
 

ЗАПИСНИК 

СА ТРИДЕСЕТ ДЕВЕТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 17. марта 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 39. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

  да од укупно 13  чланова Градског већа седници присуствује 13 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, Владимир Ристовић и 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 Стеванић, помоћник Градоначелника 

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

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

Градског већа 

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

- Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој  

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије 

- Вера Јаковљевић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Милка Станковић, начелник Градске управе за друштвене делатности 

- Душко Савковић, начелник Градске управе за локалну пореску администрацију 

- Игор Кривокапић, начелник Градске управе за инспекцијски надзор 

- Катарина Новковић, Градски правобранилац 

- Наташа Стругаревић, представник ЈП „Градац“ Чачак 

- Данко Ћаловић, директор ЈКП „Чачак“ Чачак 

- Жарко Урошевић, представник ЈКП „Комуналац“ 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 38. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 38. седнице Градског 

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

 

УСВАЈА СЕ записник са  38.  седнице Градског већа града Чачка број 06-28/2022-III од 22. 

фебруара 2022. 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 ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЛУГОВИ“ 

 

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК БРОЈ 492/5 ОД 31. ЈАНУАРА 2022. 

ГОДИНЕ 

 

3. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛА О РАДУ 

ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМA ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК БРОЈ 492/4 ОД 31. 

ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ 

 

4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК БРОЈ 171/2 ОД 28. ФЕБРУАРА 

2022. ГОДИНЕ 

 

5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА 

ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД 

ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА 

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ У 2022. ГОДИНИ 

 

8. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА 
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9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНЕ 

ЗГРАДЕ НА КП.БР. 6348 КО ЧАЧАК МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ЈЕЗДИНА И МЕСНОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ ПРИДВОРИЦА 

 

10. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УСТАНОВЉЕЊУ 

СЛУЖБЕНОСТИ ПРОЛАЗА ПРЕКО К.П. БР. 1486/36 КО МРЧАЈЕВЦИ БРОЈ 06-

9/2022-III ОД 26. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ 

 

11.  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ РАЗМЕНИ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ИЗМЕЂУ ГРАДА ЧАЧКА И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

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

447/2, 455/2 И 455/4, СВЕ КО АТЕНИЦА, У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦА АТЕНИЦА 

КУЛИНОВЦИ 28, УЛИЦА АТЕНИЦА КУЛИНОВЦИ 29 И УЛИЦА 25, У ЧАЧКУ 

 

13. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У 

УЛИЦИ КУЖЕЉЕВА БРОЈ 15 У ЧАЧКУ 

 

14. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ 

АГЕНЦИЈЕ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

  

15. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

16.  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

17.  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

18.  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ 

АДМИНИСТРАЦИЈУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

19.  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

20.  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ 

НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

21. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ 

СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

22. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ 
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23.  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 

  

24.  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА И ДОДЕЛИ 

СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2022. ГОДИНИ 

 

25.  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ ПОСЕБНИХ 

ПРОГРАМА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2022. ГОДИНИ 

 

26.  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ НОВЧАНИХ НАГРАДА СПОРТСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА И ИСТАКНУТИМ СПОРТИСТИМА 

ЗА ПОСТИГНУТЕ СПОРТСКЕ РЕЗУЛТАТЕ И ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СПОРТА 

 

27.  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА ИЗ ЧАЧКА НА 

РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 55330-649/2022 ОД 

2. ФЕБРУАРА 2022. ГОДИНЕ 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЛУГОВИ“ 

 

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

основ за доношење Плана детаљне регулације „Лугови“ садржан је у одредбама Закона о планирању 

и изградњи којим је прописано да урбанистички план доноси скупштина јединице локалне 

самоуправе. Плански основ за израду Плана детаљне регулације „Лугови“ је План генералне 

регулације „Трбушани - Љубић“. На седници Скупштине града Чачкаодржаној у јулу 2016. године 

донета је Одлука о изради Плана детаљне регулације „Лугови“. На основу Мишљења Службе 

заштите животне средине Градске управе за урбанизам града Чачка и других заинтересованих 

органа и организација, у поступку одлучивања о изради стратешке процене утицаја на животну 

средину, Градска управа за урбанизам донела је Решење о неприступању стратешкој процени 

утицаја на животну средину Плана детаљне регулације „Лугови“. На основу Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације „Лугови“, обрађивач плана Јавно предузеће за урбанистичко и просторно 

планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац” Чачак припремио је материјал за рани јавни 

увид, након чега је Комисија за планове града Чачка разматрала елаборат за рани јавни увид и ток 

раног јавног увида и констатовала да није било примедби и сугестија и донела закључак да се план 

може упутити у даљу процедуру доношења, односно у израду нацрта плана. ЈП „Градац” Чачак, 

припремио је нацрт Плана, а након стручне контроле нацрта Плана детаљне регулације „Лугови” 

обављен је јавни увид у трајању од 30 дана и то од 27. августа до 27. септембра 2021. године. 

Тражена је сагласност, поред осталих имаоца јавних овлашћења, и од Јавног предузећа „Путеви 

Србије“. Након појашњења обрађивача планског документа ЈП „Градац“ Чачак о утицају услова ЈП 
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„Путеви Србије“ на планско решење, Комисија за планове града Чачка констатовала је да је због 

поступања по условима ЈП „Путеви Србије“ потребно спровести понављање јавног увида дела 

Плана детаљне регулације „Лугови“ непосредно уз новопланирани кружни ток на раскрсници улица 

Александра Савића и Милунке Савић у трајању од 15 дана. Након обављеног поновљеног јавног 

увида и одржане јавне седнице Комисија за планове града Чачка на затвореној седници констатовала 

је да је нацрт Плана детаљне регулације „Лугови” у свему усклађен са Законом о планирању и 

изградњи као и да су при изради плана примењена сва важећа правила, стандарди и нормативи из 

области урбанистичке струке и једногласно донела закључак да се план може упутити у даљу 

процедуру доношења.  

Наташа Стругаревић, представник обрађивача ЈП „Градац“ Чачак, путем  видео 

презентацијe, упознала је чланове Градског већа са овим планским документом, детаљно 

образлажући садржај истог. 

 

 По упознавању са нацртом Плана Градско веће је једногласно утврдило Предлог Плана 

детаљне регулације „Лугови“, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ДРУГА ТАЧКА:   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК БРОЈ 492/5 ОД 

31. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ 

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Данко Ћаловић који је упознао 

чланове Градског већа са изменама Извештаја о процени имовине, обавеза и капитала предузећа на 

дан 1. јануар – 31. децембар 2021. године, које је извршило предузеће Дил инжењеринг консалтинг 

доо Београд и извештај доставило Надзорном одбору на усвајање. Одлуком о усклађивању 

оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним 

предузећима прописано је да ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно 

предузеће основано Скупштина града даје сагласност на акт о процени вредности капитала, а исто 

то предвиђа и Статут предузећа. 

 

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

давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 492/5 од 31. јануара 2022. 

године, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА:  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛА О 

РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМA ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК БРОЈ 

492/4 ОД 31. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ 

 

Данко Ћаловић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда. Правила о раду 

дистрибутивног система доносе се на основу Закона о енергетици,  Одлуке о производњи, 

дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом и Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 

комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак. Правила о раду дистрибутивног система садрже: 

техничке услове за прикључење зграде/објекта на дистрибутивни систем ЈКП „Чачак“ Чачак, 

техничке услове за безбедан рад производног и дистрибутивног система, техничке услове за 

изградњу линијских инфраструктурних објеката, техничке услове за адаптацију и реконструкцију 

објеката који су прикључени на дистрибутивни систем, начин мерења испоручене топлотне 
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енергије, функционалне захтеве опреме у дистрибутивном систему, поступке у кризним 

ситуацијама, функционалне захтеве и класе тачности мерних уређаја и друго. 
 
 По упознавању са Правилима о раду дистрибутивног системa ЈКП „Чачак“ Чачак Градско 

веће је једногласно донело следеће: 

 
РЕШЕЊЕ 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Правила о раду дистрибутивног система Јавног комуналног 

предузећа за грејање „Чачак“ Чачак, која је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за 

грејање „Чачак“ Чачак, на седници одржаној 31. јануара 2022. године, број 492/4. 

  

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК БРОЈ 

171/2 ОД 28. ФЕБРУАРА 2022. ГОДИНЕ 

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Жарко Урошевић који је упознао 

чланове Градаског већа са Извештајем о процени имовине, обавеза и капитала предузећа које је 

извршило предузеће Дил инжењеринг доо Београд и извештај доставило Надзорном одбору на 

усвајање. Одлуком о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ 

Чачак са Законом о јавним предузећима прописано је да ради обезбеђења општег интереса у 

делатности за коју је Јавно предузеће основано Скупштина града даје сагласност на акт о процени 

вредности капитала, а исто то предвиђа и Статут предузећа. 

 

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

давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 171/2 од 28. 

фебруара 2022. године, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ПЕТА ТАЧКА:   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2022. 

ГОДИНУ 

 

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

за доношење овог Плана садржан је у Закону о водама којим је утврђено да јединица локалне 

самоуправе израђује оперативни план одбране од поплава за воде II реда и након прибављеног 

позитивног мишљења од стране јавног водопривредног предузећа доноси га надлежни орган 

јединице локалне самоуправе. У конкретном случају, добијено је мишљење за град Чачак од ЈВП 

„Србијаводе“ Београд и ВПЦ „Морава“ Ниш, РЈ „Западна Морава“ Чачак. План доноси Скупштина 

као надлежни орган јединица локалне самоуправе. Овим планом се обезбеђује управљање ризицима 

од поплава и  смањивање могућих штетних последица поплава на живот и здравље људи, животну 

средину, материјалне и културна добра и привредну активност. Оперативни план садржи све 

обавезне делове. 

 

 По завршеном уводном илагању отворен је претрес у коме је учешће узеп Милорад Јевђовић 

похваливши овај План и превентивне мере које се спроводе и истакао да постоје нека имена која су 
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код ставке Надлежни субјекти погрешна, односно да наведена лица више не обављају наведене 

функције и да то пре усвајања на седници Скупштине треба исправити. 

