
 

ЗАПИСНИК 

СА ТРИДЕСЕТ СЕДМЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 17. фебруара 2022. године, у сали Скупштине града Чачка, са почетком у 9,00 

часова. 

 

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

градоначелник града Чачка, отворио је 37. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

  да од укупно 13  чланова Градског већа седници присуствује 12 чланова: Милун Тодоровић, 

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

Јевђовић, Драган Филиповић, Споменка Шипетић, Немања Трнавац, др Милош Папић, др Иван 

Глишић и Владимир Ристовић, а одсутан је Радован Јовановић. 

 

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

може да ради и пуноважно одлучује; 

 

   да седници Градског већа  присуствују: 

 

- Мирослав Петковић, помоћник Градоначелника и председник Стручне комисије за избор 

годишњих, односно посебних програма у области спорта 

- Милош Стевлић, помоћник Градоначелника 

- Игор Трифуновић, председник Скупштине града 

- Владимир Романдић, секретар Скупштине града  

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

Градског већа 

- Вера Јаковљевић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Милка Станковић, начелник Градске управе за друштвене делатности  

- Ана Јаковљевић, директор Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак 

 

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

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

 

*** 

 

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

већа да им је достављен записник са 36. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 36. седнице Градског 

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

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  36.  седнице Градског већа града Чачка број 06-16/2021-III од 7. 

фебруара 2022. године, без примедби. 
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*** 

 

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

дневни ред који је достављен уз материјал за седницу. 

 

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

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

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

 

1. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ 

УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ 

ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК 

 

3. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА К.П. БР. 4608/1 КО ЧАЧАК 

 

4. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ НА К.П. БР. 644/2 КО ЧАЧАК 

 

5. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ 

К.П.БР. 3503/2  КО ЧАЧАК У ЦИЉУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ УЛИЦЕ ИЛИЈЕ 

ГАРАШАНИНА У ЧАЧКУ 

 

6. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ 

К.П.БР. 137/7 и 137/8 ОБЕ  КО ПАРМЕНАЦ У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ СРЕТЕНА 

ГЛИШОВИЋА И ПАРМЕНАЦ 12 ТЕРИТОРИЈА ГРАДА ЧАЧКА 

 

7. РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ 

ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ 

 

8. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ГОДИШЊИХ, 

ОДНОСНО ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА 

ПОДНОСИЛАЦА ПРОГРАМА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2021. ГОДИНИ 

 

9. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ГОДИШЊИХ 

ОДНОСНО ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА 

ПОДНОСИЛАЦА ПРОГРАМА О РЕАЛИЗОВАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА 

КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2021. ГОДИНИ 
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10. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА И ДОДЕЛИ 

СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2022. ГОДИНИ 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

ПРВА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА 

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 

2021. ГОДИНУ 

 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Ана Јаковљевић упознала је чланове 

Градског већа са Извештајем  о раду Установе за 2021. годину и истакла да је претежна делатност 

Установе смештај, исхрана, здравствена заштита, васпитно-образовни рад и радни третман у оквиру 

целодневног збрињавања деце, младих и одраслих са сметњама у развоју у времену од 7 до 18 

часова. Детаљно је образложила делове Извештаја попут: организације и услова рада, део који се 

односи на запослене, део који се односи на кориснике услуга, стручни рад и извештај о 

финансијском  пословању у 2021. години. Током прошле године добијена је лиценца за три услуге: 

Лични пратилац детета, Помоћ у кући и Персонална асистенција. Установа се финансира 

средствима буџета. 

 

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

Прим. др Славица Драгутиновић похвалила је рад Центра „Зрачак“ у прошлој години, 

нарочито уз поштовање свих епидемиолошких мера због чега се корисници нису заражавали, потом 

превентивну здравствену заштиту, редовне санитарне прегледе, а поставила је питање критеријума 

за услугу Помоћ у кући за вишечлана домаћинства. 

