
 

ЗАПИСНИК 

СА ЧЕТРДЕСЕТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 21. априла 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 40. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

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

Владан Милић, Драгомир Шипетић, прим. др Славица Драгутиновић, Милорад Јевђовић, Драган 

Филиповић, Споменка Шипетић, Немања Трнавац, др Милош Папић, др Иван Глишић и Радован 

Јовановић, а одсутни су: др Биљана Кочовић и Владимир Ристовић. 

 

 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 

- Александар Максимовић, заменик председника Скупштине града и председник Комисије за 

спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима 

- 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 

- Катарина Новковић, Градски правобранилац 

- Татјана Симоновић, представник ЈП „Градац“ Чачак 

- Милена Мајсторовић, члан Комисије за надзор 

- Радисав Луковић, директор Дома културе Чачак 

- Делфина Рајић, директор Народног музеја Чачак 

- др Богдан Трифуновић, директор Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ 

- Бранко Ћаловић, директор Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак и председник 

Стручне комисије за избор пројеката у култури 

- Лела Павловић, директор Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине 

Горњи Милановац и Лучани 

- Братислав Јанковић, директор „Градског позоришта Чачак“ Чачак 

- Мирко Пешић, в.д. директо ДОО „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак 

- Војин Јаковљевић, директор ЈУ „Туристичка организација Чачка“ 

- Драган Николић, директор ЈКП „Градско зеленило“ 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. 
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*** 

 

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

већа да им је достављен записник са 39. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 39. седнице Градског 

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

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  39.  седнице Градског већа града Чачка број 06-38/2022-III од 17. 

марта 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, с тим да се исти допуни следећим тачкама: 

 

- ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(апропријација 377) да буде тачка 48 

- УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА ЧАЧКА  

да буде тачка 49 

 

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

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

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „СПОРТСКИ 

ЦЕНТАР“ 

 

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „КУЛИНОВАЧКО 

ПОЉЕ“ 

     

3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ДОПУНАМА СТАТУТА ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК 

 

5. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА СТАТУТА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК 
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7.  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ 

ПЕТКОВИЋ ДИС“ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ 

ПЕТКОВИЋ ДИС“ 

 

9. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА 

ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

10.  УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА СТАТУТА УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА 

ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

11.  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ 

АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ ЗА 

2021. ГОДИНУ 

  

12.  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ „ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

13. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ СТАТУТА „ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

14. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

15. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОО „НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК 

ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

16. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

17. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ 

ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРЕЈАЊЕ 

„ЧАЧАК“ ЧАЧАК СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

 

18. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ РУШЕЊЕМ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БР. 491/1 И 491/2 

ОБЕ У КО ЧАЧАК 

 

19. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА  O ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ГРАДА ЧАЧКА КП. БР. 489/2, 489/6, 489/7, 489/8 И 489/9 СВЕ У КО КОЊЕВИЋИ 
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20. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ РУШЕЊЕМ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛИ 101/1 КО СЛАТИНА 

 

21. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

КП. БР. 1637/1 КО ДОЊА ТРЕПЧА 

 

22. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

КП. БР. 1575 КО БЕЧАЊ 

 

23. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА 

РЕКОНСТРУКЦИЈИ УЛИЦЕ ЖУПАНА СТРАЦИМИРА 

 

24. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ИНВЕСТИТОРУ 

НОВАКОВИЋ ИГОРУ ИЗ ЧАЧКА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ПОРОДИЧНО – СТАМБЕНЕ 

ЗГРАДЕ СА ЈЕДНИМ СТАНОМ, ОЗНАКЕ БРОЈ 7, СПРАТНОСТИ П+1 И 

ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА – ГАРАЖЕ ОЗНАКЕ 8 ИЗГРАЂЕНИХ НА КП. БР. 1880/1 КО 

ЉУБИЋ 

 

25. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДЕЛИМИЧНОМ ПОНИШТЕЊУ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ 

ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ  06-214/2021-III ОД 21. 

ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ 

 

26. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ 

ЦЕНТРУ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК 

 

27. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА АДМИНИСТРАТИВНОГ 

ПРЕНОСА К.П.БР. 6599, К.П.БР. 6600/1, К.П.БР. 6601/2, И К.П.БР. 6601/4, СВЕ КО 

ЧАЧАК,  И ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ОБЈЕКТА БР. 1 И ОБЈЕКТА БР. 2 ИЗГРАЂЕНИХ 

НА К.П.БР. 6599 КО ЧАЧАК, У ЦИЉУ ПРОШИРЕЊА ЦЕНТРАЛНОГ ГРАДСКОГ 

ГРОБЉА У ЧАЧКУ 

 

28. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 

И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА „АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ“  ДОО ВРАНИЋИ  ЧАЧАК 

 

29. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ СПОРАЗУМА  О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 

ВАЖЕЊА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК 

 

30. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ЛЕТОВАЊА ДЕЦЕ 

У ОДМАРАЛИШТУ „ОВЧАР“ У УЛЦИЊУ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

31. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ВИСИНИ МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА 

ДЕЛА НАКНАДЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ 

УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЗ 

БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ 
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32. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА  - ПРИВРЕДНИХ 

СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА 

ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ 

 

33. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ 

КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА 

УДРУЖЕЊА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2021. 

ГОДИНИ 

 

34. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ЗА 

РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2022. ГОДИНИ 

 

35. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У 

КУЛТУРИ У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ, КАО И УМЕТНИЧКИХ, ОДНОСНО СТРУЧНИХ И 

НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА У КУЛТУРИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 

2021. ГОДИНИ  

 

36. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ 

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ, КАО И УМЕТНИЧКИХ, ОДНОСНО 

СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА У КУЛТУРИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЧАЧКА У 2022. ГОДИНИ 

 

37. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ГОДИШЊИХ 

ОДНОСНО ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА 

ПОДНОСИЛАЦА ПРОГРАМА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ 

ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЧАЧКА У 2021. ГОДИНИ 

 

38. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА И ДОДЕЛИ 

СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2022. ГОДИНИ 

 

39. РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА РАДИ ПРИКУПЉАЊА ПРЕДЛОГА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ, КАО И УМЕТНИЧКИХ, ОДНОСНО 

СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА У КУЛТУРИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЧАЧКА У 2022. 

 

40. РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И 

ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 2022. ГОДИНИ 

 

41.  РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО 

ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАДУЖЕЊЕ 

УЗИМАЊЕМ КРЕДИТА  
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42. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЧЕТИРИ 

ЧЛАНА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЧАЧКА 

 

43. УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ 

УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКИМ УПРАВАМА, 

СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЧАЧКА 

 

44. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ  

 

45. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 202) 

 

46. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 279) 

 

47. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 312) 

 

48. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(апропријација 377)  

 

49. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА ЧАЧКА  

 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ 

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

основ за доношење Плана детаљне регулације „Спортски центар“ 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 „Спортски центар“  је 

План генералне регулације „Центар“. На седници Скупштине града Чачка одржаној у децембру 

2014. године донета је Одлука о изради Плана детаљне регулације „Спортски центар“. Градска 

управа за урбанизам донела је Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну 

средину Плана детаљне регулације „Спортски центар“, на основу Мишљења Службе заштите 

животне средине Градске управе за урбанизам и других заинтересованих органа и организација, у 

поступку одлучивања о изради стратешке процене утицаја на животну средину. На основу Одлуке о 

изради Плана детаљне регулације „Спортски центар“, обрађивач плана ЈП „Градац” Чачак 

припремио је концепт плана, а потом и и нацрт плана у складу са. Законом о планирању и изградњи. 

Након стручне контроле нацрта Плана детаљне регулације „Спортски центар“ обављен је јавни 

увид. Након обављеног јавног увида констатовано је да је нацрт Плана детаљне регулације 
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„Спортски центар“ потребно кориговати према изнетим закључцима и у деловима где нацрт Плана 

одступа од издатих водних услова, који су наведени у Решењу о одбацивању захтева за издавање 

водне сагласности на нацрт Плана детаљне регулације „Спортски центар“ из 2019. године, које је 

издато од стране ЈВП „Србијаводе“, након чега је Комисија за планове извршила проверу 

поступања, а потом план упутила у даљу процедуру доношења. Након што је План детаљне 

регулације „Спортски центар“  дошао до завршне фазе израде, спроведен је јавни увид и тражена је 

сагласност, поред осталих имаоца јавних овлашћења и сагласност ЈП „Путеви Србије“. Након 

појашњења обрађивача планског документа ЈП „Градац“ о утицају услова ЈП „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 

„Спортски центар“ за блок између Улице Видосава Колаковића, Државног пута II Б реда ознаке 355, 

новопланираних улица спортски центар 4, Трбушанска и Спортски центар. 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 „Спортски центар“ 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. 

Татјана Симоновић, 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 „Спортски центар“, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„КУЛИНОВАЧКО ПОЉЕ“ 

 

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

основ за доношење Плана детаљне регулације „Кулиновачко поље“ 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 „Кулиновачко поље“ је 

План генералне регулације „Индустријска зона, комплекси болнице и касарне“. На седници 

Скупштине града Чачка одржаној у јулу 2018. године донета је Одлука о изради Плана детаљне 

регулације „Кулиновачко поље“. Градска управа за урбанизам  донела је Решење о неприступању 

стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације „Кулиновачко поље“, на 

основу Мишљења Групе за заштиту животне средине Градске управе за урбанизам и других 

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

на животну средину. На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Кулиновачко поље“ 

обрађивач плана ЈП за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве 

„Градац” из Чачка припремио је материјал за рани јавни увид. Комисија за планове града Чачка 

разматрала је материјал за рани јавни увид Плана детаљне регулације „Кулиновачко поље“ и дала 

позитивно мишљење, уз услов да се пре излагања предметног плана испоштују закључци Комисије 

за планове, након чега је Градска управа за урбанизам, као носилац израде овог планског документа 

огласила рани јавни увид. Комисија за планове града Чачка je разматрала елаборат за рани јавни 

увид и ток раног јавног увида и констатовала да је била једна примедба, након чега је донела 

закључак да се план може упутити у даљу процедуру доношења, односно у израду нацрта плана. 

Након раног јавног увида, ЈП „Градац” Чачак припремио је нацрт Плана у складу са Законом о 
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планирању и изградњи, а након стручне контроле нацрта Плана детаљне регулације „Кулиновачко 

поље” обављен је јавни увид након чега је Комисија за планове констатовала да је нацрт Плана 

детаљне регулације „Кулиновачко поље” 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. 

Татјана Симоновић, представник обрађивача ЈП „Градац“ Чачак, путем  видео 

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

образлажући садржај истог. 

 

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

Трифуновић који је поставио питање дела територије око пруге који је изузет а где су 

сконцентрисани привредни субјекти и Татјана Симоновић која је објаснила је да су ти привредни 

субјекти тражили изузимање из ПДР Кулиновачко поље кроз примедбе током израде Плана које су 

и усвојене. 

 

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

утврдило Предлог плана детаљне регулације „Кулиновачко поље“, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

     

ТРЕЋА ТАЧКА:   РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

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

Чачак за 2021. годину који је у уводном излагању детаљно образложио Радисав Луковић и указао 

на реализоване активности ове Установе које су се одвијале у складу са усвојеним Програмом, и то 

планирани садржаји који су били могући под условима који су владали током 2021. године.  

 

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

Славица Драгутиновић похваливши рад аматерских програма за децу и омладину чији обим је у 

предходној години био импозантан. 

 

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

Извештај о раду Дома културе  Чачак за 2021. годину, и доставило Скупштини на разматрање и 

усвајање. 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ О ДОПУНАМА СТАТУТА ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК 

 

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

Градског већа са Одлуком о допунама Статута  Дома културе Чачак, које је донео Управни одбор 

Дома културе Чачак на седници одржаној 10. марта 2022. године, а којим допунама се врши 

усклађивање Статута са одредбама Закона о култури. 
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По упознавању са допунама Статута, Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке 

о давању сагласности на Одлуку о допунама Статута Дома културе Чачак, и доставило Скупштини 

на разматрање и доношење. 