 

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

утврдило Предлог оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији града Чачка 

за 2022. годину и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ШЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

ЗА ГРАД ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

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

подстицајима у пољопривреди и руралном развоју предвиђено је да надлежни орган јединице 

локалне самоуправе има обавезу да донесе Програм мера подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја уз претходну сагласност Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике Србије. Градска управа за локални економски развој предала 

је Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије Програм мера 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје 

територије града Чачка за 2022. годину на који je надлежно Министарство донело Решење о давању 

претходне сагласности на Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2022. годину дана 21. фебруара 

2022. године. Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја за подручје територије града Чачка за 2022. годину израђен је на утврђеном обрасцу 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, који је припремљен 

како би се лакше пратили извори финансирања инвестиција из области пољопривреде и руралног 

развоја и како би се лакше могло контролисати евентуално двоструко финансирање истих 

инвестиција из јавних средстава, а Програм je такође и у електронској форми, преко инсталиране 

платформе, послат Министарству.  Из свега  наведеног законска je обавеза Града Чачка да донесе 

Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 

подручје територије града Чачка за 2022. годину, на који је претходну сагласност дало надлежно 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.  

 

     По упознавању са нацртом Програма Градско веће је једногласно утврдило Предлог 

програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје 

територије града Чачка за 2022. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

СЕДМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ 

КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ У 

2022. ГОДИНИ 

           

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Владимир Гојгић.   На основу 

Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 

подручје територије града Чачка за 2022. годину, постоји обавеза доношења Одлуке о условима и 

начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2022. години, којом се у потпуности 

уређују услови и начин коришћења подстицајних средстава у пољопривреди, у складу са наведеним 

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

условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2022. години, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

 

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

веће је једногласно донело: 

РЕШЕЊЕ 

о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења  

и коришћења пољопривредног земљишта  

 

I 

 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта,  у саставу: 

                             

ПРЕДСЕДНИК 
 

- Весна Павловић, дипломирани инжењер агрономије, Градска управа за локални економски 

развој града Чачка, 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
 

  - Миланка Крџић, дипломирани инжењер агрономије, Градска управа за локални економски 

развој града Чачка, 

 

ЧЛАНОВИ 
 

-Катарина Миловановић, дипломирани  економиста, Градска управа за локални економски 

развој града Чачка, 

-Зоран Миловановић, дипломирани економиста, Градска управа за локални економски 

развој града Чачка, 

-Момчило Марковић, дипломирани инжењер пољопривреде, Институт за воћарство  Чачак, 

- Небојша Милошевић, доктор биотехничких наука, Институт за воћарство Чачак, 

- Вера Петровић, инжењер геодезије, Служба за катастар непокретности Чачак и  

-Миодраг Радивојевић, дипломирани инжењер геодезије, Служба за катастар непокретности 

Чачак. 

 

 

II 
   

Задатак Комисије је: 
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-да пре израде Предлога годишњег програма заштите уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта, обавести јавним позивом образовне установе – школе, стручне 

пољопривредне службе, социјалне установе, високообразовне установе – факултете и научне 

институте чији је оснивач држава, установе за извршење кривичних санкција, да Комисији доставе 

захтеве за признавање права на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без 

плаћања накнаде у површини која је примерена делатности којом се баве, да размотри достављане 

захтеве и донесе одлуку о истим (члан 61. Закона о пољопривредном земљишту); 

 

- да пре израде Предлога годишњег програма заштите уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта обавести јавним позивом правна и физичка лица који су власници 

функционалног система за наводњавање и одводњавање, рибњака а који се налазе на земљишту у 

државној својини и правна и физичка лица која су власници објекта за узгој и држање животиња и 

која се баве узгојем и држањем животиња а у циљу производње хране за животиње, да Комисији 

доставе захтеве за признавање права пречег закупа најкасније до 30. октобра текуће године, за 

наредну годину, да размотри достављене захтеве и донесе одлуку о истим ( члан 64а Закона о 

пољопривредном земљишту); 

 

-да изради Предлог годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта у складу са одредбама члана 60,61 и 61а Закона  о пољопривредном земљишту, 

упуствима и инструкцијом Министарства пољоприведе, шумарства и водопривреде о изради 

годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта; 

 

-да прибави мишљење Комисије за давање мишљења коју образује градоначелник, а која у 

свом саставу има најмање половину чланова физичких  лица - пољопривреднике који су уписани у 

Регистар пољопривредних газдинстава; 

 

-да прибави писану сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на 

Предлог годишњег програма; 

 

-да достави Предлог годишњег програма Градском већу на разматрање и утврђивање и 

достављање Скупштини на разматрање и доношење. Рок за доношење је најкасније до 31. марта 

текуће године (члан 60. став 4. Закона о пољопривредном земљишту). 

 

III 
 

Комисија се образује за период од четири године. 

 

IV 
   

Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ НА КП.БР. 6348 КО ЧАЧАК МЕСНОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ ЈЕЗДИНА И МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ПРИДВОРИЦА 
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 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, 

ознаке 1, на кп. бр. 6349 КО Чачак, приземне спратности, бруто површине 273m2, на неодређено 

време и без накнаде,  Месној заједници Јездина и Месној заједници Придворица, уз образложење да 

месне заједнице имају намеру да користе наведени објекат, ради обављања активности савета месне 

заједнице, одржавања састанака и зборова. 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, те 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 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. Месна заједница Статутом града Чачка дефинисана је 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 Статутом 

града одређена је њена надлежност, стога је давање на коришћење пословне зграде у складу са 

прописима и у интересу Града. 

    

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

давању на коришћење пословне зграде на к.п.бр. 6349 КО Чачак Месној заједници Јездина и Месној 

заједници Придворица, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УСТАНОВЉЕЊУ 

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

БРОЈ 06-9/2022-III ОД 26. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ 

 

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

је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о измени Решења о установљавању службености пролаза преко  

к.п. бр. 1486/36 КО Мрчајевци бр.06-9/2022-III од 26.01.2022.године 

 

I У Решењу о установљавању службености пролаза преко к.п. бр. 1486/36 КО Мрчајевци 

бр.06-9/2022-III од 26.01.2022.године тачке 4. и 5. мењају се и гласе: 

 

 „4. Обавезује се Електродистрибуцијa Србије д.о.о. Београд да у року од 30 дана од дана 

пријема овог решења приступи закључењу уговора о установљавању права стварне службености 

пешачког и колског пролаза преко к.п. бр. 1486/36 КО Мрчајевци са ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК. 

 5. У случају да уговорне стране не приступе закључењу уговора у датом року, ЈП ГРАДАЦ 

ЧАЧАК ће покренути поступак поништења решења о установљавању службености пролаза преко 

к.п. бр. 1486/36 КО Мрчајевци.“ 

  

 

O б р а з л о ж е њ е 
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 Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Ул. булевар уметности 12, поднела је захтев 

24.02.2022. год. за измену Решења о установљавању службености пролаза преко к.п. бр. 1486/36 КО 

Мрчајевци бр.06-9/2022-III од 26.01.2022.године, позивајући се на Закључак Владе РС бр. 312-

971/2022 од 03.02.2022.год. којим се препоручује заснивање права службености пролаза преко 

земљишта у јавној својини без накнаде и без одлагања. 

 Градско веће града Чачка усвојило је Решење о установљавању службености пролаза преко 

к.п. бр. 1486/36 КО Мрчајевци бр.06-9/2022-III од 26.01.2022.године, којим се у тачки 4. и 5. наводи 

да се Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд обавезује да, након закључења уговора о 

службености, уплати обрачунату накнаду у једнократном износу од 111.751,00 дин. која је 

обрачуната од стране судског вештака грађевинске струке Тихомира Радовановића, дипл. грађ.инж., 

у року од 15 дана од дана закључења уговора и да ће у случају да подносилац иницијативе за 

установљавање стварне службености не исплати утврђену накнаду у датом року, ЈП ГРАДАЦ 

ЧАЧАК покренути поступак поништења овог решења. 

 Комисија за грађевинско земљиште је на седници дана 28.02.2022.год. спровела поступак по 

захтеву за измену решења и том приликом утврдила да је измена решења у складу са важећим 

прописима. 

 Чланом 50. став 1. Закона о основама својинскоправних односа прописано је да се стварна 

службеност врши на начин којим се најмање оптерећује послужно добро, чланом 51. да се стварна 

службеност заснива правним послом, одлуком државног органа и одржајем, а чланом 53. став 1. 

истог закона да се стварна службеност установљава одлуком суда или другог државног органа када 

власник повласног добра у целини или делимично не може користити то добро без одговарајућег 

коришћења послужног добра, као и у другим случајевима одређеним законом. 

 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 установљавању права стварне 

службености пролаза на грађевинском земљишту у јавној својини града Чачка.  

 Чланом 67. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту прописано је да Градско веће града 

Чачка, може донети решење о установљавању права стварне службености на грађевинском 

земљишту у јавној својини Града, као послужном добру, када је према прописима којима се уређује 

изградња, односно другим прописима, уговор о установљавању права службености предвиђен као 

услов за издавање грађевинске дозволе за изградњу објекта, односно решења о одобрењу за 

извођење радова, као и у другим случајевима када је то, с обзиром на околности, неопходно. Ставом 

3. истог члана прописано је да надлежни орган по пријему иницијативе поднету иницијативу 

доставља Комисији за грађевинско земљиште. Комисија за грађевинско земљиште утврђује да ли су 

испуњени прописани услови за установљавање стварне службености, а посебно да ли је 

установљавање стварне службености оправдано и целисходно. 

 Чланом 218. став 6. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014, 95/2018 - др. закон 

и 40/2021) прописано је да оператори система електричне енергије немају обавезу плаћања накнаде 

за службеност на земљишту које је у јавној својини. 