Ана Јаковљевић одговорила је да санитарни прегледи у установи свакодневни као и 

прегледи корисника, да се у кухињи брисеви узимају једном месечно са свих површина у сарадњи 

са Заводом за јавно здравље, а сви који су у контакту са храном су у обавези да имају санитарну 

књижицу, те да је исхрана организована путем кетеринга. Објаснила је критеријуме за услугу 

Помоћ у кући за вишечлана домаћинства. 

   

По упознавању са Извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно усвојило 

Извештај о раду Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју 

„Зрачак“ Чачак за 2021. годину, и упутио Скупштини на разматрање и усвајање. 

 

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ 

ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У 

ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Милка Станковић. Правни 

основ за доношење ове Oдлуке садржан је у Закону о предшколском васпитању и образовању којим 

је прописано да одлуку о висини економске цене програма васпитања и образовања у 

предшколским установама доноси оснивач. Правилником о мерилима за утврђивање економске 

цене програма васпитања и образовања у предшколским установама прописани су ближи услови и 

мерила за утврђивање економске цене образовања и васпитања по детету. Правилником је 
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прописано да се економска цена по детету на годишњем нивоу утврђује за календарску годину на 

основу свих планираних расхода који чине структуру економске цене: зараде и други расходи за 

запослене и трошкови текућег пословања,умањени за износ средстава који се трансферишу из 

Буџета Републике Србије ради остваривања припремног предшколског програма у трајању од 

четири сата дневно, на основу броја уписане деце који је утврђен годишњим планом рада установе 

коригован просечном присутношћу деце. Предшколске установе „Радост“ и “Моје 

детињство“доставиле су број уписане деце утврђен годишњим планом, коригован просечном 

присутношћу деце у претходној години. Економска цена се утврђује у месечном и дневном износу 

по детету. Месечна економска цена по детету утврђује се дељењем економске цене са бројем 12 а 

дневна економска цена по детету утврђује се дељењем месечне економске цена са бројем радних 

дана у месецу. Месечна економска  цена по детету износи 28.413,75 динара. Учешће појединачног 

корисника у месечној економској цени по детету износи 21,02% за целодневни облик рада у трајању 

од 11 сати дневно,односно 5.973,00 динара месечно. Учешће корисника у цени припремног 

предшколског програма пред полазак у школу у седишту и ван седишта  износи 3.801.00 динара. 

Учешће корисника за реализацију програма васпитања и образовања  у полудневном трајању од 6 

часова дневно је 3.258.00 динара.  

 

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

Славица Драгутиновић која је похвалила то што је цена за родитеље остала иста. 

 

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

утврдило Предлог одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у 

предшколским установама чији је оснивач град Чачак, и доставило Скупштини на разматрање и 

доношење. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА К.П. БР. 4608/1 КО ЧАЧАК 

 

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

веће је једногласно донело следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о приступању прибављању у јавну својину пословног простора  

на к.п. бр. 4608/1 КО Чачак 

 

 

 I ПРИСТУПА СЕ ПРИБАВЉАЊУ непосредном погодбом у јавну својину града Чачка 

пословног простора бр. 3 који се налази у приземљу објекта ознаке 13 у Листу непокретности бр. 

8421,  на к.п. бр. 4608/1 КО Чачак, укупне површине 44m2, од DRUŠTVА SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DEYCOM ČAČAK, у циљу стварања 

услова за обављање делатности из надлежности месне заједнице. 

 

 II Законски заступник DEYCOMА Дејан Василијевић из Чачка се писаним путем дана 

10.02.2022.год. сагласио са тржишном ценом пословног простора обрачунатом од стране 

Министарства финансија, Пореске управе, Одсека за контролу издвојених активности малих 

локација Чачак од 04.02.2022.год. у износу од 6.824.292,2 динара (155.097,55дин./m2). 
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 II Поступак прибављања у јавну својину непосредном погодбом наведеног пословног 

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

тексту Комисија), у следећем саставу: 

 

 1. Даница Ђуровић, као председник Комисије; 

 2. Љиљана Станишић, као члан Комисије; 

 3. Маријана Дисић, као члан Комисије. 