 

ПЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК ЗА 

2021. ГОДИНУ 

 

 Делфина Рајић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознала је чланове Градског 

већа са Извештајем о раду Народног музеја Чачак за 2021. годину детаљно образлажући рад ове 

установе у извештајном периоду, истакавши да је и у 2021. години Народни музеј наставио 

традицију истрајног рада у делатности прикупљања, чувања, научне обраде и излагања предмета и 

покретних културних добара у вези са културном, историјском и уметничком прошлошћу чачанског 

краја.  

 

 По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно усвојило Извештај о раду Народног 

музеја Чачак за 2021. годину, и доставило Скупштини на разматрање и усвајање.  

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА СТАТУТА НАРОДНОГ МУЗЕЈА 

ЧАЧАК 

 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Делфина Рајић упознала је чланове 

Градског већа са Одлуком о измени и допунама Статута  Народног музеја Чачак, које је донео 

Управни одбор Народног музеја Чачак на седници одржаној 16. марта 2022. године, а којом 

изменом и допунама се врши усклађивање Статута са одредбама Закона о култури и Законом о 

музејској делатности. 

 

По упознавању са изменом и допунама Статута, Градско веће је једногласно утврдило 

Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени и допунама Статута Дома културе Чачак, 

и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

СЕДМА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

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

библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак за 2021. годину који је у уводном излагању 

образложио др Богдан Трифуновић. У 2021. годину Установа је међутим због околности 

постојања епидемиолошких мера због пандемије корона вируса значајно редуковала и део 

планираних послова и активности морао је бити одложен или отказан. Што се тиче финансијског 

пословања истакао је да су укупно пренета и утрошена средства из буџета Града износила 

47.978.580,19 динара од планираних 50.160.000,00 динара односно проценат извршења планираних 

средстава био је 96,73%. 

 

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



 

 

 

 

 

  10 

 

 

 

Прим. др Славица Драгутиновић похвалила је програме Градске библиотеке, истакла да 

децу треба привући да долазе у Библиотеку, да постоје деца која су сада први пут посетила ову 

Установу, похвалила  је бесплатне чланарине које Библиотека додељује и поставила питање такве 

чланарине за треће дете. 

Др Богдан Трифуновић истакао је да бесплатну чланарину поседује 50 посто укупних 

ималаца чланске карте Библиотеке по неком од основа и да су деца узраста до 8 година једна од тих 

категорија, потом социјално угрожене категорије становништва, незапослена лица и др. Што се тиче 

породица са троје и више деце Библиотека је већ дуже време партнер у пројекту „3 Плус“ што 

подразумева погодности за целу овакву породицу. 

 

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

Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2021. годину и доставило 

Скупштини на разматрање и усвајање. 

 

ОСМА СЕДНИЦА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДСКЕ 

БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ 

 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда др Богдан Трифуновић упознао је чланове 

Градског већа са Одлуком о измени и допунама Статута Градске библиотеке „Владислав Петковић 

Дис“ које је донео Управни одбор Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ на седници 

одржаној 14. марта 2022. године, а којом изменом и допунама се врши усклађивање Статута са 

одредбама Закона о култури и Законом о библиотечко-информационој делатности. 

 

По упознавању са изменом и допунама Статута, Градско веће је једногласно утврдило 

Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени и допунама Статута Градске библиотеке 

„Владислав Петковић Дис“, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ 

„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Бранко Ћаловић,  у уводном излагању по овој тачки дневног реда, детаљно је упознао 

чланове Градског већа са Извештајем о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 

2021. годину и истакао да је Установа активности обавила у складу са усвојеним програмом и у 

условима који су владали током 2021. године.  Нагласио је да су из буџета Града укупно пренета и 

утрошена средства у 2021. години износила 29.499.281,21 динар од планираних 31.676.700,00 

динара, тако да је проценат извршења планираних средстава 93,1 %.  

 

По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно усвојило Извештај о раду 

Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2021. годину, и доставило Скупштини на 

разматрање и усвајање. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА СТАТУТА УМЕТНИЧКЕ 

ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК 
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У уводном излагању по овој тачки дневног реда Бранко Ћаловић упознао је чланове 

Градског већа са Одлуком о измени и допунама Статута  Уметничке галерије „Надежда Петровић“ 

Чачак, које је донео Управни одбор Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак на седници 

одржаној 11. марта 2022. године, а којом изменом и допунама се врши усклађивање Статута са 

одредбама Закона о култури и Законом о музејској делатности. 

 

По упознавању са изменом и допунама Статута, Градско веће је једногласно утврдило 

Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени и допунама Статута Уметничке галерије 

„Надежда Петровић“ Чачак, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ МЕЂУОПШТИНСКОГ 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

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

Градског већа са извештајем о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине 

Горњи Милановац и Лучани за 2021. годину и истакла да је Архив у извештајном периоду наставио 

рад на својим пословима: заштита архивске грађе и документованог материјала ван архива, послови 

у депоу, сређивање и обрада архивске грађе, снимање архивске грађе и фототека, издавачка 

делатност, коришћење архивске грађе, издавање уверења итд. 

 

 По упознавању са извештајем, Градско веће је једногласно усвојило Извештај о раду 

Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2021. 

годину, и доставило Скупштини на разматрање и усвајање.  

  

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ „ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА 

ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 Братислав Јанковић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, детаљно је упознао 

чланове Градског већа са извештајем о раду Градског позоришта Чачак за 2021. годину и истакао да 

је Позориште у предходној години наставило са редовним радом и реализацијом програмских 

активности и реализацијом позоришних представа. 

  

По упознавању са извештајем Градско веће је једногласно усвојило Извештај о раду 

„Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2021. годину, и доставило Скупштини на разматрање и 

усвајање.  

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ СТАТУТА „ГРАДСКОГ 

ПОЗОРИШТА ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Братислав Јанковић упознао је чланове 

Градског већа са Одлуком о изменама и допунама Статута „Градског позоришта Чачак“ Чачак, које 

је донео Управни одбор „Градског позоришта Чачак“ Чачак на седници одржаној 14. марта 2022. 

године, а којим изменама и допунама се врши усклађивање Статута са одредбама Закона о култури. 
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По упознавању са изменом и допунама Статута, Градско веће је једногласно утврдило 

Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута „Градско 

позоришта Чачак“ Чачак, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

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

чланове Градског већа са Годишњим извештајем о раду Центра за стручно усавршавање Чачак за 

2021. годину и образложила активности које су спроведене током претходне године, у условима 

који су владали током 2021. године. Што се тиче финанисијског пословања, истакла је да је из 

буџета града Чачка у 2021. години пренето 17.086.859,73 динара.  

 

  По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно усвојило Извештај о раду Центра 

за стручно усавршавање Чачак за 2021. годину, и упутило Скупштини на разматрање и усвајање. 

 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОО „НАУЧНО 

ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Мирко Пешић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознао је чланове 

Градског већа са Извештајем о раду ДОО „Научно технолошки парк Чачак“ за 2021. годину 

детаљно образлажући рад овог друштва у извештајном периоду и указујући на значајније 

активности као и резултате које је НТП постигао у претходном периоду.  

  

По упознавању са извештајем , Градско веће је једногласно усвојило Извештај о раду ДОО 

„Научно технолошког парка Чачак“ Чачак за 2021. годину, и доставило Скупштини на разматрање и 

усвајање. 

 

ШЕСТНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈУ „ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Војин Јаковљевић упознао је чланове 

Градског већа са Извештајем о раду ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2021. годину, детаљно 

образлажући све активности ове установе у извештајном периоду и структуру прихода у 2021. 

години према изворима финансирања и извршење тих средстава према Плану и програму ове 

установе, обзиром да се финансирање ове установе врши из буџета града, сопствених прихода и 

прихода из других извора. 

 

По упознавању са Извештајем  Градско веће је једногласно усвојило Извештај о раду Јавне 

установе „Туристичка организација Чачка“ за 2021. годину, и доставило Скупштини на разматрање 

и усвајање. 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 

УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 
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 У уводном излагању по овој тачки дневног реда Небојша Бежанић образложио је измену 

Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са 

Законом о јавним предузећима, а Градско веће једногласно је утврдило Предлог Одлуке о измени 

Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са 

Законом о јавним предузећима и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ РУШЕЊЕМ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА КАТ. 

ПАРЦЕЛАМА БР. 491/1 И 491/2 ОБЕ У КО ЧАЧАК 

 

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

поднео је иницијативу за отуђење рушењем породично стамбене зграде ознаке 1, бруто површине 

49m2,  са к.п. бр. 491/1 К.О. Чачак који је делом изграђен и на к.п. бр. 491/2 К.О. Чачак (48m2 на к.п. 

бр. 491/1 и 1m2 на к.п. бр. 491/2 обе К.О. Чачак), који је у јавној својини града Чачка, уз 

образложење да Град Чачак има намеру да изгради објекте јавне намене (затворени базен, јавне 

сабраћајнице са планираним паркинг простором, кружни ток, пешачке и бициклистичке стазе, 

урбано зеленило) у интересу Града. Градска управа за урбанизам града Чачка донела је решење о 

експропријацији к.п. бр. 491/1 и 491/2 обе у КО Чачак, као и објекта - породично стамбене зграде 

ознаке 1, бруто површине 49m2,  са к.п. бр. 491/1 К.О. Чачак који је делом изграђен и на к.п. бр. 

491/2 К.О. Чачак (48m2 на к.п. бр. 491/1 и 1m2 на к.п. бр. 491/2 обе К.О. Чачак а закључен је и 

споразум накнади за експроприсане непокретности дана 30.12. 2021. и 28.01.2022.године. Како је 

изградња затвореног базена, јавне сабраћајнице са планираним паркинг простором, кружног тока, 

пешачке и бициклистичке стазе и урбаног зеленила у општем интересу, то је рушење наведене 

непокретности оправдано и целисходно. 

   

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

отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцелама бр. 491/1 и 491/2 обе у КО 

Чачак, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА  O ПРИБАВЉАЊУ У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА ЧАЧКА КП. БР. 489/2, 489/6, 489/7, 

489/8 И 489/9 СВЕ У КО КОЊЕВИЋИ 

 

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

поднео је иницијативу за прибављање у јавну својину грађевинског земљишта на к.п.бр. 489/2, 

489/6, 489/7, 489/8 и 489/9 све у КО Коњевићи, укупне површине 4351 m2, у јавну својину града 

Чачка од Милована Смиљанића и Радована Смиљанића обојица из Чачка, Коњевићи, за потребе 

изградње улице и трафостанице, уз образложење да би се изградњом трафостанице обезбедило и 

унапредило напајање електричном енергијом постојећих и новопредвиђених привредних капацитета 

као и дела потрошача широке потрошње (домаћинства), а изградњом дела планиране улице 

обезбедио би се приступ будућој трафостаници и на тај начин њено редовно одржавање. Градска 

управа за урбанизам града Чачка  прибавила је по службеној дужности Информацију о локацији и 

податке катастра непокретности. Скупштина града Чачка донела је Решење о приступању 

прибављању к.п.бр. 489/2, 489/6, 489/7, 489/8 и 489/9 све у КО Коњевићи. Након доношења Решењa 

о приступању прибављању наведене кат. парцеле, Комисија за грађевинско земљиште спроводећи 
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поступак утврдила је да је прибављање основано, да је у складу са Законом о планирању и 

изградњи, Законом о јавној својини, Статутом Града Чачка и Одлуком о грађевинском земљишту. 

Комисија је увидом у податке катастра непокретности је утврдила да су прадметне кат. парцеле у 

сусвојини Милована Смиљанића и Радована Смиљанића обојица из Чачка, Коњевићи у уделима 1/2, 

а увидом у Информацију о локацији да су к.п.бр. 489/2, 489/6, 489/7, 489/8 и 489/9 све у КО 

Коњевићи обухваћене Планом генералне регулације  „Љубић - Коњевићи“ у Чачку и да се према 

наведеном планском акту налазе у оквиру ЗОНЕ 5, од чега се  са к.п.бр. 489/2, 489/6, и 489/9 све у 

КО Коњевићи налазе у склопу површине јавне намене (улица и трафостаница), а к.п. бр.  489/7 и 

489/8 обе у КО Коњевићи у саставу урбанистичке целине - привреда. Комисија је такође утврдила 

да је оправдано и целисходно прибавити наведене кат. парцеле у јавну својину града Чачка, обзиром 

да су према наведеној планској документацији у склопу површине јавне намене и обзиром да је 

обезбеђивање приступа изградњом улице, а потом и трафстанице у општем интересу становника и 

привредника тог подручија, а прибавиће се по тржишној цени у износу од 9.725.181 динара 

утврђеној од стране Бироа за вештачење и надзор Тихомир Радовановић са којом су се сагласили 

Милован Смиљанић и Радован Смиљанић обојица из Коњевића. 

