права и 

пружању услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка, а на предлог Стручног тима 

Центра за социјални рад, који је ценио све околности, донео ожалбено решење и жалиоцу признао 

право на једнократну новчану помоћ за задовољавање основних животних потреба, обзиром да се 

жалилац захтевом обратио управо за ову врсту помоћи.  

Наводи жалбе којима се указује да се жалилац обратио захтевом за остваривање новчане 

помоћи како би набавио лекове су неосновани, обзиром да је приликом поступања по захтеву 

жалиоца, Центар за социјални рад имао у виду врсту захтева којим се жалилац обратио за помоћ, а 

то је захтев за задовољавање основних животних потреба, документацију коју је уз захтев 

приложио, на основу чега је и одређен износ помоћи, као и чињеницу да је жалилац корисник 

увећане новчане помоћи у неограниченом трајању и да је поред тога  у јулу и новембру месецу 

2021. године већ остварио право на једнократнуновчану помоћ у износу од по 10 хиљада динара и 

право на помоћ у натури-огрев у износу од 15 хиљада динара. 

 

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

веће града Чачка одлучило као у диспозитиву. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена  жалба 

али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду - Одељење у Крагујевцу у 

року од 30 дана од дана пријема Решења. 

 

 

*** 

 

Милун Тодоровић обавестио је чланове Градског већа да је одлучено по свим тачкама 

дневног реда,  па је 35.  седницу Градског већа закључио у 11 часова и 15 минута. 
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