  

 III По окончаном поступку прибављања непосредном погодбом у јавну својину пословног 

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

надлежном за имовинско правне послове који припрема нацрт решења о прибављању и доставља 

Градском већу, ради утврђивања предлога за Скупштину града Чачка.  

 

O б р а з л о ж е њ е  

 

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

поднео је иницијативу бр. 463-3/2022-IV-2-07 од 19.01.2022.год. за прибављање у јавну својину 

града Чачка пословног простора бр. 3 који се налази у приземљу објекта ознаке 13 у Листу 

непокретности бр. 8421 на к.п. бр. 4608/1 КО Чачак, укупне површине 44m2, од DRUŠTVА SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DEYCOM ČAČAK 

уз образложење да је Савет МЗ Алваџиница поднео предлог за прибављање у јавну својину 

наведеног простора, из разлога што не постоји никакав простор у коме би неометано обављао своју 

делатност. Уз захтев су приложени подаци катастра непокретности од 03.02.2022.год. 

 Градска управа за урбанизам прибавила је по службеној дужности процену тржишне 

вредности пословног простора обрачунате од стране Министарства финансија, Пореске управе, 

Одсека за контролу издвојених активности малих локација Чачак бр. 034-431-00-00103/2022 од 

04.02.2022.год. у износу од 6.824.292,2 динара (155.097,55дин./m2). 

 Чланом 27. став 10. Закона о јавној својини прописано је да о прибављању ствари и 

располагању стварима у својини јединице локалне самоуправе под условима прописаним законом, 

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

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

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

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

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

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

приступању прибављању или располагању непокретностима у јавној својини Града, када је 

доношење овог акта прописано посебним прописима. 

 Чланом 7. став 1. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној 

својини града Чачка прописано је да Градско веће града Чачка доноси акт о приступању 

прибављању непокретних ствари у јавну својину Града, односно о отуђењу непокретних ствари из 

јавне својине Града, путем јавног надметања, прикупљања писаних понуда или непосредне погодбе, 

а ставом 2 овог члана да Градско веће града Чачка актом из става 1. овог члана, одређује Комисију 

за спровођење поступка јавног надметања, прикупљања писаних понуда или непосредне погодбе.  

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

пословног простора бр. 3 који се налази у склопу објекта ознаке 13 на к.п. бр. 4608/1 КО Чачак 

уредна, потпуна и поднета од стране овлашћеног лица, као и да су испуњени прописани услови за 
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приступање и сходно томе доставила предлог решења о приступању прибављању пословног 

простора Градском већу.    

 Како се предметни пословни простор налази у Ул. браће Спасић, на положају где је највећа 

концентрација становништва тог насеља и како је по свим карактеристикама прилагођен потребама 

савета месне заједнице, Градско веће града Чачка је донело решење као у диспозитиву. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ НА К.П. БР. 644/2 КО ЧАЧАК 

 

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

веће је једногласно донело следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о приступању прибављању у јавну својину пословнe зграде 

на к.п. бр. 644/2 КО Чачак 

 

 

 I ПРИСТУПА СЕ ПРИБАВЉАЊУ у јавну својину града Чачка пословнe зградe ознаке 1 у 

Листу непокретности 9493 на к.п. бр. 644/2 КО Чачак, површине у основи 601m2, корисне површине 

2058m2, спратности По+П+1+Пк, од продаваца JUGOBANKЕ AD BEOGRAD (STARI GRAD) - U 

STEČAJU и Mobi Bankе ad Beograd, у поступку јавног прикупљања понуда – тендера, за потребе 

DRUŠTVА SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NAUČNO TEHNOLOŠKI PARK ČAČAK. 