  

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

прибављању у јавну својину града чачка кп. бр. 489/2, 489/6, 489/7, 489/8 и 489/9 све у КО 

Коњевићи. 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ РУШЕЊЕМ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛИ 101/1 

КО СЛАТИНА 

 

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

поднео је иницијативу за отуђење рушењем објекта ознаке 1 приземне спратности, површине 70m2 

на к.п. бр. 101/1 КО Слатина, уз образложење да се предметни објекат налази на локацији на којој је 

већим делом планирана јавна саобраћајна површина, у прилично је лошем стању. Градска управа за 

урбанизам града Чачка издала је Информацију о локацији којом се наводи да је к.п. бр. 101/1 КО 

Слатина обухваћена Планом генералне регулације за делове насељених места Мршинци и Слатина- 

секундарни центар и да се према наведеном планском акту већим делом налази на јавној 

саобраћајној површини, док се делови налазе у урбанистичкој целини становање са централним 

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

рушењем објекта ознаке 1 приземне спратности, површине 70m2 на к.п. бр. 101/1 КО Слатина 

уредна, потпуна и поднета од стране овлашћеног лица, као и да су испуњени прописани услови за 

поступање по захтеву. 

 

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

отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцели 101/1 КО Слатина, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ КП. БР. 1637/1 КО ДОЊА ТРЕПЧА 

 

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

је једногласно донело: 

 



 

 

 

 

 

  15 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о приступању прибављању к.п. бр. 1637/1 КО Доња Трепча 

 

I. ПРИСТУПА СЕ прибављању у јавну својину града Чачка к.п. бр. 1637/1 КО Доња 

Трепча, површине 13114m2, непосредном погодбом од Биљане Неговановић из Чачка, која је 

уписана у катастар непокретности као носилац права приватне својине 1/1, у циљу проширења 

гробља. 

 II Биљана Неговоановић из Чачка се сагласила писаним путем дана 15.04.2022.год. са 

тржишном ценом земљишта обрачунатом од стране BIROА ZA VEŠTAČENJE I NADZOR TIHOMIR 

RADOVANOVIĆ PREDUZETNIK, KONJEVIĆI у износу од 1.02 евра/m2 (117.76 дин. по метру 

квадратном). 

III Поступак прибављања земљишта ближе описаног тачком I овог решења спровешће 

Комисија за грађевинско земљиште. 

       

                                                    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. 463-23/2022-IV-2-07 од 12.04.2022.год. за прибављање у јавну својину к.п. 

бр. 1637/1 КО Доња Трепча, површине 13114m2, непосредном погодбом од Биљане Неговановић из 

Чачка, која је уписана у катастар непокретности као носилац права приватне својине 1/1, у циљу 

проширења гробља, обзиром да се изради Плана детаљне регулације приступило 2019. године 

усвајањем Одлуке о изради ПДР-а за гробље у Доњој Трепчи („Сл. лист града Чачка“ бр. 13/2019) 

на основу кога ова кат. парцела улази у обухват грађевинског подручја. 

 Чланом 99. став 19. Закона о планирању и изградњи прописано је да се грађевинско 

земљиште прибавља у јавну својину у складу са одредбама Закона о јавној својини које се односе на 

прибављање других непокретности у јавну својину. 

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

доноси акт о приступању прибављању и располагању непокретностима у јавној својини Града, када 

је доношење овог акта прописано посебним прописима. 

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

Градско веће града Чачка доноси акт о приступању прибављању и располагању грађевинским 

земљиштем у јавној својини Града када је доношење овог акта прописано посебним прописима, 

ставом 4. да поступак располагања и прибављања грађевинског земљишта спроводи Комисија за 

грађевинско земљиште, коју именује градоначелник Града, а ставом 6. истог члана прописано је да 

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

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

надлежан за имовинско – правне послове.    

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

службеној дужности процену тржишне вредности за прибављање грађевинског земљишта од 

BIROА ZA VEŠTAČENJE I NADZOR TIHOMIR RADOVANOVIĆ PREDUZETNIK, KONJEVIĆI од 

14.04.2022.год., у износу од 1.02 евра/m2 (117.76 дин. по метру квадратном). 

 Дана 15.04.2022.год. Биљана Неговановић из Чачка се писаним путем сагласила са 

обрачунатом ценом грађевинског земљишта, коју је Град Чачак у обавези да исплати по закључењу 
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уговора о прибављању у јавну својину предметне кат. парцеле по средњем курсу евра на дан 

исплате. 

 Градска управа за урбанизам града Чачка издала је Информацију о локацији бр. 958-

384/2022-IV-2-01 од 13.04.2022.год. којом је наведено да се к.п. бр. 1637/1 КО Доња Трепча налази у 

зони пољопривредног земљишта у близини постојећег сеоског гробља, као и да су типови објеката 

који се могу градити на наведеној парцели , између осталих и комунални објекти, као и да је за 

уређење гробља обавезна израда одговарајуће урбанистичке документације – плана детаљне 

регулације за уређење гробља. 

 Одлуком о изради ПДР-а за гробље у Доњој Трепчи („Сл. лист града Чачка“ бр. 13/2019) 

обухваћен је део КО Доња Трепча и утврђена граница Плана детаљне регулације која се пружа од 

кп. бр. 2846 идући северном границом кп. бр. 1621/2, 1631, 1635/1, наставља западном границом кп. 

бр. 1635/1, 2846 ка југу до кп. бр. 1637/2, затим даље иде ка северу источном границом кп. бр. 

1637/2, јужном границом кп. бр. 1637/1, 1641/1, па источном границом кп. бр. 1641/1 и 1637/1, 1636 

све у КО Доња Трепча, до почетне тачке. Такође Одлуком чији је саставни део графички прилог 

прописано је да ће План детаљне регулације садржати границу плана и обухват грађевинског 

подручја у чијем саставу је и кат. парцела која је предмет откупа.  

 Градска управа за урбанизам града Чачка утврдила је да је иницијатива за прибављање к.п. 

бр. 1637/1 КО Доња Трепча уредна, потпуна и поднета од стране овлашћеног лица, као и да су 

испуњени прописани услови за приступање прибављању будућег грађевинског земљишта и сходно 

томе доставила предлог решења о приступању прибављању предметне кат. парцеле Градском већу.

   

 Како је проширење сеоског гробља непоходно због потреба локалног становништва, 

Градско веће града Чачка је донело решење као у диспозитиву. 

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ КП. БР. 1575 КО БЕЧАЊ 

 

 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 прибављању к.п. бр. 1575 КО Бечањ 

 

I ПРИСТУПА СЕ прибављању у јавну својину града Чачка к.п. бр. 1575 КО Бечањ, 

површине 5466m2, по намени грађевинско земљиште, непосредном погодбом од Милана Јеремића 

из Горњег Милановца и Анђелке Јеремић из Београда који су уписани у катастар непокретности као 

носиоци права приватне својине у уделу од по ½, у циљу проширења постојећег гробља које се 

налази на к.п. бр. 1574 КО Бечањ. 

II Милан Јеремић из Горњег Милановца и Анђелка Јеремић из Београда сагласили су се 

писаним путем дана 23.03.2022.год. са тржишном ценом грађевинског земљишта обрачунатом од 

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

локација Чачак од 03.03.2022.год. у износу од 120.19 дин. по метру квадратном. 

III Поступак прибављања грађевинског земљишта ближе описаног тачком I овог решења 

спровешће Комисија за грађевинско земљиште. 
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O б р а з л о ж е њ е 

 

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

поднео је иницијативу бр. 463-100/2021-IV-2-07 од 19.11.2021.год. за прибављање у јавну својину 

грађевинског земљишта на к.п.бр. 1575 КО Бечањ, која је у својини Милана Јеремића из Горњег 

Милановца и Анђелке Јеремић из Београда у уделу од по ½, уз образложење да Град има потребу за 

проширење сеоског гробља у Бечњу. 

 Чланом 99. став 19. Закона о планирању и изградњи прописано је да се грађевинско 

земљиште прибавља у јавну својину у складу са одредбама Закона о јавној својини које се односе на 

прибављање других непокретности у јавну својину. 

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

доноси акт о приступању прибављању и располагању непокретностима у јавној својини Града, када 

је доношење овог акта прописано посебним прописима. 

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

Градско веће града Чачка доноси акт о приступању прибављању и располагању грађевинским 

земљиштем у јавној својини Града када је доношење овог акта прописано посебним прописима, 

ставом 4. да поступак располагања и прибављања грађевинског земљишта спроводи Комисија за 

грађевинско земљиште, коју именује градоначелник Града, а ставом 6. истог члана прописано је да 

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

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

надлежан за имовинско – правне послове.    

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

службеној дужности процену тржишне вредности за прибављање грађевинског земљишта бр. 034-

431-00-2421/2021 од 03.03.2021.год. од Министарства финансија, Пореске управе, Одсека за 

контролу издвојених активности малих локација Чачак, у износу од 120.19 дин. по метру 

квадратном. 

 Дана 23.03.2022.год. Милан Јеремић из Горњег Милановца и Анђелка Јеремић из Београда 

су се писаним путем сагласили са обрачунатом ценом грађевинског земљишта, коју је Град Чачак у 

обавези да исплати по закључењу уговора о прибављању у јавну својину предметне кат. парцеле. 

 Градска управа за урбанизам града Чачка издала је Информацију о локацији бр. 958-

1423/2021-IV-2-01 од 02.11.2021.год. којом је наведено да се к.п. бр. 1575 КО Бечањ налази у зони 

грађевинског земљишта, да је могуће планско проширење, адекватно уређење, санирање и 

одржавање гробља као и да је за проширење гробља обавезна израда плана детаљне регулације за 

уређење гробља. 

 Градска управа за урбанизам града Чачка утврдила је да је иницијатива за прибављање к.п. 

бр. 1575 КО Бечањ уредна, потпуна и поднета од стране овлашћеног лица, као и да су испуњени 

прописани услови за приступање прибављању грађевинског земљишта и сходно томе доставила 

предлог решења о приступању прибављању предметне кат. парцеле Градском већу.   

 Како се предметна кат. парцела налази у зони грађевинског земљишта - планирани 

грађевински рејон, Град има намеру да по прибављању к.п. бр. 1575 КО Бечањ спроведе поступак 

израде плана детаљне регулације за уређење гробља, а проширење сеоског гробља је непоходно 

због потреба локалног становништва, Градско веће града Чачка је донело решење као у 

диспозитиву. 
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ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ УЛИЦЕ ЖУПАНА СТРАЦИМИРА 

 

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

је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о одобрењу извођења радова на реконструкцији Улице жупана Страцимира 

 

 

 I ДАЈЕ СЕ ОДОБРЕЊЕ за извођење радова на реконструкцији Улице жупана Страцимира, 

од Улице хајдук Вељкове до Улице господар Јованове, на к.п. бр. 776 и деловима к.п.бр. 2158 и 

2185/1 и пешачке зоне на делу к.п. бр. 784/2 и 2179/4 све КО Чачак, са припадајућом 

инфраструктуром (јавна расвета и атмосферска канализација) у Чачку. 

 

 II На основу овог решења Градоначелник града Чачка ће, по решавању имовинско – правних 

односа, Градској управи за урбанизам града Чачка поднети захтев за издавање решења о одобрењу 

извођења грађевинских радова ближе описаних тачком I овог решења. 

  

 III Техничка документација потребна за прибављање локацијских услова и одобрења за 

извођење радова израђена је од стране URBANPROJEKT Чачак, а процењена вредност инвестиције 

је 91.608.000 динара са ПДВ-ом. 

 

 IV Град Чачак je носилац инвеститорских права на извођењу грађевинских радова ближе 

описаних тачком I овог решења.   