 Комисија је утврдила да су испуњени сви услови за установљавање стварне службености 

пролаза, да је иста оправдана и целисходна, обзиром да подносилац иницијативе нема други 

приступ својој планираној инвестицији и да је решење о установљавању службености пролаза 

неопходно за издавање решења о одобрењу извођења радова на изградњу трафостанице, као и да у 

складу са Законом о енергетици и закључком Владе РС не постоји обавеза оператора система 

електричне енергије за плаћање накнаде за службеност на земљишту које је у јавној својини и 

донела закључак којим предлаже установљавањe стварне службености пешачког и колског пролаза 

преко к.п. бр. 1486/36 КО Мрчајевци, до привођења намени наведеног земљишта, у корист 

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд без накнаде. 
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 Градска управа за урбанизам града Чачка по добијању закључка Комисије припремила је 

предлог решења о измени решења о установљавању стварне службености пролаза ближе описане 

изреком решења и доставила га Градском већу на одлучивање. 

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

диспозитиву. 

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ РАЗМЕНИ 

ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ИЗМЕЂУ 

ГРАДА ЧАЧКА И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

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

је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о приступању размени пословних простора у јавној својини  

између Града Чачка и Републике Србије 

 

 

 I ПРИСТУПА СЕ РАЗМЕНИ пословних простора тако што се : 

 

 ОТУЂУЈЕ из јавне својине града Чачка пословни простор бр. 1 површине 504m2 на трећем 

спрату објекта ознаке 1 на к.п. бр. 825/6 КО Чачак, који је у јавној својини града Чачка, без накнаде. 

  ПРИБАВЉА у јавну својину града Чачка пословни простор бр. 1 површине 80m2 у сутерену 

и пословни простор бр. 2 површине 197m2 на приземљу објекта ознаке 1 на к.п. бр. 774/1 КО Чачак 

који су у јавној својини Републике Србије, корисника Републички геодетски завод, без накнаде.   

 

 II Градоначелник града Чачка ће на основу овог решења упутити захтев заједно са Oбрасцем 

стандардне методологије за процену финансијских ефеката (ПФЕ образац) Републичкој дирекцији 

за имовину РС, за покретање поступка пред Владом РС за размену пословних простора на к.п. бр. 

774/1 КО Чачак који су у јавној својини Републике Србије корисника Републички геодетски завод за 

пословни простор на к.п. бр. 825/6 КО Чачак, који је у јавној својини града Чачка, без накнаде. 

 

 III По добијању одлуке Владе РС о размени предметних пословних простора,  поступак 

размене ће спровести Комисија за прибављање и располагање непокретностима у јавној својини 

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. 

 

  

 IV По окончаном поступку размене пословних простора ближе описаних тачком I, Комисија 

доставља записник са предлогом одлуке органу надлежном за имовинско правне послове који 

припрема нацрт решења о размени и доставља Градском већу, ради утврђивања предлога за 

Скупштину града Чачка.  



 

 

 

 

 

  13 

 

 

 

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. 463-13/22-IV-2-07 од 24.02.2022.год. за размену пословног простора бр. 1 

површине 80m2 у сутерену и пословног простора бр. 2 површине 197m2 на приземљу објекта ознаке 

1 на к.п. бр. 774/1 КО Чачак који је у јавној својини Републике Србије корисника Републички 

геодетски завод за пословни простор бр. 1 површине 504m2 на трећем спрату објекта ознаке 3 на к.п. 

бр. 825/1 КО Чачак (која је након спроведеног поступка парцелације добила број 825/6 КО Чачак, a 

објекат бр. 1), који је у јавној својини града Чачка, без накнаде. Наиме, Републичка дирекција за 

имовину РС упутила је допис бр. 04 бр. 464-2770/2021 од 22.11.2021.год. Граду Чачку којим се 

наводи да је Републички геодетски завод пред Дирекцијом поднео захтев 06-бр. 361-17/2021 од 

15.10.2021.год. за размену простора бр. 1 површине 80m2 у сутерену и пословног простора бр. 2 

површине 197m2 у приземљу објекта ознаке 1 на к.п. бр. 774/1 КО Чачак за пословни простор, у том 

тренутку неопредељен као посебан део, који се налази у склопу објекта ознаке 3 на тада постојећој 

к.п. бр. 825/1 КО Чачак, уз образложење да Служба за катастар непокретности Чачак због 

ефикаснијег рада, броја запослених и смештајних капацитета архиве има потребу за већим 

простором. Такође, Републичка дирекција за имовину РС је истим дописом Граду навела списак 

потребне документације ради спровођења поступка размене наведених пословних простора, где је 

између осталог наведено да је Дирекцији потребно доставити образложену одлуку надлежног 

органа Града Чачка којом се предлаже Влади РС доношење одлуке о размени непокретности у 

својини Града Чачка за непокретности у својини Републике.  

 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 30 став 1. тачка 1) овог закона прописано је да се непокретности могу 

прибавити у јавну својину путем размене непосредном погодбом ако је таква размена у интересу 

Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, односно ако се тиме 

обезбеђују већи приходи за носиоца права јавне својине или бољи услови за ефикасно вршење 

његових права и дужности. 

 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.  

 Чланом 10. ове одлуке прописано је да Град може пренети право јавне својине на другог 

носиоца јавне својине, са накнадом или без накнаде, као и извршити размену права јавне својине са 

другим носиоцем права јавне својине, под условима и на начин прописан законом и подзаконским 

актом и да се поступак располагања из става 1. овог члана спроводи на начин прописан овом 

одлуком за прибављање непокретних ствари у јавну својину Града, односно отуђење непокретних 

ствари из јавне својине Града, путем јавног надметања, прикупљања писаних понуда или 

непосредне погодбе.  

 Размена наведених пословних простора је у обостраном интересу обзиром да Република 

Србија односно будући корисник Републички геодетски завод има потребу за проширење 
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просторних капацитета услед постојећег броја запослених, капацитета архиве, делокруга послова и 

дигитализације пословања, а Град Чачак, односно органи Града имају потребу да обједине своје 

запослене на једном месту, услед повећаних надлежности а сходно томе и повећаног броја 

запослених, обзиром да је пословни простор у приземљу у наставку постојећих канцеларија Градске 

управе за локалну пореску администрацију и Градске управе за опште и заједничке послове, као и 

потребе за обједињавањем архиве, обзиром да се пословни простор у сутерену налази одмах уз 

постојећу архиву градских управа. 

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

пословних простора уредна, 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 пословног простора Градском већу.    

 Како се предметни пословни простор који је у јавној својини Републике налази у склопу 

објекта Градске управе града Чачка где је услед проширења надлежности градских управа потребно 

проширење просторних капацитета, а пословни простор који је у јавној својини Града одговара 

потребама Републичког геодетског завода ради ефикаснијег вршења послова из своје надлежности, 

размена је у заједничком интересу, па је Градско веће града Чачка донело решење као у 

диспозитиву. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ КП.БР. 447/2, 455/2 И 455/4, СВЕ КО 

АТЕНИЦА, У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦА АТЕНИЦА 

КУЛИНОВЦИ 28, УЛИЦА АТЕНИЦА КУЛИНОВЦИ 29 И 

УЛИЦА 25, У ЧАЧКУ 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о приступању размени пословних простора у јавној својини  

између Града Чачка и Републике Србије 

 

 

 I ПРИСТУПА СЕ РАЗМЕНИ пословних простора тако што се : 

 

 ОТУЂУЈЕ из јавне својине града Чачка пословни простор бр. 1 површине 504m2 на трећем 

спрату објекта ознаке 1 на к.п. бр. 825/6 КО Чачак, који је у јавној својини града Чачка, без накнаде. 

  ПРИБАВЉА у јавну својину града Чачка пословни простор бр. 1 површине 80m2 у сутерену 

и пословни простор бр. 2 површине 197m2 на приземљу објекта ознаке 1 на к.п. бр. 774/1 КО Чачак 

који су у јавној својини Републике Србије, корисника Републички геодетски завод, без накнаде.   

 

 II Градоначелник града Чачка ће на основу овог решења упутити захтев заједно са Oбрасцем 

стандардне методологије за процену финансијских ефеката (ПФЕ образац) Републичкој дирекцији 

за имовину РС, за покретање поступка пред Владом РС за размену пословних простора на к.п. бр. 

774/1 КО Чачак који су у јавној својини Републике Србије корисника Републички геодетски завод за 

пословни простор на к.п. бр. 825/6 КО Чачак, који је у јавној својини града Чачка, без накнаде. 
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 III По добијању одлуке Владе РС о размени предметних пословних простора,  поступак 

размене ће спровести Комисија за прибављање и располагање непокретностима у јавној својини 

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. 

 

  

 IV По окончаном поступку размене пословних простора ближе описаних тачком I, Комисија 

доставља записник са предлогом одлуке органу надлежном за имовинско правне послове који 

припрема нацрт решења о размени 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. 463-13/22-IV-2-07 од 24.02.2022.год. за размену пословног простора бр. 1 

површине 80m2 у сутерену и пословног простора бр. 2 површине 197m2 на приземљу објекта ознаке 

1 на к.п. бр. 774/1 КО Чачак који је у јавној својини Републике Србије корисника Републички 

геодетски завод за пословни простор бр. 1 површине 504m2 на трећем спрату објекта ознаке 3 на к.п. 

бр. 825/1 КО Чачак (која је након спроведеног поступка парцелације добила број 825/6 КО Чачак, a 

објекат бр. 1), који је у јавној својини града Чачка, без накнаде. Наиме, Републичка дирекција за 

имовину РС упутила је допис бр. 04 бр. 464-2770/2021 од 22.11.2021.год. Граду Чачку којим се 

наводи да је Републички геодетски завод пред Дирекцијом поднео захтев 06-бр. 361-17/2021 од 

15.10.2021.год. за размену простора бр. 1 површине 80m2 у сутерену и пословног простора бр. 2 

површине 197m2 у приземљу објекта ознаке 1 на к.п. бр. 774/1 КО Чачак за пословни простор, у том 

тренутку неопредељен као посебан део, који се налази у склопу објекта ознаке 3 на тада постојећој 

к.п. бр. 825/1 КО Чачак, уз образложење да Служба за катастар непокретности Чачак због 

ефикаснијег рада, броја запослених и смештајних капацитета архиве има потребу за већим 

простором. Такође, Републичка дирекција за имовину РС је истим дописом Граду навела списак 

потребне документације ради спровођења поступка размене наведених пословних простора, где је 

између осталог наведено да је Дирекцији потребно доставити образложену одлуку надлежног 

органа Града Чачка којом се предлаже Влади РС доношење одлуке о размени непокретности у 

својини Града Чачка за непокретности у својини Републике.  