 

 II Поступак учествовања у јавном прикупљању понуда – тендеру описан је у јавном огласу 

објављеном код Агенције за осигурање депозита Београд, као стечајног управника JUGOBANKЕ 

AD BEOGRAD (STARI GRAD) - U STEČAJU, шифра продаје (Т-2/22), а процењена тржишна 

вредност наведеног објекта из огласа износи 837.000 евра, и то је уједно минимална прихватљива 

цена за продају. 

 

 III Депозит у висини од 125.550 евра, биће уплаћен даном доношења овог решења на рачун 

Агенције за осигурање депозита Београд бр. 840-967627-69 сврха уплате –депозит за продају Т-2/22 

Р.бр. имовинске целине 1, а преостали износ понуде биће уплаћен у две рате и то прва рата до 

20.08.2022.год., а друга рата до 20.01.2023.год., све у динарској противвредности, по средњем курсу 

НБС на дан уплате. 

 

 IV Поступак прибављања у јавну својину наведене пословне зграде спровешће Комисија за 

прибављање непокретности у јавну својину града Чачка (у даљем тексту Комисија), у следећем 

саставу: 

 

 1. Даница Ђуровић, као председник Комисије; 

 2. Љиљана Станишић, као члан Комисије; 

 3. Маријана Дисић, као члан Комисије. 

  

 V По окончаном поступку прибављања у јавну својину пословне зграде ближе описане 

тачком I, Комисија доставља записник са предлогом одлуке органу надлежном за имовинско правне 

послове који припрема нацрт решења о прибављању и доставља Градском већу, ради утврђивања 

предлога за Скупштину града Чачка.  
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O б р а з л о ж е њ е  

 

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

поднео је иницијативу бр. 463-4/2022-IV-2-07 од 25.01.2022.год. за прибављање у јавну својину 

града Чачка пословне зграде ознаке 1 у Листу непокретности 9493 на к.п. бр. 644/2 КО Чачак, 

површине у основи 601m2, корисне површине 2058m2, спратности По+П+1+Пк, од продаваца 

JUGOBANKЕ AD BEOGRAD (STARI GRAD) - U STEČAJU и Mobi Bankе ad Beograd, у поступку 

јавног прикупљања понуда – тендера, уз образложење да је к.п. бр. 644/2 КО Чачак у јавној својини 

града Чачка, па би се куповином објекта формирала једна имовинска целина као и да је предметна 

зграда подобна за обављање делатности DRUŠTVА SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 

NAUČNO TEHNOLOŠKI PARK ČAČAK, обзиром на локацију и обзиром на то да је велики број 

ранијих корисника НТП Чачак, који су користили тај простор, поново заинтересован за закуп. 

 Агенција за осигурање депозита Београд, као стечајни управник JUGOBANKЕ AD 

BEOGRAD (STARI GRAD) - U STEČAJU је огласила продају имовине јавним прикупљањем понуда 

под шифром Т-2/22, а JUGOBANKА AD BEOGRAD (STARI GRAD) - U STEČAJU и Mobi Bankа ad 

Beograd су закључили споразум о организовању заједничке продаје и Анекс бр. 1/2021 Споразума о 

организовању заједничке продаје. Град је купио продајну документацију по цени од 15.000 динара, 

што је био предуслов за даље учешће у поступку.  

 Крајњи рок за уплату депозита у износу од 125.550 евра у динарској противвредности и 

подношење тражене документације (понуде за учествовање у постуку јавног прикупљања понуда – 

тендера, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, потписану изјаву којом се 

потврђује да се имовина купује у виђеном стању без пружања гаранција и да стечајни управник и 

стечајни дужник не одговарају за недостатке које купци утврде по извршеној продаји, потписану 

изјаву да Град неће потраживати надокнаду трошкова или накнаду штете у случају да Агенција 

одлучи да поништи или понови оглас односно поступак продаје у било којој фази поступка или ако 

искористи право да одбије понуду за коју оцени да је неприхватљива, потписан нацрт уговора о 

продаји, чиме Град потврђује да је сагласан са текстом уговора, као и изјаву да је Град упознат и у 

потпуности сагласан са нацртом уговора о продаји) је 17.02.2022.год. 