 

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. 463-26/2022-IV-2-07 од 13.04.2022.год. за добијање одобрења извођења 

радова на реконструкцији Улице жупана Страцимира, од Улице хајдук Вељкове до Улице господар 

Јованове, на к.п.бр. 776 и деловима к.п.бр. 2158 и 2185/1 и пешачке зоне на делу к.п.бр. 784/2 и 

2179/4 све КО Чачак, са припадајућом инфраструктуром (јавна расвета и атмосферска канализација) 

у Чачку, које је потребно за покретање поступка добијања решења о одобрењу извођења радова 

пред Градском управом за урбанизам. 

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

својини града Чачка прописано је да Градско веће града Чачка доноси одлуку о извођењу радова на 

реконструкцији непокретности у својини Града.  

 Градска управа за урбанизам града Чачка издала је Локацијске услове број ROP-CAC-6654-

LOC-1/2022 од 29.03.2022.год. за реконструкцију Улице жупана Страцимира, од Улице хајдук 

Вељкове до улице господар Јованове, на к.п.бр. 776 и деловима к.п.бр. 2158 и 2185/1 и пешачке зоне 
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на делу к.п.бр. 784/2 и 2179/4 све К.О. Чачак, са припадајућом инфраструктуром (јавна расвета и 

атмосферска канализација) у Чачку. 

 Радови на реконструкцији Улице жупана Страцимира спроводе се у циљу уређивања 

локације и претварања у пешачку зону. 

 На основу наведеног Градска управа за урбанизам града Чачка, Служба за имовинске 

послове, доставља ово решење Градском већу града Чачка на одлучивање. 

   

 

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

ИНВЕСТИТОРУ НОВАКОВИЋ ИГОРУ ИЗ ЧАЧКА ЗА 

ОЗАКОЊЕЊЕ ПОРОДИЧНО – СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ СА 

ЈЕДНИМ СТАНОМ, ОЗНАКЕ БРОЈ 7, СПРАТНОСТИ П+1 

И ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА – ГАРАЖЕ ОЗНАКЕ 8 

ИЗГРАЂЕНИХ НА КП. БР. 1880/1 КО ЉУБИЋ 

 

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

је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ инвеститору Новаковић (Миломир) Игору из Чачка, ул. 

Живојина Симовића бб, за озакоњење породично – стамбене зграде са једним станом, ознаке 

број 7, спратности П+1, максималних габарита 9.00m х 9,00m, бруто основе 81m2, укупне БРГП 

162m2  и помоћног објекта - гараже ознаке 8, приземне спратности, максималних габарита 6.75 х 

4.00m, бруто основе 27 m2,  укупне БРГП 27,00m2 изграђених на к.п.бр. 1880/1 КО Љубић. 

 2. Кат. парцела бр. 1880/1 КО Љубић има укупну површину од 9519m2, на којој је Град 

уписан као носилац права јавне својине у уделу 222/9519, а Игор Новаковић из Чачка као носилац 

права приватне својине у уделу 491/9519, Грана Бошковић из Чачка као носилац права приватне 

својине у уделу 326/9519, Милан Кузмановић из Чачка као носилац права приватне својине у уделу 

1561/9519, Виорка Кузмановић из Чачка као носилац права приватне својине у уделу 2782/9519, 

Гордана Младеновић из Чачка као носилац права приватне својине у уделу 776/9519, Зоран Пешић 

из Чачка као носилац права приватне својине у уделу 339/9519, Србислав Речевић из Чачка као 

носилац права приватне својине у уделу 463/9519, Радован Тресач из Чачка као носилац права 

приватне својине у уделу 491/9519, Милун Трипковић из Чачка као носилац права приватне својине 

у уделу 89/9519, Маријан Ћурчић из Ивањице као носилац права приватне својине у уделу 601/9519 

и Миодраг Шошкић из Нове Вароши као носилац права приватне својине у уделу 1378/9519. 

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

сагласности Игору Новаковићу из Чачка, за озакоњење објекта из тачке I овог решења. 

 

O б р а з л о ж е њ е  

 

 Новаковић (Миломир) Игор, Ул. Живојина Симовића бб, поднео је захтев бр. 463-20/2022-

IV-2-07 од 15.03.2022.год., за давање сагласности за озакоњење нелегално изграђене породично – 

стамбене зграде са једним станом, ознаке број 7, спратности П+1, максималних габарита 9.00m х 

9,00m, бруто основе 81 m2, укупне БРГП  162,00m2  и помоћног објекта - гараже ознаке 8, приземне 

спратности, максималних габарита 6.75 х 4.00m, бруто основе 27 m2,  укупне БРГП 27,00m2 

изграђених на к.п.бр. 1880/1 КО Љубић. У прилогу захтева подносилац је поднео изјаве сагласности 
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свих сувласника кат. парцеле  1880/1 КО Љубић оверене пред јавним бележником и заведене под 

бројевима УОП-II:19820/2021 од 16.11.2021.год., УОП-II:19301-2021 од 04.11.2021.год., УОП-

I:4011-2021 од 02.11.2021.год., УОП-I:75-2021 од 05.11.2021.год., УОП-Т:109-2021 од 

19.10.2021.год., УОП-Т:102-2021 од 27.09.2021.год., УОП-II:18081/2021 од 15.10.2021.год., УОП-

II:19480/2021 од 09.11.2021.год., УОП-II:19300-2021 од 04.11.2021.год. и УОП-II:19481-2021 од 

09.11.2021.год., Урбанистички извештај бр. 351-1571/2020 од 14.01.2022.год. и податке катастра 

непокретности Чачак од 30.12.2021.год.   

 Дана 13.04.2022.године Комисија за грађевинско земљиште одржала је седницу и том 

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

грађевинском земљишту. 

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

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

или озакоњење објеката на заједничкој парцели. 

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

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

управе, који захтев доставља Комисији за грађевинско земљиште. 

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

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

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

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

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

сагласности дате.  

 Комисија за грађевинско земљиште је извршила увид у приложене сагласности и утврдила 

да су сувласници к.п. бр. 1880/1 КО Љубић Грана Бошковић из Чачка, Милан Кузмановић из Чачка, 

Виорка Кузмановић из Чачка, Гордана Младеновић из Чачка, Зоран Пешић из Чачка, Србислав 

Речевић из Чачка, Радован Тресач из Чачка, Милун Трипковић из Чачка, Маријан Ћурчић из 

Ивањице и Миодраг Шошкић из Нове Вароши дали сагласност за озакоњење објеката ознаке 7 и 8, 

изграђених на к.п. бр. 1880/1 КО Љубић. 

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

утврдила да објекти ознаке 7 и 8 изграђени на к.п. бр. 1880/1 КО Љубић, испуњавају услове за 

озакоњење. 

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

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

Игору Новаковићу из Чачка, за озакоњење нелегално изграђене породично – стамбене зграде са 

једним станом, ознаке број 7, спратности П+1, максималних габарита 9.00m х 9,00m, бруто основе 

81 m2, укупне БРГП  162,00m2  и помоћног објекта - гараже ознаке 8, приземне спратности, 

максималних габарита 6.75 х 4.00m, бруто основе 27,00 m2 укупне БРГП 27,00m2 изграђених на 

к.п.бр. 1880/1 КО Љубић.   

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

предлог сагласности и доставила га Градском већу на одлучивање. 

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

диспозитиву.   

 

ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДЕЛИМИЧНОМ ПОНИШТЕЊУ 

РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ  06-214/2021-III ОД 21. ДЕЦЕМБРА 2021. 

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

је једногласно донело: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о делимичном поништењу Решeња о отуђењу грађевинског земљишта  

из јавне својине града Чачка бр. 06-214/2021-III од 21.12.2021.год. 

        

 I ПОНИШТАВА СЕ подтачка 4. тачкe I Решања о отуђењу грађевинског земљишта из јавне 

својине града Чачка бр. 06-214/2021-III од 21.12.2021.год. 

 II DOO SLOVAS ČAČAK нема право на повраћај уплаћеног депозита у износу од 

11.937.815,00дин. обзиром да није приступио закључењу уговора у року од 30 дана од дана уручења 

решења из тачке I. 

 III ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК се обавезује да износ депозита из тачке II овог решења уплати на 

рачун Града Чачка- Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова број 840-841141843-14, 

позив на број 97 93-034. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК поднело је предлог од 02.03.2022.год. за делимично поништавање 

Решeња о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине града Чачка бр. 06-214/2021-III од 

21.12.2021.год., из разлога што DOO SLOVAS ČAČAK, није приступио закључењу уговора у року 

од 30 дана од дана уручења предметног решења. 

 DOO SLOVAS ČAČAK је на јавном надметању одржаном дана 03.12.2021.год. понудио 

највиши износ за  куповину катастарске парцеле бр. 4930/3 КО Чачак, по врсти грађевинско 

земљиште, површине 6480m2, односно износ од 300.000.000 дин., након чега је потписао изјаву о 

висини понуђене цене коју је дужан да уплати у року утврђеном огласом, и последицама 

незакључивања уговора. 

  Чланом 37. став 1. тачка 2. Одлуке о грађевинском земљишту прописано је да орган 

надлежан за доношење решења о отуђењу доноси решење о поништењу решења о отуђењу у 

случају да лице коме је решењем отуђено грађевинско земљиште не приступи закључењу уговора о 

отуђењу у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу.  

 

   

 Градска управа за урбанизам града Чачка је утврдила да је предлог за поништење Решeња о 

отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине града Чачка бр. 06-214/2021-III од 21.12.2021.год. 

основан, поднет од стране овлашћеног лица, да су испуњени прописани услови за поступање и 

сходно томе доставила предлог решења о поништењу Градском већу на одлучивање. 

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

диспозитиву. 

 

  

ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ЦЕНТРУ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК 
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 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Вере Јаковљевић, Градско веће 

је једногласно донело: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању на коришћење покретних ствари Центру за пружање услуга социјалне заштите 

Зрачак Чачак 

 

 I ДАЈУ СЕ на коришћење, без накнаде, Центру за пружање услуга социјалне заштите Зрачак 

Чачак, у даљем тексту Зрачак, покретне ствари које су у јавној својини града Чачка, и то: путничко 

возило, марке Škoda Fabia 1.0, вредности 1.085.908,32 динара произведена 2020.године, 

регистарских ознака ČA 128NV и аутобус марке Iveko 50 C 18, вредности 4.196.160 дин., 

произведено 2020.године, регистарских ознака  ČA 135AK, на неодређено време.  

 II Град Чачак је покретне ствари ближе описане тачком I овог решења, прибавио у јавну 

својину у поступку јавне набавке на основу пројекта који је финансирао Кабинет Министра без 

портфеља задужен за демографију и популациону политику. 

III Зрачак има право да покретне ствари ближе описане тачком I овог решења држи и 

користи у складу са природом и наменом тих ствари, да их одржава и унапређује сврху ради које су 

прибављене.  

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

коришћење покретних ствари ближе описаних тачком I са директором Зрачка. 

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

 

     O б р а з л о ж е њ е  

 

 Правни основ за доношење решења о давању покретних ствари ближе описаних тачком I 

изреке решења је члан 27. став 10. Закона о јавној својини, члан 84. став 1. тачка 4) Статута града 

Чачка и члан 33. став 1. и став 2. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у 

јавној својини града Чачка. 

 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 84. став 1. тачка 4) Статута града Чачка прописано је да је Градско веће надлежно за 

одлучивање о располагању покретним стварима у јавној својини града Чачка. 

 Чланом 33. став 1. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној 

својини града Чачка прописано је да се покретне ствари у јавној својини Града, могу дати на 

коришћење, између осталих, и директним и индиректним корисницима буџетских средстава 

Републике Србије и Града, у сврху обављања њихове делатности, ако нису неопходне за обављање 

послова органа Града, а ставом 2. овог члана да одлуку о давању покретних ствари у јавној својини 

Града на коришћење доноси Градско веће. 

 Повод за доношење решења о давању на коришћење покретних ствари ближе описаних 

тачком I изреке решења је иницијатива Градоначелника града Чачка број 404-06/2020-II од 

12.04.2022.године. 