 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 30 став 1. тачка 1) овог закона прописано је да се непокретности могу 

прибавити у јавну својину путем размене непосредном погодбом ако је таква размена у интересу 

Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, односно ако се тиме 

обезбеђују већи приходи за носиоца права јавне својине или бољи услови за ефикасно вршење 

његових права и дужности. 

 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. 
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 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.  

 Чланом 10. ове одлуке прописано је да Град може пренети право јавне својине на другог 

носиоца јавне својине, са накнадом или без накнаде, као и извршити размену права јавне својине са 

другим носиоцем права јавне својине, под условима и на начин прописан законом и подзаконским 

актом и да се поступак располагања из става 1. овог члана спроводи на начин прописан овом 

одлуком за прибављање непокретних ствари у јавну својину Града, односно отуђење непокретних 

ствари из јавне својине Града, путем јавног надметања, прикупљања писаних понуда или 

непосредне погодбе.  

 Размена наведених пословних простора је у обостраном интересу обзиром да Република 

Србија односно будући корисник Републички геодетски завод има потребу за проширење 

просторних капацитета услед постојећег броја запослених, капацитета архиве, делокруга послова и 

дигитализације пословања, а Град Чачак, односно органи Града имају потребу да обједине своје 

запослене на једном месту, услед повећаних надлежности а сходно томе и повећаног броја 

запослених, обзиром да је пословни простор у приземљу у наставку постојећих канцеларија Градске 

управе за локалну пореску администрацију и Градске управе за опште и заједничке послове, као и 

потребе за обједињавањем архиве, обзиром да се пословни простор у сутерену налази одмах уз 

постојећу архиву градских управа. 

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

пословних простора уредна, 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 пословног простора Градском већу.    

 Како се предметни пословни простор који је у јавној својини Републике налази у склопу 

објекта Градске управе града Чачка где је услед проширења надлежности градских управа потребно 

проширење просторних капацитета, а пословни простор који је у јавној својини Града одговара 

потребама Републичког геодетског завода ради ефикаснијег вршења послова из своје надлежности, 

размена је у заједничком интересу, па је Градско веће града Чачка донело решење као у 

диспозитиву. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА У УЛИЦИ КУЖЕЉЕВА БРОЈ 15 У ЧАЧКУ 

 

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

Градско веће је једногласно донело: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I ДА СЕ ИЗДА у закуп на период до 5 (пет) година, пословни простор у власништву града, 

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

ONLY BOSS DOO LUČANI, матични број: 21755532, ПИБ: 112860833 за месечни износ закупнине у 

висини од 78.000,00 динара за обављање услужне делатности - малопродаја. 

Закупац је у обавези да плаћа ПДВ од 20% на утврђену закупнину. 
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II Одобрава се извођење радова који имају карактер инвестиционог одржавања правном 

лицу ONLY BOSS DOO LUČANI, пословног простора у улици Кужељева број 15 у Чачку, према 

уобичајним стандардима и важећим прописима у области грађевинарства, с тим што ће се износ 

закупнине из става 1. овог решења умањити за 50%, тако да закупнина у периоду април 2022. – 

април 2023. године износи 39.000,00 динара, а за месец мај 2023. године, 58.917,00 динара, обзиром 

да вредност инвестиционих улагања износи 526.083,00 динара, утврђена на основу предрачуна.     

Правно лице ONLY BOSS DOO LUČANI је у обавези да од месеца јуна 2023. године  плаћа 

пун износ закупнине,  односно 78.000. динара. 

 

III Правно лице ONLY BOSS DOO LUČANI је у обавези да приликом закључења уговора о 

закупу приложи бланко меницу са меничним овлашћењем евидентирану код Народне банке Србије 

као инструмент обезбеђења плаћања закупнине и обавеза за комуналне услуге.  

 

IV Даје се сагласност на нацрт уговора о закупу предметног пословног простора  и 

овлашћује градоначелник града Чачка да закључи уговор о закупу предметног пословног простора.  

На основу закљученог уговора, закупцу ће бити предат на коришћење - закуп пословни 

простор о чему ће бити сачињен записник. 

 

        О б р а з л о ж е њ е  

 

 Комисија за пословни простор града Чачка на основу Решења градског већа број 06-

195/2021-III од 25.11.2021. године расписала је оглас за издавање у закуп пословног простора у 

улици Кужељева број 15 у Чачку. Најнижи износ месечне закупнине је 76.900,00 динара и износ 

депозита је 7.690,00. Оглас је објављен у листу "ЧАЧАНСКИ ГЛАС"  дана 14.01.2022. године 

 По извршеном оглашавању Комисија за пословни простор Градског већа града Чачка на 

седници одржаној дана 03.02.2022. године констатовала је да је по наведеном огласу пристигла 

укупно 1 (једна) понуда и то учесника Аксентијевић Љубише из Лучана, улица Потпуковника 

Радомира Цвијовића број 71, ЈМБГ 0707987800077, бр. личне карте 009858802. На истој седници 

Аксентијевић Љубиша доставио је Комисији Решење АПР-а о регистрацији привредног субјекта 

ONLY BOSS DOO LUČANI, са матичним бројем: 21755532, ПИБ: 112860833 и Потврду о извршеној 

регистрацији пореског обвезника  ONLY BOSS DOO LUČANI.  

 По отварању пријаве утврђено је да је наведени учесник јавног надметања у понуди која је 

благовремена и уредна навео износ од 78.000,00 динара и доказ о уплати депозита од 7.690,00 

динара. 

 Обзиром да је у поступку јавног надметања Аксентијевић Љубиша понудио највиши износ 

за пословни простор у улици Кужељева број 15, Комисија за пословни простор је предложила 

Градском већу града Чачка да донесе решење да се пословни простор у улици Кужељева број 15 у 

Чачку укупне нето површине 38,45 м2 изда у закуп  правном лицу ONLY BOSS DOO LUČANI, из 

Лучана, Ул. Потпуковника Радомира Цвијовића број 71 на период до 5 (пет) година, као учеснику 

који је био једини у поступку јавног надметања и самим тим излицитирао највиши износ за месечну 

закупнину од 78.000,00 динара за обављање угоститељске делатности - малопродаје. 

 Закупац пословног простора биће у обавези да плаћа ПДВ од 20% на утврђену закупнину, 

као и да приликом закључења уговора о закупу чији је нацрт усвојен овим решењем приложи 

бланко меницу са меничним овлашћењем евидентирану код Народне банке Србије као инструмент 

обезбеђења плаћања закупнине и обавеза за комуналне услуге.  

 Комисија је заједно са понудиоцем констатовала да је пословни простор у лошем стању, да 

је потребно урадити адаптацију и радове који имају карактер инвестиционог одржавања да би се 
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исти оспособио за обављање делатности и да неопходна улагања буду урачуната и одбијена од 

закупнина, а све у складу са чланом 14. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања 

искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавних надметања и прикупљања 

писмених понуда ("Сл.гласник РС" број 16/2018). Закупац је Комисији доставио предрачун-понуду 

грађевинског предузетника број 3/2022 од 15.02.2022. године, у којој су таксативно наведени 

предвиђени радови и износ за материјал и за цену рада и уградње материјала, као и износ клима 

уређаја и уградње истог, обзиром да пословни простор нема регулисано грејање, а који укупно 

износе 526.083,00 динара. Комисија је понуду размотрила и нашла да је иста у складу са актуелним 

ценама на тржишту. Градска управа за локални економски развој је доставила Комисији обрачун 

закупнина по коме закупцу треба да се умањи за 50% износ закупнине за период од априла 2022. до 

априла 2023. године и да износи 39.000,00 динара, а закупнина за месец мај 2023. године треба да 

буде умањена за 19.083,00 динара, односно треба да износи 58.917,00 динара.    

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

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

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

јавног надметања односно прикупљањем писмених понуда. 

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

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

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

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

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

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

непокретности у јавној својини спроводи комисија коју образује надлежни орган.   

 Члан 14. став 1. исте уредбе прописује да закуподавац може по захтеву закупца одобрити 

извођење радова који имају карактер инвестиционог одржавања закупљеног пословног простора, 

према уобичајним стандардима и важећим прописима у области грађевинарства. Став 6. истог члана 

прописује да закупац који је уз сагласност закуподавца у инвестиционо одржавање у пословни 

простор уложио сопствена средства, има право на умањење закупнине у износу највише 50% од 

месечне закупнине за период који одговара висини уложених средстава, без могућности признавања 

својинских права на пословном простору по основу улагања средстава.  

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

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

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

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

непокретности у својини града одлучује орган одређен Статутом града Чачка. 

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

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

решења. 

 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ 

СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о раду Градске 

стамбене агенције Чачак за 2021. годину који је у уводном излагању образложила Бранкица Јелић 

указујући на реализоване активности Агенције у извештајном периоду. Послови Градске стамбене 
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агенције су: развој и управљање стамбеним пројектима; израда програма организације и 

координација изградње, продаје и куповине станова и пословног простора за потребе Града Чачка; 

координација свих учесника у одабиру корисника социјалног становања и успостављање везе са 

крајњим корисницима, израда и имплементација Градске стамбене стратегије; развој нових 

програма финансирања становања, јавно-приватно партнерство, као и развој програма финансирања 

социјалног становања; активно учешће у предлагању прописа за извршавање закона и општих аката 

Града у сфери стамбене политике; вођење евиденције о становима и пословном простору на којима 

је корисник Агенција; вођење евиденције корисника станова и пословног простора на којима је 

корисник Агенција, као правни следбеник Фонда за изградњу станова солидарности општине Чачак; 

развој пројеката о некретнинама, повезивање финансијских, техничких и физичких средстава за 

реализацију пројеката о некретнинама, за каснију продају, за стамбене и друге зграде и 

истраживање тржишта и испитивање јавног мнења.  