 Градска управа за урбанизам прибавила је по службеној дужности процену тржишне 

вредности предметне пословне зграде од BIROА ZA VEŠTAČENJE I NADZOR TIHOMIR 

RADOVANOVIĆ PREDUZETNIK, KONJEVIĆI, који је дао процену у износу од 1.023.701 евра. 

 Чланом 27. став 10. Закона о јавној својини прописано је да о прибављању ствари и 

располагању стварима у својини јединице локалне самоуправе под условима прописаним законом, 

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

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

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

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

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

 Чланом 7. став 1. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној 

својини града Чачка прописано је да Градско веће града Чачка доноси акт о приступању 

прибављању непокретних ствари у јавну својину Града, односно о отуђењу непокретних ствари из 

јавне својине Града, путем јавног надметања, прикупљања писаних понуда или непосредне погодбе, 

а ставом 2 овог члана да Градско веће града Чачка актом из става 1. овог члана, одређује Комисију 

за спровођење поступка јавног надметања, прикупљања писаних понуда или непосредне погодбе.  

 Градска управа за урбанизам града Чачка утврдила је да је иницијатива за прибављање у 

јавну својину града Чачка пословне зграде површине у основи 601m2, корисне површине 2058m2, 
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спратности По+П+1+Пк, која се налази на к.п. бр. 644/2 КО Чачак, потпуна и поднета од стране 

овлашћеног лица, као и да су испуњени прописани услови за приступање и сходно томе доставила 

предлог решења о приступању прибављању пословне зграде Градском већу.    

 Како се предметна пословна зграда налази на локацији где је земљиште већ у јавној својини 

Града, како је продајна цена знатно нижа од тржишне цене и како би НТП Чачак простор користио 

за формирање IT заједнице, развојем привредних друштава које се баве рачунарским 

инжењерством, развојем софтвера и креативном индустријом, Градско веће града Чачка је донело 

решење као у диспозитиву.            

 

 

ПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ К.П.БР. 3503/2  КО ЧАЧАК У ЦИЉУ 

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ УЛИЦЕ ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА У ЧАЧКУ 

 

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

веће је једногласно донело следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о покретању поступка експропријације к.п.бр. 3503/2, КО Чачак, у циљу реконструкције 

Улице Илије Гарашанина у Чачку. 

 

 

 Покреће се поступак експропријације к.п.бр. 3503/2 КО Чачак у површини од 164 м2, 

уписане у Листу непокретности бр. 2883 КО Чачак, која се води, на Арсенијевић Катарину из 

Београда, Улица Устаничка бр. 204, и Крунић Остоју из Београда, Улица Браће Јерковића бр. 139, 

као сувласници на по ¼ идеалној и Крунић Слободана из Чачка, Улица Војводе Степе бр. 166, као 

сувласника на 2/4 идеалне.  

 Покреће се поступак експропријације дела објекта у површини од 91 м2, који пада на к.п.бр. 

3503/2 КО Чачак, а који део припада објекту бр. 1, који је изграђен на к.п.бр. 3503/1 КО Чачак, чија 

је укупна површина 245 м2, од чега се на к.п.бр. 3503/2 КО Чачак налази део објекта у површини од 

91м2, а преостали део објекта у површини од 154 м2, изграђен је на к.п.бр. 3503/1 КО Чачак. Напред 

наведени део објекта у површини од 91м2 представља породичну стамбену зграду и исти је у 

заједничкој својини Арсовић Катарине из Београда, Крунић Остоје из Београда и Крунић Слободана 

из Чачка. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење решења о покретању поступка експропријације, садржан је у чл. 