 Разлог за доношење решења о давању на коришћење покретних ствари ближе описаних 

тачком I изреке решења је што је Град Чачак покретне ствари ближе описане тачком I овог решења, 

прибавио у јавну својину у поступку јавне набавке а на основу пројекта који је финансирао Кабинет 
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Министра без портфеља задужен за демографију и популациону политику. Центар за пружање 

услуга социјалне заштите Зрачак има потребу за превоз корисника од њихових кућа до Центра и 

натраг, као и дневне активности у оквиру услуге дневни боравак, а по потреби и за кориснике 

других услуга социјалне заштите које Центар „Зрачак“ пружа (услуге персоналне асистенције, 

лични пратилац и помоћ у кући), као и за службена путовања свакодневних пословних активности у 

вези са делатношћу Центра. 

 Вредности наведене у тачки I изреке решења су обрачунате на дан 13.04.2022.год. 

 На основу наведеног Градска управа за урбанизам града Чачка, Служба за имовинске 

послове, доставља предлог решења о давању на коришћење покретних ствари ближе описаних 

тачком I изреке решења Градском већу града Чачка на одлучивање. 

 

ДВАДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

АДМИНИСТРАТИВНОГ ПРЕНОСА К.П.БР. 6599, К.П.БР. 

6600/1, К.П.БР. 6601/2, И К.П.БР. 6601/4, СВЕ КО ЧАЧАК,  И 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ОБЈЕКТА БР. 1 И ОБЈЕКТА БР. 2 

ИЗГРАЂЕНИХ НА К.П.БР. 6599 КО ЧАЧАК, У ЦИЉУ 

ПРОШИРЕЊА ЦЕНТРАЛНОГ ГРАДСКОГ ГРОБЉА 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 покретању поступка административног преноса к.п.бр. 6599, к.п.бр. 6600/1, к.п.бр. 6601/2, и 

к.п.бр. 6601/4, све КО Чачак,  и експропријације објекта бр. 1 и објекта бр. 2 изграђених на 

к.п.бр. 6599 КО Чачак, у циљу проширења централног градског гробља у Чачку. 

 

 

 Покреће се поступак административног преноса к.п.бр. 6599 КО Чачак у површини од 715 

м2, к.п.бр. 6600/1 КО Чачак у површини од 3289 м2, к.п.бр. 6601/2 КО Чачак у површини од 25 м2 и 

к.п.бр. 6601/4 КО Чачак у површини од 178 м2, све уписане у Лист непокретности број 2331 КО 

Чачак, које су државна својина Републику Србије, Београд, Грачаничка бр. 8, а на којима је као 

носилац права коришћења уписан Шундерић Мирослав из Чачка, Ул. Богићевићева бр. 7. 

Покреће се поступак експропријације објекта бр. 1, породична стамбена зграда, у површини 

од 117 м2, који објекат је изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта и објекта бр. 2, 

помоћна зграда, чија је површина 31 м2, који објекат је изграђен пре доношења прописа о изградњи 

објекта, а који објекти су изграђени на к.п.бр. 6599 КО Чачак, уписани у Лист непокретности бр. 

2331 КО Чачак као приватна својина Шундерић Мирослава из Чачка Ул. Богићевићева бр. 7. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење решења о покретању поступка експропријације односно 

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

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

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

административног преноса непокретности доноси Градско веће града Чачка на предлог Градског 

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

958-1653/2021-IV-2-01 од 28.12.2021. године, утврђено је да су к.п.бр. 6599, к.п.бр. 6600/1, к.п.бр. 

6601/2, и к.п.бр. 6601/4, све КО Чачак, обухваћене Планом генералне регулације „Парменац-

Јездина-Лозница“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр.16/2015) и да се према наведеном планском 

акту налазе у урбанистичкој зони 5-у саставу урбанистичке целине 5.2 (комуналне функције-

централно градско гробље) која представља површину јавне намене. Катастарске парцеле бр. 6599 и 

6600/1, обе КО Чачак, улазе у састав урбанистичке зоне 5.2 за коју је обавезна израда урбанистичког 

пројекта. 

Решењем Владе РС 05 бр. 465-2994/2022  од 07.04.2022. године, у ст. 1. утврђен је јавни 

интерес за експропријацију, односно административни пренос непокретности – земљишта и 

објеката на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно 

административног преноса непокретности, у циљу проширења централног градског гробља, 

сагласно Информацији о локацији бр. 958-1653/2021-IV-2-01 од 28.12.2021. године, издатој од 

стране Градске управе за урбанизам града Чачка, а у складу са Планом генералне регулације 

„Парменац-Јездина-Лозница“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр.16/2015), на непокретностима у 

КО Чачак, територија Града Чачка. 

Ставом 2. истог решења за корисника експропријације, односно административног преноса 

непокретности из тачке 1. решења Владе, одређен је Град Чачак. 

 Како су к.п.бр. 6599, к.п.бр. 6600/1, к.п.бр. 6601/2, и к.п.бр. 6601/4, све КО Чачак, планским 

актом предвиђене за површину јавне намене, комуналне функције – централно градско гробље у 

Чачку, то је, ради њиховог привођења намени потребно извршити административни пренос 

наведених парцела, као и експропријацију објекта бр. 1 и објекта бр.2 изграђених на к.п.бр. 6599 КО 

Чачак. 

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

диспозитиву.  

 

ДВАДЕСЕТОСМА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ 

РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ 

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА „АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ“  ДОО ВРАНИЋИ  

ЧАЧАК 

 

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

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

средстава од стране корисника средстава АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ доо Чачак и истакла да су 

одлуком Градског већа из 2021. године овом предузећу одобрена средства у износу од 300.000,00 

динара, као учешће Града за реализацију мере подстицаја конкуретности кроз добијање 

међународног сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана 

тржишта. Комисија је на основу детаљног увида у пословну документацију утврдила да је корисник 

средстава Аквапан инжењеринг доо Чачак у свему испунио обавезе по уговору о додели 

подстицајних средстава те да су се стекли услови да град Чачак изврши повраћај средстава 

обезбеђења. 

 

По упознавању са извештајем Градско веће је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 
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УСВАЈА СЕ  Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског 

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

АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ доо Чачак. 

 

ДВАДЕСЕТДЕВЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ СПОРАЗУМА  О 

ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 

ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК 

 

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

истакао да су се потписници овог Споразума, оснивач јавног предузећа, репрезентативни синдикат 

и директор, споразумели да се важење Колективног уговора код послодавца ЈКП „Водовод“ Чачак  

од 21. маја 2019. године продужи до 21. маја 2025. године, Градско веће је једногласно донело: 

 

ОДЛУКУ 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Споразум о продужењу рока важења  Колективног уговора ЈКП 

„Водовод“ Чачак у тексту који је саставни део ове  одлуке. 

 

 

ТРИДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ 

ЛЕТОВАЊА ДЕЦЕ У ОДМАРАЛИШТУ „ОВЧАР“ У УЛЦИЊУ ЗА 

2022. ГОДИНУ 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ЛЕТОВАЊА ДЕЦЕ У ОДМАРАЛИШТУ „ОВЧАР“ 

У УЛЦИЊУ ЗА 2022. ГОДИНУ 

I 

            Овим решењем утврђује се економска цена летовања детета предшколског узраста и ученика 

основне школе у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу, Република Црна Гора за 2022. годину. 

II 

Економска цена летовања детета предшколског узраста и ученика основне школе до 

завршеног осмог разреда у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу утврђује се у износу од 19.800,00 

динара. 

III 

Учешће родитеља у економској цени летовања за дете предшколског узраста  износи  

16.500,00 динара и може да се плати у четири месечне рате и то: 

-прва рата у износу 4.500,00  динара доспева најкасније десет дана пре поласка на летовање, 

-друга рата у износу од 4.000,00  динара доспева најкасније тридесет дана од уплате прве рате, 

 -трећа рата у износу од  4.000,00  динара доспева најкасније у року од 60 дана од дана уплате 

прве рате. 

-четврта рата у износу од 4.000,00 динара,доспева  најкасније у року од 90 дана од дана уплате 

прве рате. 
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IV 

- За летовање ученика основне школе узраста од првог до осмог разреда цену летовања из 

тачке II овог решења у износу од  19.800,00 динара, родитељ може да плати у четири рате и 

то:  

- прва рата у износу од 5.000,00 динара доспева најкасније десет дана пре поласка на 

летовање, 

- друга рата у износу од 5.000,00 динара доспева најкасније тридесет дана од дана уплате 

прве рате, 

- трећа рата у износу од 5.000,00 динара доспева најкасније у року од 60 дана од дана уплате 

прве рате, 

- четврта рата у износу од 4.800,00 динара доспева најкасније у року од 90 дана од дана  

уплате прве рате. 

 V 

 

            Треће и свако наредно  дете по реду рођења предшколског и школског узраста до завршеног 

четвртог разреда има право на делимично регресирање  и плаћа износ од 9.900,00 дин. у две  

месечне рате и то: 

-прва рата у износу 5.000,00 динара десет дана пред полазак на летовање, 

-друга рата  у износу од 4.900,00 динара 30 дана од дана  уплате прве рате. 

Накнада трошкова летовања у дечијем одмаралишту „Овчар“ у Улцињу обезбеђује се у 

целини из буџета града за дете предшколског и школског узраста до завршеног четвртог разреда 

основне школе и то:  

1. Дете чији је родитељ корисник права на новчану социјалну помоћ у складу са законом, 

2. Дете без родитељског старања, 

3. Дете са сметњама у развоју под условом да Интерресорна комисија града оцени способност 

детета за летовање под условима који се обезбеђују у одмаралишту и да одмаралиште 

просторно, опремом и организацијом одговара потребама детета. 

     Право на летовање о трошку буџета града има свршени ученик осмог разреда основне школе 

са седиштем на територији града Чачка, носилац „Вукове дипломе“школске 2021/2022 године. 

 

 

ТРИДЕСЕТПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ВИСИНИ 

МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА ДЕЛА НАКНАДЕ ТРОШКОВА 

БОРАВКА ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ 

ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЗ 

БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ 
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У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Милке Станковић, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ O 

ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ВИСИНИ МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА НАКНАДЕ  ДЕЛА 

ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 

ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА 

ЗА РАДНУ 2021/2022 ГОДИНУ 

 

1.  У Решењу о висини месечног износа накнаде дела трошкова боравка детета у предшколској 

установи чији је оснивач друго правно или физичко лице из буџета града Чачка за радну 

2021/2022 годину („Службени лист града Чачка“ бр. 17/2021и 20/2021), тачкa 2 мења се и 

гласи: 

 

„ Месечни износ накнаде трошкова боравка за треће и свако наредно дете по реду рођења 

признаје се у износу од 22.441,оо динара (78.98% од економске цене боравка детета у 

предшколским установама чији је оснивач Град Чачак).“ 

 

2. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу      

града Чачка“. 

ТРИДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ 

КОРИСНИКА  - ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У 

СПРОВОЂЕЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 

ПОРОДИЧНИХ КУЋА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ 

ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

О Д Л У К У 

О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) У СПРОВОЂЕЊУ 

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ 

ПАНЕЛА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ 

 

1. Привредни субјекти који су избарани на основу Јавног позива за учешће привредних 

субјеката у спровођењу мере енергетске саанације у домаћинствима путем уградње соларних панела 

за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији града Чачка, број 06-

214/2021-III од 21. децембра 2021. године, у складу са условима Јавног позива су: 

 

 

р.б. Директни корисник Број бодова Цена у динарима (за 6 кw) 
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1. 

 

 

 

S.O.K. DOO 

KRALJEVO 

 

 

96,00 

 

 

639.280,00 

2. 
 

 

MLS EXING 

BEOGRAD 

 

 

93,20 

 

 

 708.000,00 

3. 
 

 

GREEN WATT 

INNOVATIONS DOO 

BEOGRAD 

 

 

84,70 

 

 

 734.650,00 

4. 
 

 

TELEFON INŽENJERING 

DOO ZEMUN 

 

 

84,70 

 

 

817.243,00 

5. 
 

 

MARATON DOO 

ĆUPRIJA 

 

 

83,20 

 

 

 840.000,00 

6. 

 

 

GREEN WORLD 

PHOTOVOLTAIK 

KRAGUJEVAC 

 

 

     76,05 

 

 

 824.820,00 

7. 
 

NOLEKO DOO 

ČAČAK 

 

 

    74,00 

 

 

     900.000,00 

8. 
 