 

По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су ућешће : 

Прим. др Славица Драгутиновић похвалила је рад ове установе и спроведене пројекте уз 

помоћ локалне самоуправе. Што се тиче рада управника зграда истакла је да би то требало довести 

на задовољавајући ниво кроз помоћ у лиценцирању већег броја професионалних управника као и да 

је заиста видљиво када је рад управника добар и да тако треба да буде у свим зградама те да треба 

пронаћи начин за бољи рад управника и бољи изглед зграда. Похвалила је рад свих запослених у 

Агенцији. 

Бранкица Јелић је истакла да су управници зграда, поред оних који су из редова станара, 

предузетници који имају регистроване фирме за ове услуге и закључују уговоре са стамбеним 

заједницама, те да се лиценцирање обавља код Привредне коморе Србије, након спроведене обуке и 

положеног теста, те да постоји и Комисија за доделу части којој могу да се улеже приговори на рад 

поједниних управника, а такође и Комунална инспекција прима притужбе и представке док Градска 

стамбена агенција нема ниједну од ових надлежности већ само надлежност да тамо где зграда нема 

управника донесе решење о постављању принудног управника. На крају је истакла да су услови за 

рад Агенције у новом простору заиста задовољавајући. 

 

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

Извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак за 2021. годину, и доставило Скупштини на 

разматрање и усвајање. 

 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ФИНАНСИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, Градско веће је размотрило Извештај о раду Градске 

управе за финансије за 2021. годину који је у уводном излагању детаљно образложио Зоран 

Тодосијевић истакавши да су послови ове Управе обављани кроз четири организационе јединице: 

Служби трезора, Служби буџета, Служби рачуноводства и Финансијској служби месних заједница. 

 

По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је ућешће узео Радован 

Јовановић који је похвалио рад ове Управе а посебно допринос Управе као и градоначелника у 

реализацији вишедневне едукације привредника у просторијама Научно технолошког парка Чачак. 
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По упознавању са Извештајем и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело 

следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за финансије града Чачка  за 2021. годину, у 

тексту који је достављен Градском већу града Чачка. 

 

 

ШЕСТНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

  Вера Јаковљевић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознала је чланове 

Градског већа са извештајем о раду Градске управе за урбанизам града Чачка за 2021. годину 

детаљно образлажући рад ове Управе кроз рад њених организационих јединица: Одсеку за 

урбанизам, саобраћај и животну средину, Одсеку за спровођење обједињене процедуре и Одсеку за 

имовинско-правне послове. 

 

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

следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за урбанизам града Чачка за 2021. годину, у 

тексту који је достављен Градском већу града Чачка.  

 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 Милка Станковић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознала је чланове 

Градског већа са извештајем о раду Градске управе за друштвене делатности за 2021. годину 

указујући на делокруг рада ове управе, кроз три организационе јединице: Служби за борачко-

инвалидску заштиту, Служби за послове друштвене бриге о деци и Служби за друштвене 

делатности које се финансирају из буџета града Чачка.  

 

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

следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за друштвене делатности града Чачка  за 2021. 

годину, у тексту који је достављен Градском већу града Чачка.  
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ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 

2021. ГОДИНУ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о раду Градске управе 

за локалну пореску администарацију за 2021. годину коју је у уводном излагању детаљно 

образложио Душко Савковић истакавши да се рад Управе одвијао кроз две организационе 

јединице: Одсеку за пружање пореских услуга и пореску контролу правних лица, предузетника и 

физичких лица и Одсеку за наплату, пореско књиговодство и извештавање. 

 

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

следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за локалну пореску администрацију града 

Чачка  за 2021. годину, у тексту који је достављен Градском већу града Чачка.  

 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

Владимир Гојгић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознао је чланове 

Градског већа са извештајем о раду Градске управе за локални економски развој за 2021. годину 

детаљно образлажући рад ове управе у извештајном периоду који се одвијао кроз следеће 

организационе јединице: Служби за израду и реализацију развојних пројеката, Служби за правне 

послове и развој приватне иницијативе, Служби за приватно предузетништво и послове јавних 

предузећа и Служби за развој пољопривреде. 

 

По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

  

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за локални економски развој града Чачка за 

2021. годину, у тексту који је достављен Градском већу града Чачка.  

 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Игор Кривокапић у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознао је чланове 

Градског већа са извештајем о раду Градске управе за инспекцијски надзор за 2021. годину детаљно 

образлажући рад ове Управе у 2021. години а послове који су обављани у 8 организационих 

јединица и то: Грађевинској инспекцији, Инспекцији за локални превоз и путеве, Инспекцији за 

заштиту животне средине, Просветној инспекцији, Комуналној инспекцији, Инспекцији за заштиту 
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животне средине и туристичкој инспекцији, Групи за опште и правне послове и Комуналној 

милицији. 

 

По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

  

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка  за 2021. 

годину, у тексту који је достављен Градском већу града Чачка.  

 

ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је разматрило извештај о раду Градске управе 

за стручне послове Скупштине, Градоначелника Градског већа за 2021. годину  који је у уводном 

излагању детаљно образложила Рада Ћојбашић. Истакла је да су послови ове Управе вршени у 

следећим организационим  целинама: Канцеларији за послове Градоначелника, Канцеларији за 

послове Градског већа, Канцеларији за стручна радна тела извршних органа, Канцеларији за 

протокол и односе са јавношћу, Стручној служби Скупштине града, као самосталној организационој 

јединици и Кабинету градоначелника. 

  

  По упознавању са Извештајем и дискусије прим. др Славица Драгутиновић која је истакла 

да све Управе имају велики обим посла, да њихов рад прати визију Градоначелника.о развоју града, 

те да је имала одличну сарадњу са свима нарочито у оквиру ресора популационе политике, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за стручне послове Скупштине, 

Градоначелника и Градског већа града Чачка  за 2021. годину, у тексту који је достављен Градском 

већу града Чачка.  

 

 

ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКОГ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

 У уводном излагању по овој тачки дневног реда Катарина Новковић детаљно је упознала 

чланове Градског већа са Извештајем о раду Градског правобранилаштва за 2021. годину истакавши 

да је Градско правобранилаштво своју функцију остваривало у складу са Законом о 

правобранилаштву и Одлуком о градском  правобранилаштву. 

          

 По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело:  
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ЗАКЉУЧАК 

  

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градског правобранилаштва за 2021. годину, у тексту који је 

достављен Градском већу града Чачка.  

 

  

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА 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: 

 

 

 Фудбалски клуб „БИП“ Чачак 

 Женски рукометни клуб „Кошутњак“ Чачак 

 Ауто мото спортски клуб „WRR“ Чачак 

 Боди билдинг клуб и фитнес „Белфра“ Чачак 

 Пикадо клуб „Фамилија 032“ Чачак 

 

 

  

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ 

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 

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 7 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: 
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Редни 

број 

 

 

Организација у 

области спорта 

 

          Спорт 

 

 

Износ 

(у динарима) 

 

 

 

                          Област 

1.  
Фудбалски клуб 

„БИП“ Чачак 
         фудбал 

 

    100.000,00 

организација спортских такмичења 

од посебног значаја за град Чачак 

2.  
Кошаркашки 

клуб „Морава“ 

Заблаће 

         кошарка 550.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

3.  

Женски 

рукометни клуб 

''Кошутњак'' 

Чачак  

рукомет  950.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

4.  
Спортски клуб 

слепих „Додир“ 

Чачак  

спорт особа са 

инвалидитетом 
100.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

5.  
Ауто мото 

спортски клуб 

„WRR“ Чачак 

аутомобилизам 140.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

6.  
Боди билдинг 

клуб и фитнес 

„Белфра“ Чачак 

боди билдинг 

 

     130.000,00 

 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

7.  
Пикадо клуб 

„Фамилија 032“ 

Чачак 

пикадо 150.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима  

 

 

 

ДВАДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ И 

СУФИНАНСИРАЊУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ЗА 

ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА 

ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 

2022. ГОДИНИ 

 

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

Градско веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

о одобравању посебног  програма и додели средстава за задовољавање  

потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2022. години 
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1. ОДОБРАВА СЕ ПРОГРАМ И ДОДЕЉУЈУ  средства Чачанском спортском савезу  у 

износу од  8.000.000,00  динара  и то за 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, из средстава буџета града Чачка, са апропријације 199 „Дотације 

невладиним организацијама“. 

 

2. Са Чачанским спортским савезом закључиће се уговор којим ће се уредити међусобна 

права и обавезе. 

 

3.  За реализацију Решења  задужује се Градска управа за друштвене делатности. 

 

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

 

 

 

ДВАДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ НОВЧАНИХ НАГРАДА 

СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, МЛАДИМ 

ТАЛЕНТИМА И ИСТАКНУТИМ СПОРТИСТИМА ЗА 

ПОСТИГНУТЕ СПОРТСКЕ РЕЗУЛТАТЕ И ДОПРИНОС 

РАЗВОЈУ СПОРТА 

 

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

Градског већа са предлогом Стручне комисије за избор годишњих односно посебних програма у 

области спорта, за доделу новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и 

истакнутим спортстима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта за 8 клубова и 

55 појединаца. 

   

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

Славица Драгутиновић истакавши похвале на рачун тачака које су се тицале спорта и развоја 

спортског живота у граду који је заиста видљив. 

 

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

донело: 

 

 РЕШЕЊЕ 

о додели новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим 

спортистима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта 

 

 

   

1. ДОДЕЉУЈУ СЕ новчане награде за постигнуте резултате и допринос развоју спорта 

следећим спортским организацијама: 
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редни 

број назив 

 

 

категорија 
   спорт (савез)    резултат 

 

износ 

 

1.  