3. ст. 3. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 14/2018 и 8/2019), којим је прописано да одлуку о покретању поступка 

експропријације односно административног преноса доноси Градско веће града Чачка на предлог 

Градског правобранилаштва града Чачка.  

 

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

958-1178/2021-IV-2-01 од 13.10.2021. године, утврђено је да к.п.бр. 3503/2 КО Чачак обухваћена 

Планом детаљне регулације „Кошутњак 1 - Младост“ („Сл. лист града Чачка“ бр. 5/2016) и према 

наведеном планском акту улази у састав јавне саобраћајне површине (Улица Илије Гарашанина).  
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Решењем Владе 05 бр. 465-576/2022  од 28.01.2022. године, утврђен је јавни интерес за 

експропријацију непокретности у циљу изградње Улице Илије Гарашанина. 

 

 Како је к.п.бр. 3503/2 КО Чачак планским актом предвиђена као површина јавне намене, то 

је потребно извршити експропријацију исте и дела објекта који пада на предметну парцелу. 

 

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

диспозитиву.  

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ К.П.БР. 137/7 и 137/8 ОБЕ  КО ПАРМЕНАЦ У 

ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ СРЕТЕНА ГЛИШОВИЋА И 

ПАРМЕНАЦ 12 ТЕРИТОРИЈА ГРАДА ЧАЧКА 

 

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

веће је једногласно донело следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о покретању поступка експропријације к.п.бр. 137/7 и 137/8, обе КО Парменац, у циљу 

изградње Улица Сретена Глишовића и Парменац 12, територија Града Чачка 

 

 Покреће се поступак експропријације к.п.бр. 137/7 КО Парменац у површини од 1388 м2, и 

к.п.бр. 137/8 КО Парменац у површини од 214 м2, обе уписане у Лист непокретности бр. 346 КО 

Парменац, чији је власник Бобан Павловић из Чачка Ул. Спомен Парк бр. 87. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење решења о покретању поступка експропријације односно 

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

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

којим је прописано да одлуку о покретању поступка експропријације односно административног 

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

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

958-1363/2021-IV-2-01 од 21.10.2021. године, утврђено је да су к.п.бр. 137/7 и 137/8, обе КО 

Парменац, обухваћене Планом генералне регулације „Парменац – Јездина – Лозница“ у Чачку („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 16/2015) и да се према наведеном планском акту налазе у оквиру планиране 

саобраћајне површине – Улица Сретена Глишовића и Улица Парменац 12 (површине јавне намене).  

Решењем Владе РС 05 бр. 465-569/2022  од 28.01.2022. године, утврђен је јавни интерес за 

експропријацију, односно административни пренос непокретности у циљу изградње Улица Сретена 

Глишовића и Парменац 12. 

 Како су к.п.бр. 137/7 и к.п.бр. 137/8, обе КО Парменац, планским актом предвиђене као 

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

наведених парцела.  

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

диспозитиву.  
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СЕДМА ТАЧКА: РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА 

ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ 

 

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

Градско веће је једногласно расписало: 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА  

У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ 

 

 

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

задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2022. години, и то: 

 

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

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

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

 

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

организације у области спорта са седиштем на територији града. 

 

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

средства у износу од 8.000.000,00 динара. 

 

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

 

5. Предлог програма се оцењује према следећим критеријумима:  

 

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

програма;  

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

и овом одлуком;  

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

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

развоја спорта у Републици Србији;  

4) вредновање квалитета предлога програма.  

 

 

6. Основни услови које носилац програма мора да испуни су: 

 

1) да је регистрован у складу са законом;  

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

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

одређено;  

4) да има седиште на територији града Чачка;  

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

6) да је претходно обављао делатност најмање годину дана;  
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7) да испуњава, у складу са законом, прописане услове за обављање спортских активности и 

делатности;  

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

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

9) да располаже капацитетима за реализацију програма.  