 

KEY4S DOO BEOGRAD 

 

 

67,70 

 

 

 1.184.421,86 

 

 

2. Средства за суфинансирање мера уградње соларних панела, пратећих носача панела, 

неопходне инсталације за производњу електричне енергије капацитета до и једнако 6 kw 

инсталисане снаге соларних панела за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за 

мерење предате и примљене електричне енергије, израде неопходне техничке документације, 

извештаја извођача радова о уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу 

електричне енергије, као и извештаји о уградњи мерног места који је у складу са законом 

неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем, опредељена су Одлуком о буџету 
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града Чачка („Службени лист града Чачак“, број 24/2021) у оквиру Програма 17 Енергетска 

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

менаџмент, функција 620, економска класификација 454  - Субвенције приватним предузећима. 

Средства за суфинансирање енергетске санације, ближе описане у претходном ставу могу се 

обезбедити и кроз друге донације и субвенције из буџета града Чачка. 

Пренос средстав се врши након што Стручна комисија провери да ли су активности 

реализоване и то констатује записником и након што корисник бесповратних средстава достави 

дозаказ Стручној комисији да је  привредном субјекту исплатио извршене радове/извршене услуге 

у износу умањеном за одобрена средства.  

3. О реализацији ове Одлуке стараће се Градска управа за локални економски развој града 

Чачка и Градска управа за финансије града Чачка. 

 

4. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли. 

 

Образложење 

 

Градско веће града Чачка расписало је Јавни позив за учешће привредних субјеката у 

спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за 

производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији града Чачка, број 214/2021-III 

од 21. децембра 2021. године  у складу са Правилником о суфинансирању енергетске санације 

породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене 

потребе („Сл. лист града Чачка, број22/2021), који је објављен у дневном листу Чачански глас  и на 

сајту града Чачка (www.cacak.org.rsi). 

У складу са чланом 20. став 7. Правилника о суфинансирању енергетске санације 

породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене 

потребе („Сл. лист града Чачка, број22/2021),  Стручна комисија за праћење реализације мере 

енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне 

енергије за сопствене потребе,  доставила  је Градском већу града Чачка записник и  Предлог 

коначне Одлуке о избору директних корисника у спровођењу енергетске санације.    

 Увидом у наведену документацију утврђено је да је Стручна комисија у складу са чланом 

20. став 2. и 3. Правилника  утврдила прелиминарну листу од 12 директних корисника – учесника 

конкурса. 

 Стручна комисија затражила је од 12 учесника конкурса да допуне документацију (Изјаву о 

важењу рока цене и Потврду да специфицирана понуђена опрема испуњава опште услове за 

прикључење фотонапонских модула на унутрашње инсталације постојећег објекта, које је донела 

Електродистрибуција Србије доо Београд) у накнадно остављеном року. 

 Након истека рока за допуну пријаве Стручна комисија није разматрала пријаве привредних  

субјеката Conseco доо Београд, Vesanet Петровац на Млави, јер у предвиђеном року нису доставили 

допуну пријаве – документације, а привредни субјекти Електроват доо Београд и Turn key Projekt 

доо Стара Пазова нису доставили допуну документације. 

Како су привредни субјекти из тачке 1. ове одлуке доставили  у прописаном року потребну 

документацију и испунили све услове Јавног позива, то је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке. 

О реализацији ове одлуке стараће се Градска управа за локални економски развој града 

Чачка и Градска управа за финансије града Чачка. 

 У складу са члнаом 20. став 9. Правилника ова одлука биће објављена на огласној табли и 

званичној интернет страници града Чачка и ступа на снагу даном објављивања.  

 

http://www.cacak.org.rsi/
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ТРИДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

УДРУЖЕЊИМА У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА О 

РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2021. 

ГОДИНИ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Александра Максимовића, 

Градско веће је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. УСВАЈА СЕ извештај  о реализовању програма од јавног интереса у 2021. години, које су 

доставила следећа удружења: 

 

 Друштво љубитеља птица и природе „Сове на опрезу“ Чачак 

 Удружење грађана „Географско еколошко друштво“ Чачак 

 Удружење социјалне задруге домаће радиности „Босиљак“ Чачак 

 Удружење грађана „Евгенија“ Чачак 

 Удружење „Крајем наше улице“ Чачак 

 Центар за развој аудиовизуелних медија „Кинокулт“ Чачак 

 Унија младих Чачак 

 Удружење грађана „Наше дрво“ Чачак 

 Удружење спортских новинара града Чачка 

 Удружење грађана „Светосавске свечаности“ Чачак 

 Друштво за борбу против шећерне болести „Diabetes mellitus“ Чачак 

 Удружење дистрофичара Моравичког округа Чачак 

 Кинолошко удружење „Драган Радовић – Џони“ Чачак 

 Међуопштинско удружење глувих и наглувих Чачак 

 Удружење „Ксенија – руски језик“ Чачак 

 Удружење параплегичара Чачак 

 Коло српских сестара "Надежда Петровић" Чачак 

 Међуопштинска организација слепих Чачак 

 Удружење за реализацију интеракцијских турбо астроидних машина „Ритам“ Чачак 

 Друштво за церебралну парализу Моравичког округа Чачак 

 Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама Чачак 

 Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Чачак 

 Удружење ратних војних инвалида и породица погинулих бораца града Чачак 

 Удружење „Суадео“ Чачак 

 Центар за лични раст и развој „Огледало“ Чачак 

 Општинска организација  „Ратни ветерани Србије“ Чачак 

 Удружење грађана „Ларис“ Чачак 

 Удружење „Страцимиров запис“ Чачак 

 Удружење Макетарски клуб Чачак 

 Удружење „Уједињени пензионери“ Чачак 
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 Ловачко удружење „Радиша Поштић“ Мрчајевци 

 Удружење „Ред змаја жена Србије - СВОД“ Чачак 

 Центар за развој и унапређење породичног функционисања „Хоризонти“ Чачак 

 Удружење пензионера „Атеничко врело“ Чачак 

 Удружење грађана „Мрежа инспектора Србије“ Чачак 

 Удружење особа оболелих од малигних болести „Вера“ Чачак 

 Удружење грађана „Наше дрво“ Чачак 

 Удружење пензионера града Чачка 

 Центар за информисање, културу и развој демократије „Директива“ Чачак 

 Удружења потомака ратника Србије Чачак 

 Ловачко удружење „Раде Јоксић“ Јежевица 

 Међуопштинско удружење глувих и наглувих Чачак 

 Удружење „Страцимиров запис“ Чачак 

 Удружење „Ирмос“ Чачак 

 Удружење „Саветовалиште Патриа“ Чачак 

 

 

2.  Да удружења: 

 Организација резервних војних старешина града Чачка  

 Удружење „Иницијатива за Чачак“ Чачак  

 Удружење „Еко центар 32“ Чачак  

 

која нису користила одобрена средства у 2021. години немају обавезу достављања 

Извештаја. 

 

3.  Да се против удружења:  

 

 Кинолошко друштво „Јелица 032“ Заблаће 

 Друштво за одгој и заштиту ситних животиња „Кошутњак“ Чачак  

 

 

која  нису доставила извештај о реализовању програма од јавног интереса у 2021. години, 

предузму неопходне мере у складу са чланом 19. Правилника о критеријумима и поступку 

доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса („Сл. лист града 

Чачка“ број 5/2018). 

 

4. Да се против удружења:  

 

 Центар за подстицање дијалога и толеранције Чачак (програм „Превенција и заштита 

од родно заснованог насиља“) 

 Друштво за неговање традиција ослободилачких ратова Србије до 1918. године  - 

Чачак  

 Центар за истраживачко новинарство Чачак  
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 Центар за подстицање дијалога и толеранције Чачак (програм „Односи са јавношћу у 

установама образовања-5 ПР 2021 Улога и значај онлајн комуникације у условима 

пандемије“) 

 Удружење за заштиту животиња „Рај за псе“ Чачак 

 Удружење рома „Будимо људи“ Чачак 

 

која нису користила средства у складу са Уговором, предузму мере у складу са  чланом 19. став 

1. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање 

програма од јавног интереса („Сл. лист града Чачка“ број 5/2018). 

 

 

5. Да удружења грађана која су наменски утрошила средства, али им није прихваћено 

образложење због неблаговремено достављеног Извештаја: 

 

 Удружење „Чачанска пчела“ Чачак 

 Равногорски покрет општински одбор Чачак 

 

немају право на доделу средстава за финансирање или суфинансирање програма у текућој 

години у складу са чланом 19. став 3. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава 

удружењима за реализовање програма од јавног интереса („Сл. лист града Чачка“ 5/2018). 

 

 

ТРИДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА 

УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА У 2022. ГОДИНИ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а анкон уводног излагања Александра Максимовића и 

дискусије др Ивана Глишића и др Милоша Папића који су изразили потребу за повећаним 

мониторингом у овој области, Градско веће је једногласно донело: 

 

О Д Л У К У 

о додели средстава удружењима за реализовање 

 програма од  јавног интереса у 2022. години 

  

1. ДОДЕЉУЈУ СЕ средства за реализовање програма од јавног интереса у 2022. години 

следећим удружењима и то: 

 

1.1. Програми/Пројекти у области заштите животне средине: 

 

едни 

број 
    Подносилац пријаве 

 

 

Назив пројекта 

 

 

Област 

 

 

   Број бодова 

 

 

        Износ 

(у динарима) 

1.  
Друштво љубитеља 

птица и природе „Сове 

ревитализација 

Растока (Суве 

заштита животне 

средине 
86 555.490,00 
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на опрезу“ Чачак Мораве) 

2.  

Удружење социјалне 

задруге домаће 

радиности «Босиљак» 

Чачак 

Поновна употреба – 

јер одлагање отпада 

је најмање пожељан 

поступак 

заштита животне 

средине 76 325.000,00 

3.  
Удружење 

 „Иницијатива за Чачак“ 

Чачак 

Спровођење 

едукације грађана у 

месним заједницама 

града Чачка 2.0 

заштита животне 

средине 74 280.000,00 

4.  
Еколошко риболовачко 

удружење Рома Чачак 

Чиста река – здрава 

река 

заштита животне 

средине 
69 160.000,00 

5.  
Удружење грађана 

„Географско еколошко 

друштво“ Чачак 

сачувајмо наше воде заштита животне 

средине 68 140.000,00 

6.  
Удружење грађана  

„Евгенија“ Јежевица 

Нећемо смеће – 

хоћемо цвеће 

заштита животне 

средине 
63 320.000,00 

7.  
Удружење „Зелена 

будућност наше Србије“ 

Чачак  

Потенцијали 

хидроелектране 

Међувршје у заштити 

животне средине 

заштита животне 

средине 
56 150.000,00 

 

                                       укупно 1.930.490,00 динара 

 

 

 

1.2. Програми/Пројекти у области друштвене бриге о деци и младима: 

 

редни 

број 
    подносилац пријаве 

 

 

назив пројекта 

 

 

област 

 

 

   број бодова 

 

 

  предлог  

(у динарима) 

1.  
Центар за развој 

аудиовизуелних медија 

„Кинокулт“ Чачак 

Интеракција 2022 друштвена брига о 

деци и младима 83 260.000,00 

2.  
Удружење спортских 

новинара града Чачка 

Деца и млади 

спортски понос Чачка 

друштвена брига о 

деци и младима 
76 50.000,00 

3.  „Унија младих“ Чачак 
Бициклијада 2022. 

(породична вожња) 

друштвена брига о 

деци и младима 
76 150.000,00 

4.  
Удружење грађана 

„Светосавске 

свечаности“ Чачак 

Светосавске васпитно 

образовне радионице 

друштвена брига о 

деци и младима 

 

 

 

75 200.000,00 

5.  
Удружење потомака 

ратника Чачак 

Колка је мудрост 

војводина, колико је 

друштвена брига о 

деци и младима 
70 50.000,00 
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срце Надеждино, 

колика је душа 

Дисова 

6.  