Кајак клуб 

„Чачак“ Чачак 

Спортска 

организација 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кајак кану 

(Кајакашки савез 

Србије) 

- 1. место екипно на 

Националном 

Првенству Србије у 

кајак кануу у 

дисциплини спуст 

класик пионири 

- 2. место екипно на 

Националном 

Првенству Србије у 

кајак кануу у 

дисциплини Спуст 

Класик јуниори 

- 3. место екипно на  

Националном 

Првенству Србије у 

кајак кануу у 

дисциплини Спуст 

класик кадети 

- 3. место екипно на 

Националном 

Првенству Србије у 

кајак кануу у 

дисциплини Спуст 

Спринт кадети 

-2. место на 

Националном 

Првенству у кајак кану 

у дисциплини Спуст 

Спринт пионири 

100.000,00 

2.  

Спортско 

удружење глувих 

и наглувих Чачак 

Спортска 

организација 

 

Спорт особа са 

инвалидитетом 

(Параолимпијски 

комитет Србије) 

- 3. место на Првенству 

Србије у стрељаштву  

-2. место на Првенству 

Србије кошарка  

- 3. место на Првенству 

Србије у рукомету  

60.000,00 

3.  

Бициклистички 

клуб „Борац“ 

Чачак 

Спортска 

организација 

Бициклизам 

(Бициклистички 

савез Србије) 

- 2. место на Купу 

Србије за сениоре 

- 3. место на Првенству 

Србије  за сениоре  

- 1. место на Првенству 

Србије за кадете  

- 1. место на  

 Купу Србије за кадете  

145.000,00 
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4.  Ауто мото 

спортски клуб 

Чачак 

Спортска 

организација 

Мото спорт (Мото 

савез Србије) 

- 1. место на Првенству 

Србије у дисциплини 

класи екипа 1 

40.000,00 

5.  

Клуб контакних 

спортова «Борац» 

Чачак 

Спортска 

организација 

Карате (Карате 

федерација Србије) 

- 1. место на Првенству 

Србије у дисциплини 

борбе екипно сениори 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

борбе екипно сениори 

- 1. место на Првенству 

Србије у дисциплини 

борбе екипно сениорке 

- 2. место на Купу 

Србије у дисциплини 

борбе екипно сениорке 

- 1. место на Првенству 

Србије у дисциплини 

борбе екипно млађе 

сениорке 

- 1. место на Првенству 

Србије у дисциплини 

борбе екипно јуниори 

- 3. место на Купу 

Србије у дисциплини 

борбе екипно јуниори 

- 1. место на Првенству 

Србије у дисциплини 

борбе екипно кадети 

- 1. место на Првенству 

Србије у дисциплини 

борбе екипно кадеткиње 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

борбе екипно мушке 

наде 

170.000,00 

6.  Спортско 

удружење 

Мотокрос клуб 

«Танаско Рајић" 

Чачак 

Спортска 

организација 

Мото спорт (Мото 

савез Србије) 

 

- 2. место на Првенству 

Србије у дисциплини 

мопед ендуранс куп 

класа екипе клубова 

скутери 

35.000,00 

 

 

    

2. ДОДЕЉУЈУ СЕ новчане награде за постигнуте резултате и допринос развоју спорта следећим 

младим талентима и истакнутим спортистима : 

 

     



 

 

 

 

 

  28 

 

 

 

 

редни 

број 

име и презиме 

 

 

категорија 
   спорт (савез)    резултат 

 

износ 

 

1.  

 

 

Огњен Бојовић 

 

 

Млади 

таленти 

(ученик) 

 

Џудо 

 (Џудо савез 

Србије) 

Џудо 

 (Савез за 

школски спорт) 

- 1. место на 

Првенству Србије за 

млађе пионире у 

категорији 42 кг 

-2. место на 

Првенству Србије у 

џудоу ученици 

основних школа 

категорија 42 кг 

 

 

 

40.000,00 

2.  
Милош 

Новаковић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

 

 

 

 

Кајак кану 

(Кајакашки савез 

Србије) 

- 1. место на 

Националном 

Првенству Србије  у 

кајак кануу у 

дисциплини Спуст 

Класик 3хК1  

- 1. место на 

Националном 

Првенству Србије у 

кајак кануу  у 

дисциплини Спуст 

Спринт 3хК1 пионири 

- 1. место на 

Националном 

Првенству Србије у 

кајак кануу у 

дисциплини Спуст  

Класик Ц2 

- 3. место на 

Националном 

Пионирском 

Првенству Србије у 

кајак кануу у  

дисциплини Спуст 

Спринт Ц2 

40.000,00 

3.  Ђурђа Ђокић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

 

 

Атлетика (Српски 

атлетски савез) 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 

планинско трчање  

2000м старије 

пионирке 

30.000,00 

4.  Маријан Хубак 

Млади 

таленти 

(ученик) 

 

Кајак кану 

(Кајакашки савез 

Србије) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини спуст 

спринт 3хК1 кадети 

35.000,00 
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5.  
Андреј 

Вилотијевић  

Млади 

таленти 

(ученик) 

 

 

 

 

   Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

Карате (Савез за 

школски спорт)  

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини наде 

мушке борбе  

- 3. место на 

Школском  првенству 

Србије у дисциплини 

борбе  

-1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

наде мушке борбе 

екипно  

-3. место на Купу 

Србије у дисциплини 

наде мушке борбе  

40.000,00 

6.  
Тихомир 

Николић  

Млади 

таленти 

(ученик) 

 

 

 

 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини наде 

мушке кате класа Д 

-1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

наде мушке кате класа 

Д 

-3. место на Купу 

Србије у дисциплини 

наде мушке борбе  

40.000,00 

7.  
Ђорђе 

Пауновић  

Млади 

таленти 

(ученик) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

Карате (Савез за 

школски спорт) 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини наде кате  

апсолутна 

- 1. место на 

Школском првенству 

Србије у дисциплини 

кате  

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

наде кате класа Б 

-3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини наде кате  

класа Б 

-2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини наде кате  

класа Б 

-1. место на Купу  

45.000,00 
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Србије у дисциплини 

наде кате апсолутна 

8.  
Маријана 

Јаковљевић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

 

 

 

 

 

 

 

Атлетика (Српски 

атлетски савез) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини крос 

5000м старије 

јуниорке 

-2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 10 км на 

путу за старије 

јуниорке 

- 2. место на 

Првенству Србије  у 

дисциплини крос 

10000м јуниорке 

- 2. место на 

Првенству Србије у  

дисциплини 

планинско трчање 

6000м старије 

јуниорке 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини крос 

старије јуниорке 

40.000,00 

9.  
Немања 

Драгин 

Млади 

таленти 

(ученик) 

 

Стрељаштво 

(Савез за школски 

спорт) 

-3. место на 

Школском првенству 

Србије  
30.000,00 

10.  Андреј Цветић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

 

Атлетика (Савез 

за школски спорт) 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

мини атлетици 

дисциплина 600м 

30.000,00 

11.  Ђина Милетић 
Истакнути 

спортиста 

 

 

Бокс (Боксерски 

савез Србије) 

- 3. место на 

Европском првенству 

у Грузији за јуниорке 

- 1. место на 

Првенству Србије 

65.000,00 

12.  Невен Клеут 
Истакнути 

спортиста 

 

Кајак кану 

(Кајакашки савез 

Србије) 

- учешће на 

Европском првенству 

за јуниоре у 

Словенији  

50.000,00 

13.  Илија Клеут 

Млади 

таленти 

(ученик) 

 

 

 

 

-1. место на 

Првенству Србије у 

кајак кануу у 

дисциплини К1 спуст  

40.000,00 
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Кајак кану 

(Кајакашки савез 

Србије) 

класик  

-1. место на 

Првенству Србије у 

кајак кануу у 

дисциплини 3хК1 

спуст класик  

-1. место на 

Првенству Србије у 

кајак кануу у 

дисциплини 3хК1 

спуст спринт 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

кајак кануу у 

дисциплини К1 спуст 

спринт  

14.  Сава Јовановић  

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

Карате (Савез за 

школски спорт) 

- 1. место на 

Школском Првенству 

Србије у дисциплини 

кате  

 - 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

кате апсолутна 

40.000,00 

15.  
Крстина 

Јовановић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Савез за 

школски спорт)) 

-2. место на 

Школском Првенству 

Србије I-II разред кате 

35.000,00 

16.  
Сара 

Борисављевић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Одбојка 

(Савез за школски 

спорт) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

одбојци средње школе 

12.000,00 

17.  Сара Јојић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 3. место на Купу 

Србије у дисциплини 

пионирке кате 

апсолутна 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

класа Б пионирке 

30.000,00 

18.  
Растко 

Обрадовић 

Млади 

таленти 

 (ученик) 

Кошарка (Савез за 

школски спорт) 

-1. место на 

Првенству Србије у 

кошарци основна 

школа 

15.000,00 

19.  
Лазар 

Деспотовић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Кошарка (Савез за 

школски спорт) 

 

-1. место на 

Првенству Србије у 

кошарци основна 

15.000,00 
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школа 

 

20.  
Матија 

Мојсиловић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Кошарка (Савез за 

школски спорт) 

-1. место на 

Првенству Србије у 

кошарци основна 

школа 

15.000,00 

21.  
Срђан 

Гавриловић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кадети 

борбе екипно 

-3. место на 

Првенству  Србије у 

дисциплини кадети 

класа А борбе 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кадети  

класа А борбе  

40.000,00 

22.  
Ненад 

Петровић 

Млади 

таленти 

(студент) 

Мото спорт (Мото 

савез Србије) 

-2. место на 

Националном 

првенству у мото 

кросу - класа mx2 

35.000,00 

23.  Петар Радовић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Кошарка (Савез за 

школски спорт) 

 

-1. место на 

Првенству Србије у 

кошарци 

15.000,00 

24.  Јована Петрић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Одбојка 

(Савез за школски 

спорт) 

 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

одбојци средње школе 

12.000,00 

25.  Мила Симовић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Одбојка 

(Савез за школски 

спорт) 

 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

одбојци средње школе 

 

12.000,00 

26.  Нађа Јовић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Атлетика 

(Савез за школски 

спорт) 

 

-3. место на 

Првенству Србије у 

мини атлетици 

дисциплина 600м 

30.000,00 

27.  
Тамара 

Белошевић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Одбојка 

(Савез за школски 

спорт) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

одбојци средње школе 

12.000,00 

28.  
Радован 

Браловић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Кошарка (Савез за 

школски спорт) 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

кошарци основна 

15.000,00 
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школа 

29.  
Алекса 

Милуновић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Кајак кану 

(Кајакашки савез 

Србије) 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

кајак кануу у 

дисциплини спуст 

класик 3хК1 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

кајак кануу  у 

дисциплини спуст 

спринт 3хК1  

- 2. место на 

Првенству Србије у 

кајак кануу у 

дисциплини спуст  

класик  

- 2. место на 

Првенству Србије у 

кајак кануу у 

дисциплини спуст  

спринт К1 

40.000,00 

30.  