 

 

7.  Носилац програма не може да:  

 

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

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

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

организацијама социјалног осигурања;  

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

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

спречавањем негативних појава у спорту.  

 

  8. Конкурсну документацију спортске организације могу преузети на писарници Градске 

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

 

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

 

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

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

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

 

11. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

 

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

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

НА КОНКУРС». 

                                                                                    

ОСМА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

ГОДИШЊИХ, ОДНОСНО ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ 

СПОРТА У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА ПОДНОСИЛАЦА ПРОГРАМА О 

РЕАЛИЗОВАЊУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ 

ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЧАЧКА У 2021. ГОДИНИ 

 

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

Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ Извештај  о реализовању посебног програма којим се остварује општи интерес 

у области спорта на територији града Чачка у 2021. години, који је  доставио Чачански спортски 

савез Чачак. 

http://www.cacak.org.rs/
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ДЕВЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

ГОДИШЊИХ ОДНОСНО ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ 

СПОРТА У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА ПОДНОСИЛАЦА ПРОГРАМА О 

РЕАЛИЗОВАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ 

ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЧАЧКА У 2021. ГОДИНИ 

  

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

Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај  о реализовању програма којима се остварује општи интерес у 

области спорта на територији града Чачка у 2021. години, које су доставили следећи 

подносиоци програма: 

  

 Спортско удружење ''Орловац 1932'' Мрчајевци   

 Фудбалски клуб „Младост“ Прељина 

 Фудбалски клуб „Вујан“ Прислоница 

 Фудбалски клуб „Малба“ Жаочани 

 Фудбалски клуб „Арес 2015“ Чачак 

 Женско градско фудбалско удружење „Борац“ Чачак 

 Фудбалски савез града Чачка 

 Удружење дечјих фудбалских турнира Србије Чачак 

 Клуб контактних спортова „Борац“ Чачак 

 Карате клуб „Младост“ Чачак 

 Одбојкашки клуб „Чачак“ Чачак 

 Спортски клуб „Гребићи“ Чачак 

 Стонотениски клуб инвалида Чачка „Ча“ Чачак 

 Клуб екстремних спортова „Armadillo“ Чачак 

 Ауто мото спортски клуб Чачак 

 Спортско удружење за практично стрељаштво „Борац“ Чачак 

 Спортско шаховско удружење „Трепча“ Горња Трепча 

 Клуб америчког фудбала „Čačak angel warriors“ Чачак 

 Пикадо удружење „Рио де Риђаге 149“ Чачак 

 Чачански спортски савез Чачак 

 

ДEСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА И 

ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И 

ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ 

У 2022. ГОДИНИ 

 

Мирослав Петковић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши 

чланове Градског већа са предлогом Стручне комисија за избор годишњих, односно посебних 
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програма у области спорта којим се предлаже да се у складу са Одлуком о одобравању и 

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

одобре годишњи програми и доделе средства за задовољавање потреба и интереса грађана у области 

спорта у граду Чачку у 2022. години, организацијама у области спорта. 

 

 По упознавању са предлогом Комисије Градско веће је једногласно донело 10 решења о 

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

области спорта у граду Чачку у 2022. години, према следећем распореду: 

 

 

Редни 

број 

 

 

Организација у 

области спорта 

 

          Спорт 

 

 

Износ  

(у динарима) 

 

 

 

                          Област 

1.  

Спортско 

удружење 

''Орловац 1932'' 

Мрчајевци   

 

фудбал 427.450,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

2.  
Фудбалски клуб 

„Младост“ 

Прељина  

фудбал 392.175,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

3.  
Фудбалски клуб 

„Вујан“ 

Прислоница  

фудбал 211.650,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

4.  
Фудбалски клуб 

''Малба'' 

Жаочани 

фудбал 211.650,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

5.  
Фудбалски клуб 

„Арес 2015“ 

Чачак 

фудбал 210.612,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

6.  