Центар за 

информисање, културу 

и развој демократије 

„Директива“ Чачак 

Успротиви се 

вршњачком насиљу 

друштвена брига о 

деци и младима 
69 150.000,00 

7.  
Удружење грађана  

„Наше дрво“ Чачак 

Буди креативан друштвена брига о 

деци и младима 
68 50.000,00 

8.  
Удружење „Еко дизајн“ 

Чачак 

Урбана башта (на 

терену Спортског 

центра Младост) 

друштвена брига о 

деци и младима 65 90.000,00 

 

 

        укупно 1.000.000,00 динара 

 

 

1.3. Програми/Пројекти у области: 

 

- социјалне заштите,  

- борачко-инвалидске заштите,  

- заштите лица са инвалидитетом,  

- друштвене бриге о деци и младима,  

- заштите интерно расељених и избеглица,  

- подстицање наталитета,  

- помоћи старима,   

- здравствене заштите,  

- заштите и промовисања људских и мањинских права,  

- образовања, 

- науке,  

- одрживог развоја,  

- заштите животиња,  

- заштите потрошача,  

 и борбе против корупције: 

 

 

редни 

број 
    подносилац пријаве 

 

 

назив пројекта 

 

 

област 

 

 

   број бодова 

 

 

  предлог  

(у динарима) 

1.  

Друштво за борбу 

против шећерне болести 

„Diabetes mellitus“ 

Чачак 

Помозимо особама 

оболелим од шећерне 

болсти да овладају 

њом, а ме она њима   

заштита лица са 

инвалидитетом 
94 900.000,00 

2.  Међуопштинско Сервисне услуге са заштита лица са 92 1.300.000,00 
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удружење глувих и 

наглувих Чачак 

дневним боравком за 

глува и наглува лица 

и адаптација 

канцеларије и 

набавка намештаја, 

обука чујућих лица за 

основну 

комуникацију 

знаковним језиком 

инвалидитетом 

3.  
Удружење 

параплегичара Чачак 

Пројекат заштита лица са 

инвалидитетом 
86 1.400.000,00 

4.  
Кинолошко удружење 

„Драган Радовић – 

Џони“ Чачак 

Чачански кинолошки 

дани 2022. 

заштита животиња 
85 260.000,00 

5.  
Ловачко удружење  

„Раде Јоксић“ Јежевица 

објекат за 

привремени смештај 

и преглед меса 

заштита животиња 

85 450.000,00 

6.  

Удружење 

дистрофичара 

Моравичког округа 

Чачак 

Корак по корак до 

интеграције 

заштита лица са 

инвалидитетом 
84 1.000.000,00 

7.  
Удружење 

 „Ксенија – руски језик“ 

Чачак 

У духу језика и 

традиције 

образовање 

84 200.000,00 

8.  
Друштво за церебралну 

парализу Моравичког 

округа Чачак 

Клуб ОСИ  заштита лица са 

инвалидитетом 83 500.000,00 

9.  
Међуопштинска 

организација слепих 

Чачак 

Активнији живот 

слепих 

заштита лица са 

инвалидитетом 82 1.300.000,00 

10.  
Удружење пензионера  

града Чачка 

Помоћ старима помоћ старима 
81 460.000,00 

11.  
Коло српских сестара  

"Надежда Петровић" 

Чачак 

Култура доброте – 

пут до солидарности 

социјална заштита 

80 250.000,00 

12.  
Хуманитарна 

организација „Колевка“ 

Београд 

Колевка за Чачак социјална заштита 

77 500.000,00 

13.  
Центар за самостални 

живот особа са 

инвалидитетом Чачак 

Интегрисани у 

заједници 

заштита лица са 

инвалидитетом 76 600.000,00 

14.  

Удружење ратних 

ветерана, инвалида и 

породица погинулих 

бораца Чачак 

Јачање капацитета 

удружења ветерана и 

инвалида, и помоћ 

породицама 

погинулих бораца 

борачко 

инвалидска 

заштита 75 400.000,00 

15.  Удружење  Подигнимо свест за одрживи развој 74 200.000,00 



 

 

 

 

 

  36 

 

 

 

„Крајем наше улице“ 

Чачак 

чистији Чачак 

16.  
Општинска 

организација „Ратни 

ветерани Србије“ Чачак  

Стварање услова за 

обезбеђење 

здравствене, 

социјалне и 

материјалне 

сигурности чланова 

Удружења и 

регулисање статуса 

бораца на територији 

града Чачка 

борачко 

инвалидска 

заштита 

74 450.000,00 

17.  
Центар за лични раст  

и развој „Огледало“ 

Психосоцијална 

помоћ и подршка 

особама оболелим од 

малигних болести 

образовање 

73 200.000,00 

18.  

Удружење за 

реализацију 

интеракцијских турбо 

астроидних машина 

„Ритам“ Чачак 

Програм едукације 

студената у области 

машинског 

инжењерства 

наука 

73 230.000,00 

19.  

Удружење за помоћ 

ментално недовољно 

развијеним особама 

Чачак 

Финансирање 

удружења за помоћ 

МНРО за 2022. 

годину 

заштита лица са 

инвалидитетом 72 400.000,00 

20.  
Удружење  

„Макетарски клуб“ 

Чачак 

Чачак куп 2022 образовање 
72 100.000,00 

21.  
Удружење „Уједињени 

пензионери“ Чачак 

Помоћ старима помоћ старима 
71 1.750.000,00 

22.  
Удружење 

„Саветовалиште 

Патриа“ Чачак 

Превенција и заштита 

деце од злостављања 

у предшколским 

установама на 

територији општине 

Чачак 

социјална заштита 

71 250.000,00 

23.  

Центар за психолошку и 

дефектолошку 

едукацију „Раскршћа“ 

Чачак 

Клуб за родитеље 

деце са посебним 

потребама клупко 

здравствена 

заштита 
71 160.000,00 

24.  
Удружење грађана 

„Ларис“ Чачак 

Помозимо и 

оснажимо 

неформалне 

неговатеље у граду 

Чачку 

социјална заштита 

70 100.000,00 

25.  
Удружење пчелара 

“Чачак“ Чачак 

Очување 

здравственог стања 

заштита животиња 
69 100.000,00 
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пчела 

26.  
Удружење грађана 

„Мрежа инспектора 

Србије“ Чачак 

Конференција „Дан 

инспектора Србије“ – 

развој локалне 

заједнице и друштва 

уопште кроз 

снажнију улогу 

инспекције у 

смањењу сиве 

економије, 

унапређење 

саветодавне и 

превентивне улоге 

инспекције 

образовање 

68 170.000,00 

27.  

Удружење ратних 

војних инвалида и 

породица погинулих 

бораца града Чачак 

Подршка унапређењу 

друштвеног положаја 

и социјализација 

ратних војних 

инвалида и породица 

погинулих бораца 

града Чачка 

борачко-

инвалидска 

заштита 

66 500.000,00 

28.  

Центар за развој и 

унапређење породичног 

функционисања 

„Хоризонти“ Чачак 

Родитељство и 

безбедност деце на 

интернету 

образовање 

66 150.000,00 

29.  
Удружење  

„Страцимиров запис“ 

Чачак 

Летња школа ручних 

радова 

образовање 

64 60.000,00 

30.  
Српско руско белоруско 

пријатељство Србије 

Чачак 

Школа руског језика образовање 

62 200.000,00 

31.  

Удружење особа 

оболелих од малигних 

болести 

 „Вера“ Чачак 

Радионица „Нова 

знања“ 

социјална заштита 

63 100.000,00 

32.  
Удружење пензионера 

„Атеничко врело“ Чачак 

Лепши дани помоћ старима 
60 220.000,00 

33.  

Удружење Локална 

акциона група 

„Драгачево – Јелица – 

Западна Морава“ Гуча 

Реализација локалне 

стратегије руралног 

развоја 

одрживи развој 

59 340.000,00 

34.  
Центар за изучавање 

екологије и археологије 

Чачак 

Едукација младих из 

града Чачка о 

историји њиховог 

краја 

образовање 

55 200.000,00 

35.  
Удружење грађана 

„Клуб радника и 

Наше треће доба помоћ старима 
51 200.000,00 
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пензионера 

АД Компанија  

Слобода“ Чачак 

 

 

          укупно 15.6 00.000,00 динара 

 

 

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

права и обавезе. 

 

3. За израду и реализацију Уговора задужују се Градска управа за финансије, Градска управа 

за локални економски развој и Градска управа за урбанизам.  

 

4. Ову одлуку објавити на web сајту града Чачка. 

 

 

ТРИДЕСЕТПЕТА ТАЧКА:    РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА 

КОРИСНИКА СРЕДСТАВА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА 

У КУЛТУРИ, КАО И УМЕТНИЧКИХ, ОДНОСНО 

СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА У КУЛТУРИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2021. ГОДИНИ  

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Бранка Ћаловића, Градско веће 

је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 

1. УСВАЈА СЕ извештај  о реализовању пројеката у култури, као и уметничких, односно 

стручних и научних истраживања у култури на територији града Чачка  у 2021. години, које 

су доставили следећи корисници средстава: 

 

 

1. Завичајно друштво „Чачани“ Чачак 

2. Железничко културно уметничко друштво „Дуле Милосављевић“ Чачак 

3. Културно уметничко друштво  „Бамби“ Чачак 

4. Удружење „World music center Serbia“ Чачак  

5. Удружење фолклора и народног стваралаштва „Дукати“ Чачак 

6. Удружење „Српско руско белоруско пријатељство Србије“ Чачак 

7. Друштво староседелаца Љубића „Гребићи“ Љубић 

8. Културно уметничко друштво  „Радиша Поштић“ Мрчајевци 

9. Фото кино клуб „Чачак“ Чачак 

10. Фото кино клуб „Чачак“ Чачак 

11. Фото кино клуб „Чачак“ Чачак 

12. Уметничко друштво „Градац“ Чачак 
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13. Удружење „Културно просветна заједница“ Чачак 

14. Студио за дизајн “Lupo design studio” Чачак 

15. Удружење „Омладинско позориште Морава театар“ Чачак 

16. Удружење „Чувари дела Вука Караџића“ Чачак 

17. Фолклорни ансамбл „Ветерани града Чачка“ Чачак 

18. Удружење „Креативна јазбина“ Чачак 

19. Удружење „Креативна јазбина“ Чачак 

20. Удружење „Богати легат искрених стваралаца Србије“ Горњи Милановац 

21. Удружење грађана „Платформа за промоцију уметности мултиоригинала“ Доња Трепча 

22. Удружење спортских новинара града Чачка 

23. Фото група „Формат“ Чачак   

24. Фото група „Формат“ Чачак   

25. Удружење визуелних уметника Чачак 

26. Удружење „Ирмос“ Чачак 

27. Радничко културно уметничко друштво „ФРА“ Чачак 

28. Удружење „Архи зона“ Чачак 

29. Издавачка кућа „Дерета“ ДОО Београд 

30. Друштво ликовних уметника „Рисим“ Чачак 

31. Удружење „Прича“ Чачак 

32. Удружење „Светосавске свечаности“ Чачак 

33. Удружење „Еко дизајн“ Чачак 

34. Удружење „Наше дрво“ Чачак 

35. Центар за развој и унапређење породичног функционисања „Хоризонти“ Чачак 

36. Европски културни форум Београд 

 

 

 

1. Да се против следећих корисника средстава: 

 

 Удружење „Театар ретких генијалаца“ Чачак 

 Културно уметничко друштво  „Абрашевић“ Чачак 

 

који нису доставили извештај о реализацији пројеката у култури, као и уметничких, односно 

стручних и научних истраживања у култури на територији града Чачка  у 2021. години 

предузму неопходне мере у складу са чланом 13. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину 

избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, 

аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 

105/2016 и 112/2017). 

 

3. Да се против следећих корисника средстава:  

 

 Удружење рома „Будимо људи“ Чачак 

 Културно уметничко друштво  „Српски јелек“ Чачак 

 

 

који није користили средства у складу са Уговором, предузму мере у у складу са Уговором о 

додели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, 
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односно стручних и научних истраживања у култури на територији града Чачка из буџета града 

Чачка у 2021. години. 