 

Стефан 

Вучићевић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Бициклизам 

(Бициклистички 

савез Србије) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 

критеријумска вожња 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 

хронометар 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини брдска  

вожња  

35.000,00 

31.  
Катарина 

Петровић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Одбојка 

(Савез за школски 

спорт) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

одбојци средње школе 

12.000,00 

32.  Андреј Бјелић 

Млади 

таленти  

(ученик) 

Кошарка (Савез за 

школски спорт) 

 

-1. место на 

Првенству Србије у 

кошарци основна 

школа 

15.000,00 

33.  
Јована 

Антић 

Млади 

таленти  

(ученик) 

Одбојка 

(Савез за школски 

спорт) 

 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

одбојци средње школе 

12.000,00 

34.  Лена Бугарчић  Млади Одбојка  12.000,00 
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таленти 

(ученик) 

(Савез за школски 

спорт) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

одбојци средње школе 

35.  
Алексеј 

Остојић  

Млади 

таленти 

(ученик) 

Кошарка (Савез за 

школски спорт) 

 

-1. место на 

Првенству Србије у 

кошарци основна 

школа 

15.000,00 

36.  Сања Ђоковић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Атлетика (Српски 

атлетски савез) 

-2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 3000м 

старије јуниорке 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

планинском трчању 

6000м старије 

јуниорке 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 10000м 

јуниорке 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 10км на 

путу старије јуниорке 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 5000м 

старије јуниорке 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 3000м 

стипл сениорке 

45.000,00 

37.  
Матија 

Станимировић 

Млади 

таленти  

(ученик) 

Кајак кану 

(Кајакашки савез 

Србије) 

-2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини спуст 

спринт 3хК1 кадети  

35.000,00 

38.  Марија Билбија 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Спортски плес 

(Плесни савез 

Србије) 

- 2. место на Купу 

Србије категорија 

старији омладинци ла 

35.000,00 

39.  Вук Боровић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Спортски плес 

(Плесни савез 

Србије) 

- 2. место на Купу 

Србије категорија 

старији омладинци ла  

- 2. место на 

Првенству Србије 

категорија омладинци 

ст 

35.000,00 
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- 3. место на 

Првенству Србије 

категорија омладинци  

ла 

40.  Ива Ферлуга 

Млади 

таленти  

(ученик) 

Спортски плес 

(Плесни савез 

Србије) 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини ла и ст  

млађи сениори 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини ла и ст 

омладинци  

30.000,00 

41.  
Стефан 

Станчић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Спортски плес 

(Плесни савез 

Србије) 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини ла и дп  

сениори 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини сп и лп 

омладинци  

30.000,00 

42.  
Никола 

Чутовић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Спортски плес 

(Плесни савез 

Србије) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

категорија ла 

омладинци  

- 1. место на Купу 

Србије категорија ла и 

ст омладинци  

40.000,00 

43.  
Сара 

Богдановић 

Млади 

таленти  

(ученик) 

Спортски плес 

(Плесни савез 

Србије) 

- 2. место на 

Првенству Србије 

категорија ла 

омладинци 

- 1. место на Купу 

Србије категорија 

омладинци ла ст 

40.000,00 

44.  Јана Лукић 

Млади 

таленти  

(ученик) 

Спортски плес 

(Плесни савез 

Србије) 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

ла плесовима 

омладинци 

- 1. место на Купу 

Србије латино 

плесови дп ла 

40.000,00 

45.  Јован Илић 

Младин 

таленти 

(ученик) 

Спортски плес 

(Плесни савез 

Србије) 

- 3. место на 

Првенству  Србије у 

ла плесовима 

омладинци 

-1. место на Купу 

Србије у ла и ст  

40.000,00 
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46.  
Ђорђе 

Микулић 

Млади 

таленти 

 (ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кадети  

класа Б борбе  

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

наде борбе екипно 

- 3. место на Купу 

Србије у дисциплини 

наде борбе  

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини наде 

борбе   

40.000,00 

47.  
Алекса 

Радојичић  

Млади 

таленти  

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 3. место на 

Првенству  Србије у 

дисциплини наде 

борбе  

- 1. место на Купу 

Србије дисциплини 

наде борбе 

-1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

наде борбе екипно 

-1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кадети 

класа Б борбе 

40.000,00 

48.  Вања Гобељић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Одбојка 

(Савез за школски 

спорт) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

одбојци средње школе 

12.000,00 

49.  Дивна Ђинић 

Млади 

таленти  

(ученик) 

Одбојка 

(Савез за школски 

спорт) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

одбојци средње школе 

12.000,00 

50.  
Богдан 

Бумбаревић 

Млади 

таленти  

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација Србије 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

наде кате класа Д 

40.000,00 

51.  Давид Томић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација Србије 

- 2. место на 

Школском Првенству 

Србије у дисциплини 

кате  

35.000,00 

52.  
Дејан 

Цогољевић 

Истакнути 

спортиста 

Бициклизам 

(Бициклистички 

савез Србије) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

друмској вожњи 

- 2. место на 

Првенству Србије за 

55.000,00 
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кадете хронометар 

- 3. место у Купу 

Србије 

- учешће на 

Европском првенству 

у Италији 

- учешће на Светском 

првенству у Белгији 

53.  Саша Драгин 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Стони Тенис 

(Савез за школски 

спорт) 

-3. место на 

Школском првенству 

Србије основна школа 

30.000,00 

54.  Лука Драгин 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Стони Тенис 

(Савез за школски 

спорт) 

-3. место на 

Школском првенству 

Србије основна школа 

30.000,00 

55.  
Огњен 

Топаловић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Стони Тенис 

(Савез за школски 

спорт) 

-3. место на 

Школском првенству 

Србије основна школа 

30.000,00 

56.  
Никола 

Капларевић 

Млади 

таленти  

 ученик 

Карате (Карате 

федерација Србије 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кадети 

класа Б борбе 

 - 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

наде мушке борбе 

екипно  

40.000,00 

57.  Бошко Величић  

Млади 

таленти 

(ученик) 

Бициклизам 

(Бициклистички 

савез Србије) 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини цикло 

крос 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини вожња 

хронометар 

-1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини брдска 

вожња 

-1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 

критеријумска вожња 

- 1. место у Купу 

Србије 

45.000,00 

58.  
Алекса 

Милосављевић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Мото спорт (Мото 

савез Србије) 

- 1. место на 

Отвореном првенству 

у дисциплини мото 

крос класа mx85 

40.000,00 
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59.  
Лана 

Василијевић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација Србије 

- 1. место на Купу 

Србије у дисциплини 

наде женске кате 

класа Д 

40.000,00 

60.  Нађа Ракоњац 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Одбојка 

(Савез за школски 

спорт) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

одбојци средње школе 

12.000,00 

61.  
Теодора  

Павловић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Атлетика (Српски 

атлетски савез) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 

планинско трчање 

2000 м старије 

пионирке 

35.000,00 

62.  Душан Вуловић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Кошарка (Савез за 

школски спорт) 

-1. место на 

Првенству Србије у 

кошарци основна 

школа 

15.000,00 

63.  
Алекса 

Радмилац 

Млади 

таленти  

(ученик) 

Бициклизам 

(Бициклистички 

савез Србије) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини брдска 

вожња сениори елите 

-1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини брдска 

вожња сениори 

40.000,00 

64.  Давид Ђекић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Кошарка (Савез за 

школски спорт) 

-1. место на 

Првенству Србије у 

кошарци основна 

школа 

15.000,00 

65.  Јасна Љујић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини класа Б  

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

класа Ц 

- 2. место на Купу 

Србије у дисциплини 

кате класа Ц 

35.000,00 

66.  
Анђела 

Обрадовић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

 

Атлетика (Српски 

атлетски савез) 

Атлетика (Савез 

за школски спорт) 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дворани у 

дисциплини бацање 

кугле старије 

јуниорке 

-2. место на 

45.000,00 
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Првенству Србије у 

дисциплини бацање 

кугле старије 

јуниорке 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини бацање 

кугле млађе јуниорке 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дворани у 

дисциплини бацање 

кугле млађе јуниорке 

- 1. место на Зимском 

купу Србије у 

бацачким 

дисциплинама бацање 

кугле старије 

јуниорке 

-1. место на Зимском 

купу Србије у 

бацањима дисциплина 

бацање кугле млађе 

јуниорке 

-1. место на 

Школском првенству 

Србије у атлетици  

основна школа  

67.  Ивона Лазовић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Одбојка 

(Савез за школски 

спорт) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

одбојци средње школе 

12.000,00 

68.  Стефан Јоксић 
Истакнути 

спортиста 

Карате (Карате 

федерација 

Србије) 

 

- 1. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини  борбе  

- 2. место на Светском 

првенству у УАЕ 

- учешће на 

Европском првенству 

у Хрватској  

70.000,00 

69.  Кристина Вујић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

Федерација 

Србије) 

- 3. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате 

апсолутна 

30.000,00 

70.  Алекса Јовић  

Млади 

таленти 

(ученик) 

Атлетика (Српски 

атлетски савез) 

-2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 

планинско трчање 

35.000,00 



 

 

 

 

 

  40 

 

 

 

4000м млађи јуниори 

71.  Виктор Савић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Аутомобилизам 

(Спортски ауто и 

картинг савез 

Србије) 

-1. место на 

Отвореном првенству 

Србије у класи 7.СП 

ТАГ 125  

40.000,00 

72.  
Огњен 

Николић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Атлетика (Српски 

атлетски савез) 

-2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини 

планинско трчање – 

6000 м старији 

јуниори 

-1. место на 

Првенству Србије у 

дворани у 

дисциплини  3000 м 

старији јуниори 

-2. место на 

Првенству Србије у 

дворани у 

дисциплини 1500 м 

старији јуниори 

40.000,00 

73.  
Александар 

Суботић 

Млади 

таленти 

(ученик) 

Карате (Карате 

Федерација 

Србије) 

- 2. место на 

Првенству Србије у 

дисциплини кате наде 

- 2. место на Купу 

Србије у дисциплини 

кате наде  

35.000,00 

   

 

3. За реализацију Решења задужује се Градска управа за друштвене делатности. 