Женско градско 

фудбалско 

удружење 

„Борац“ Чачак 

фудбал 377.650,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

7.  
Фудбалски савез 

града Чачка 
фудбал 180.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима  

8.  

Удружење 

дечјих 

фудбалских 

турнира Србије 

фудбал 45.000,00 

подстицање и стварање услова за 

унапређење спортске рекреације, 

односно бављења грађана спортом, 

посебно деце, омладине, жена и 
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Чачак особа са инвалидитетом  

9.  
Клуб контактних 

спортова 

''Борац'' Чачак 

карате 1.000.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима  

10.  
Карате клуб 

''Младост'' Чачак 
карате 75.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

11.  

Одбојкашки 

клуб ''Чачак'' 

Чачак  

 

одбојка 30.000,00 

организација спортских такмичења 

од посебног значаја за јединицу 

локалне самоуправе 

12.  
Спортски клуб 

„Гребићи“ Чачак 

спорт особа са 

инвалидитетом 
123.545,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

13.  

Стонотениски 

клуб инвалида 

Чачка „Ча“ 

Чачак 

спорт особа са 

инвалидитетом 
143.345,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

14.  

Клуб 

екстремних 

спортова 

„Armadillo“ 

Чачак 

планинарство 

 

180.000,00 

 

 

 

 

подстицање и стварање услова за 

унапређење спортске рекреације, 

односно бављења грађана спортом, 

посебно деце, омладине, жена и 

особа са инвалидитетом 

15.  

Ауто мото 

спортски клуб 

Чачак 

мото спорт 300.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

16.  

Спортско 

удружење за 

практично 

стрељаштво 

„Борац“ Чачак 

практично 

стрељаштво 
50.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

17.  

Клуб америчког 

фудбала ''Angel 

Warriors’’ Чачак  

амерички 

фудбал 
50.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

18.  

Спортско 

шаховско 

удружење 

„Трепча“ Горња 

Трепча  

шах 80.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

19.  
Пикадо 

удружење „Рио 
пикадо 40.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 



4e Pufare" tla.{ar H EBPONCKI4M KJI}/TICKI4M

TAKMI4qEILHMA

20.
9a.{aHcnr4
cnopTcKr4 caBe3

repa'ropujannra
cIIopTcKz caBe3

13.050.000,00

1) no.rcruu:ru,e H crBaparbe ycnoBa
:a yuanpef eH,e croprcxe
pexpeauuie. orHocHo 6ae-berba
rpalaua cnclpror\{, noceSuo rerle-
oN{"ranuHe. }KeHa H oco5a ca
uHBaIHIHrero,r,r 4. 5 00.000.00
IHHapa;
2) ge,rarrrocr opraHu:aqaja 1,

o6,Tacrn c[opra ca ce;fulrrreN,r Ha

repr ropr.rjr.r rpa-ta tlauxa ro.jc cy tr:
noce6nor :rra.raja 3a rpa,q
2.550.000.00 4uHapa:
3) uarpa,le Ir npH3Hat$a 3a

nocTHfHyTe c[ol]TcKe pe3ynTaTe H

ronpuHoc pasrojl, crropra
6.000.000,00 gr.ruapa.

Mn;ryu To4oponuh o6aeecrho je .r,rauone fpagcxor eeha ga je oa,ryueno no cBHM raqKaN{a
AHeBHor peea" naje 37. cegnnqy fpa4cxor eeha :ax,tlrvno 1, l 0 qacoBa.

TPAACKO BEhE
Epoj: 06-26/2022-lII

1 7. Se6pyap 2022. rotuae

3auprcuun ca 37. ceAHHrIe fpa4cxor
28 /2022-III o t 22. $eSpyapa 2022. ro;ru:ae.

aeha ycnojeu je ria 38. ceIHuuH fpagcror reha 6poj 06-

l5
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