 

 

ДВАДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЈОВАНОВИЋ 

АЛЕКСАНДРА ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 55330-649/2022 

ОД 2. ФЕБРУАРА 2022. ГОДИНЕ 

 

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

жалбом Јовановић Александра из Чачка на Решење Центра за социјални рад града Чачка број 55330-

649/2022 од 2. фебруара 2022. године, као и предлогом решења по жалби. 

 

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

донело: 

 

 

 



 

 

 

 

 

  41 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

ОДБИЈА СЕ жалба Јовановић Александра из Чачка, изјављена на Решење Центра за 

социјални рад града Чачка број 55330-649/2022 од 2. фебруара 2022. 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 Јовановић Александру из 

Чачка, улица Милоша Обилића број 12, признаје право на једнократну новчану помоћ у износу од 

10.000,00 динара, за задовољавање основних животних потреба 

 

На донето Решење жалбу је благовремено изјавио Јовановић Александар, у којој истиче да 

првостепени орган наведени износ овог вида помоћи примењује више година, паушално, не 

узимајући у обзир поскупљење основних животних намирница и лекова. Такође наводи да није 

имао примања попут оних које је Република обезбедила за пензионере и лица старосне доби од 16 

до 29 година чиме је доведен у неравноправан положан, као лице са статусом корисника социјалне 

помоћи.Жалилац сматра да Центар за социјални рад није правилно оценио чињенице које су овом 

органу познате, а тичу се његових личних и материјалних прилика, да су неке од тих чињеница 

наведене у образложењу решења, али не и оне најбитније које се тичу тежег здравственог статуса – 

хроничне болести из члана 24. Одлуке о правима и услугама из надлежности града Чачка и 

чињенице да је жалилац незапослено лице са инвалидитетом, стога сматра да је решење 

необразложено и непотпуно. Такође, жалилац сматра да одлука о висини новчане помоћи није 

адекватна тренутном чињеничном стању и другим параметрима који су изузети приликом признања 

овог права, а од битне су важности за правилно одмеравање висине износа који не би требало да 

буде паушалан дуги низ година. Обзиром да сматра да је доношењем ожалбеног решења оштећен, а 

имајући у виду просечни иузнос нето зараде у Републици Србији, предлаже да се ожалбено решење 

поништи и предмет врати првостепеном органу на поновно одлучивање како би износ додељене 

помоћи у конкретном случају био 20 хиљада динара. 

 

 У одговору на жалбу првостепени орган истиче да остаје при свим наводима ожалбеног 

решења, те да нису тачни наводи жалбе да првостепени орган приликом доношења ожалбеног 

решења није у довољној мери и правилно ценио чињенице које су му познате, жалиочеве личне и 

материјалне прилике, као и најбитније чињенице које завређују више пажње приликом доношења 

одлуке о висини новчане помоћи а то је тежак здравствени статус - хронична болест. Даље наводи 

да је Стручни тим Центра за социјални рад, увидом у списе предмета, утврдио да је жалилац 

корисник права на увећану новчану социјалну помоћ у временски неограниченом трајању, да живи 

сам у гарсоњери коју је добио на коришћење од Центра за социјални рад, да је дијабетичар и да 

редовно прима инсулин. У конкретној ситуацији жалилац није доставио доказ о чињеницама које 

наводи да су одлучујуће, сходно члану 18. Одлуке о правима и услугама из надлежности града 

Чачка, односно није доставио рачун или други доказ, па је Стручни тим закључио да је износ од 10 

хиљада динара адекватан за задовољавање тренутних потреба жалиоца. Неспорно је да је жалилац 

тешко болесно лице - дијабетичар, али је такође неспорна и чињеница да Центар за социјални рад 

константно дуги низ година пружа материјалну и социјалну подршку жалиоцу ради лечења и 

превазилажења тешке материјалне ситуације, кроз једнократне и ванредне новчане помоћи, помоћ у 

натури, увећану новчану социјалну помоћ и обезбеђен стан у коме живи. Наводи жалбе да жалилац 

није добио помоћ од Републике, попут лица од 16 до 29 година или пензионера су безпредметни. 

Обзиром да је првостепени орган поступао у складу са Законом о социјалној заштити, Одлуком о 
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правима и услугама из надлежности града Чачка и Правилником о остваривању права и пружању 

услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка и да је донето решење у складу са 

наведеним прописима, предлаже да другостепени орган одбије жалбу као неосновану. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да се Јовановић Александар,  захтевом број 55330-649/2022 од 1. фебруара 2022. 

године, обратио Центру за социјални рад града Чачка, за остваривање права на  

једнократну новчану помоћ, ради превазилажења отежане материјалне ситуације, 

- да су уз захтев  жалиоца за доделу новчане помоћи приложени: очитана лична 

карта  и сагласнос за аутоматизовану обраду личних података; 

- да је Стручни тим Центра за социјални рад града Чачка,  дана 2. фебруара 2022. 

године донео закључак да се Јовановић Александру призна право на једнократну 

новчану помоћ у износу од 10.000,00 динара, за задовољавање основних животних 

потреба; 

- да је на предлог Стручног тима Центра, директор Центра за социјални рад града 

Чачка, дана 2. фебруара 2022. године, донео Решење о признавању права на 

једнократну новчану помоћ у износу од 10.000,00 динара, Јовановић Александру 

из Чачка. 

 

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“. 

Чланом 17. исте Одлуке прописано је да „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“ и да се „појединцу или породици 

може  у току календарске године одобрити исплата једнократних новчаних помоћи и више пута у 

мањим износима, тако да укупан износ не пређе износ из претходног става овог члана“.  

Чланом 18. исте Одлуке прописано је да се „изузетно од чл. 17. ове одлуке, у случајевима 

болести, лечења у специјализованим установама, набавке медицинских помагала, тешке 

материјалне угрожености лица која живе сама без ближих сродника, а на основу приложене 

медицинске и друге документације, појединац или породица могу право на једнократну новчану 

помоћ користити и више од два пута у једној календарској години, с тим да укупна средства 

остварена по основу овог права не пређу износ просечне месечне зараде, по запосленом исплаћене у 

Републици Србији у нето износу према последњем објављеном податку републичког органа 

надлежног за послове статистике“. 

Чланом 5. став 3. Правилника о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити 

из надлежности града Чачка (,,Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2013, 11/2017 и 2/2022) прописано је да 

на предлог стручног тима, кога чине социјални радник, надлежни правник и руководилац правне 
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npaBo )Kiuu{oua .qa ocrBap}i oeaj rug HoBrraHe nouohn a uvajytrn y BHry Aa je xta-nn,rau ji-yroroAurlrln
KopHcHHK [paBa Ha HoBrraHy couuja,ruy nouoh, Aa ce Hirna3ra y reurnoj ltarepnia.rrnoj curyaqnifi. Aa xHBH

caM y rapcolbepn xojy je goduo ua rcopnuheme oI I{enrpa:a coqnjanHH pa.t u -qa ce,q}'I'H FIH3 roAr4Ha

nerrn or graja6ereca, arn KaKo x(zl,'rrlrau Hnje .locraeho :pyre roKa3e rcojn npurca:1'jy H,eroey rpeH)''rH)'
yrpoxeHocr, o,4o6peu je r{3Hoc ol 10.000 AHHapa.

Ocra,ru HaBo.qH xra,r6e nelrajy yrauaja Ha.lpyraunje peuerbe oBe yrlpaBHe crBapu. na-ie fpagcro
eefre rpaga 9aqxa o,qnyLl[no Kao )/ ilHCno3HTHB]'.

flOyKA O IIPABHOM CPEACTBY: Oeo Peuen,e je xouavuo H nporr4B mera uu.je Aon)ureHa
xa,r6a iuru ce Nroxe roKpeHyrn yrpaBnr{ cnop npeA YnpaeHtrra cyroM y Eeorpaay - O,ae:reme y
Kparfeauy -y poKy or 30 Aaua oA AaHa nprajer'ra Peruerua.

*{<*

Muryn Togoponuh oSasec:ruo je ulaHore lpa4cror
AHeBHor pe4a, na je 39. ce4nuqy fpagcrcor neha sax-myrrao y 11

seha rla je o4,n,vuerro rto cBHN,t raqKaMa
LracoBa u 10 unn-vra.

TPAACKO BEhE
Epoj: 06-3812022-IIl

17. nrapr 2022.rop;ulr,e

BE,hA

43



 

 

 

 

 

  44 

 

 

 

Записник са  39. седнице Градског већа  усвојен је на 40. седници Градског већа број 06-

57/2022-III од 21. априла 2022. године. 