 

 

ТРИДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

У КУЛТУРИ, КАО И УМЕТНИЧКИХ, ОДНОСНО 

СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА У КУЛТУРИ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2022. ГОДИНИ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Бранка Ћаловића и дискусије 

Немање Трнавца који је поставио питање дужину постојања удружења који учествују на конкурсу 

у овој области и Бранка Ћаловића који је истакао да таква обавеза не постоји, Градско веће је 

једногласно донело: 

 

ОДЛУКУ 

о расподели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и 

уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на територији града Чачка 

у 2022. години 

  

 

1. Средства  буџета града Чачка намењена за финансирање или суфинансирање пројеката у 

култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на територији 

града Чачка у 2022. години, у износу од 8.100.000,00 динара,  расподељују се следећим 

подносиоцима пројеката: 

 

 

Редни 

број 

Подносилац 

пријаве 

 

 

Назив пројекта 

 

Област културне 

делатности 

 

 

Износ 

(у динарима) 

1.  
Удружење 

„Наше дрво“ 

Чачак 

Креације и 

рукотворине 5 

остала извођења 

културних програма и 

културних садржаја 

(мјузикл, циркус, 

пантомима, улична 

уметност и сл.) 

60.000,00 

2.  

Асоцијација за 

уметност и 

културу 

„Карусел“ Чачак 

Документарно-

играни филм о 

животу и раду 

Слободана 

Матовића Џаје 

филмска уметност и 

остало аудио-

визуелно 

стваралаштво остало 

аудио-визуелно 

стваралаштво 

300.000,00 

3.  
КУД „Бамби“ 

Чачак 

Народна ношња 

из Баната 

уметничка игра – 

класичан балет, 

народна игра, 

150.000,00 
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савремена игра 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација) 

4.  

Удружење 

„Богати легат 

искрених 

стваралаца 

Србије“ 

Горњи 

Милановац 

Невиђена лепота  

музика (стваралаштво, 

продукција, 

интерпретација) 

50.000,00 

5.  

Удружење 

„Свесловенско 

књижевно 

друштво“ 

Београд  

„Игре за 

незаборав“- 

збирка песама 

аутора Владана 

Савићевића 

књижевност 

(стваралаштво, 

преводилаштво) 

50.000,00 

 

6.  

Културно 

уметничко 

друштво  

 „Радиша 

Поштић“ 

Мрчајевци 

Смотра дечијег 

фолкора 

уметничка игра – 

класичан балет, 

народна игра, 

савремена игра 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација) 

100.000,00 

7.  

Фолклорни 

ансамбл  

„Ветерани града 

Чачка“ Чачак  

Сабор ветерана 

„Моравски вез“ 

уметничка игра – 

класичан балет, 

народна игра, 

савремена игра 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација) 

70.000,00 

 

8.  

Удружење 

грађана 

 „Светосавске 

свечаности“ 

Чачак 

Светосавски 

духовни концерт 

музика (стваралаштво, 

продукција, 

интерпретација) 

100.000,00 

9.  
Уметничко 

друштво 

„Градац“ Чачак 

Часопис 

„Градац“  

књижевност 

(стваралаштво, 

преводилаштво) 

1.710.000,00 

10.  
Фото кино клуб 

Чачак  

Каталог 

фотографија  

научноистраживачке 

и едукативне 

делатности у култури 

100.000,00 

11.  
Удружење 

„Креативна 

јазбина“ Чачак 

Летња игра 

сликарским 

техникама  

(други лист) 

ликовне, примењене, 

визуелне уметности, 

дизајн, уметничка 

фотографија и 

архитектура 

100.000,00 

12.  Удружење Објављивање књижевност 100.000,00 
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„Креативна 

јазбина“ Чачак 

књиге песама 

„Узде улазних 

врата“ Иване 

Пајић 

(стваралаштво, 

преводилаштво) 

13.  

Удружење 

„Омладинско 

позориште 

„Морава театар“ 

Чачак 

Позоришна 

представа „Да 

нам живи, живи 

рад“  

позоришна уметност 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација) 

200.000,00 

14.  

Удружење 

„Културно 

просветна 

заједница“ Чачак 

У сусрет 

престоници 

културе  

остала извођења 

културних програма и 

културних садржаја 

(мјузикл, циркус, 

пантомима, улична 

уметност и сл.) 

1.200.000,00 

15.  

Удружење 

„Чувари дела 

Вука Караџића“ 

Чачак 

Језик – 

хранитељ 

народа мог  

научноистраживачке 

и едукативне 

делатности у култури 

120.000,00 

16.  
Удружење 

„Страцимиров 

запис“ Чачак 

Мирослављево 

јеванђеље – 

допринос 

очувању 

нематеријалног 

и културног 

наслеђа 

делатност заштите у 

области 

нематеријалног 

културног наслеђа 

80.000,00 

 

17.  

Железничко 

културно 

уметничко 

друштво „Дуле 

Милосављевић“ 

Чачак 

12. Дечији 

фестивал 

фолклора 

„Чачански 

опанак“ 

уметничка игра – 

класичан балет, 

народна игра, 

савремена игра 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација) 

450.000,00 

18.  
Удружење 

визуелних 

уметника Чачак 

Радионица сито 

штампе 

ликовне, примењене, 

визуелне уметности, 

дизајн, уметничка 

фотографија и 

архитектура 

400.000,00 

19.  
Фото група 

„Формат“ Чачак 

Фото радионица 

„Форматирање“ 

научноистраживачке 

и едукативне 

делатности у култури 

80.000,00 

 

20.  
Фото група 

„Формат“ Чачак 

Фото дани 

Чачка 2022. 

ликовне, примењене, 

визуелне уметности, 

дизајн, уметничка 

фотографија и 

архитектура 

120.000,00 

21.  Коло српских Косовски вез делатност заштите у 100.000,00 
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сестара 

 „Надежда 

Петровић“ Чачак 

области 

нематеријалног 

културног наслеђа 

22.  

Удружење 

потомака 

ратника Србије 

Чачак 

Чачак вас чека – 

чекамо лето 

2022.  

спремајући се за 

„Чачак – 

престоница 

културе 2023 

године „ 

менаџмент у култури 

80.000,00 

 

23.  

Радничко 

културно - 

уметничко 

друштво „ФРА“ 

Чачак 

Међународни 

фестивал 

фолклора „Са 

Овчара и 

Каблара“ и 

наступи тачка 3. 

уметничка игра – 

класичан балет, 

народна игра, 

савремена игра 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација) 

150.000,00 

24.  
Удружење 

„Ирмос“ Чачак  

Воли, разуми и 

опрости 

научноистраживачке 

и едукативне 

делатности у култури 

120.000,00 

25.  
Студио за дизајн  

“Lupo design 

studio” Чачак 

Упознајмо 

знамените 

личности града 

Чачка 

ликовне, примењене, 

визуелне уметности, 

дизајн, уметничка 

фотографија и 

архитектура 

150.000,00 

26.  

Удружење 

фолклора и 

народног 

стваралаштва 

„Дукати“ Чачак 

Међународни 

фестивал 

фолклора  

уметничка игра – 

класичан балет, 

народна игра, 

савремена игра 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација); 

150.000,00 

27.  

Удружење 

грађана 

„Платформа за 

промоцију 

уметности 

мултиоригинала“ 

Доња Трепча 

Ликовне 

примењене 

уметности 

Назив пројекта 

„Пето 

међународно 

Бијенале 

графике у Чачку 

2022“ 

ликовне, примењене, 

визуелне уметности, 

дизајн, уметничка 

фотографија и 

архитектура 

200.000,00 

28.  
Центар за 

психолошко 

саветовање, 

Жена о жени: 

објављивање 

научно-

научноистраживачке 

и едукативне 

делатности у култури 

50.000,00 
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едукацију, 

истраживање и 

лични развој  

„ПсихоЗона“ 

 Горњи 

Милановац 

истраживачког 

рада из области 

књижевности, и 

промоција жена 

у науци и 

култури 

29.  
Удружење „Кино 

клуб Камео“ 

Чачак 

Краткометражни 

филмски 

фестивал Чачак  

Дигитално 

стваралаштво и 

мултимедији    

300.000,00 

30.  

Удружење 

„World Music 

Center Serbia” 

Чачак 

„Како је срцу 

моме, души ми 

рањеној“ 

музика (стваралаштво, 

продукција, 

интерпретација) 

100.000,00 

31.  

Центар за развој 

аутовизуелних 

медија 

„Кинокулт“ 

Чачак 

Стави наше 

наочаре 

позоришна уметност 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација) 

250.000,00 

32.  
Удружење 

„Архи зона“ 

Чачак 

Архитектонско 

наслеђе Михајла 

Митровића 

научноистраживачке 

и едукативне 

делатности у култури 

200.000,00 

33.  

Центар за развој 

и унапређење 

породичног 

функционисања 

„Хоризонти“ 

Чачак 

Дечја ликовна 

колонија Чачак  

ликовне, примењене, 

визуелне уметности, 

дизајн, уметничка 

фотографија и 

архитектура 

60.000,00 

 

34.  

Удружење 

„Српско руско 

белоруско 

пријатељство 

Србије“ Чачак 

Концер хора 

„Лучинушка“  

музика (стваралаштво, 

продукција, 

интерпретација) 

50.000,00 

 

35.  

Удружење 

спортских 

новинара града 

Чачка 

Чачански 

спортисти 

говоре  

књижевност 

(стваралаштво, 

преводилаштво) 

100.000,00 

36.  

Центар за развој 

аутовизуелних 

медија 

„Кинокулт“ 

Чачак 

Радионица 

Found footage 

филмска уметност и 

остало аудио-

визуелно 

стваралаштво 

100.000,00 

37.  

Центар за 

информисање, 

културу и развој 

демократије 

„Директива“  

Чачак 

 Грување из 

клуба  

музика (стваралаштво, 

продукција, 

интерпретација) 

150.000,00 
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38.  

Удружење 

„Наслеђе“  

Горњи 

Милановац 

Камене књиге 

предака – стари 

надгробни 

споменици и 

крајпуташи 

чачанског краја  

делатност заштите у 

области покретних 

културних добара 

50.000,00 

 

39.  
Удружење 

„Зелена јабука“ 

Пријевор 

Музички 

фестивал – неке 

нове песме старе 

музика (стваралаштво, 

продукција, 

интерпретација) 

200.000,00 

 

 

 

2. Средства нису одобрена следећим подносиоцима пројеката: 

 

Редни 

број 

подносилац 

пријаве 

 

 

назив пројекта 

 

област културне 

делатности 

 

 

предлог 

1.  
Уметничко 

удружење „Piano 

forte“ Чачак 

Музика и ми 

музика (стваралаштво, 

продукција, 

интерпретација) 

 

 

одбијено 

2.  

Удружење за 

неговање 

народне 

традиције 

„Етнос“ Чачак 

Фолклор, 

музика и игра 

као инспирација 

чачанима  

уметничка игра – 

класичан балет, 

народна игра, 

савремена игра 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација) 

одбијено 

3.  

Удружење „Ред 

змаја жена 

Србије – свод“ 

Чачак  

Српска бајка  

Дигитално 

стваралаштво и 

мултимедији    

одбијено 

4.  
Удружење „Свет 

у размери“ Чачак  

Макета нове 

зграде Научно 

технолошког 

парка Чачак 

делатност заштите у 

области 

нематеријалног 

културног наслеђа 

одбијено 

5.  
Удружење 

„Комитет знања 

Србије“ Београд  

Звучна обрада 

крижевног 

првенца 

Владислава 

Петковића 

Диса, збирка 

песама: 

утопљене душе  

филмска уметност и 

остало аудио-

визуелно 

стваралаштво 

одбијено 

6.  
Удружење 

љубитеља 

Музички албум 

„Калдрма крај 

музика (стваралаштво, 

продукција, 
одбачено 



 

 

 

 

 

  46 

 

 

 

музике и вина 

„Стари град“ 

Чачак 

Мораве“ 

снимање 10 

ауторских 

композиција 

музичке групе 

„Стари град“  

интерпретација) 

7.  

Културно 

уметничко 

друштво  

„Абрашевић“ 

Чачак  

Фестивал маске 

– покладе, 

првомајска 

будилица, ко 

некад у 8 - 

обичајно 

окупљање 

старих чачана 

уметничка игра – 

класичан балет, 

народна игра, 

савремена игра 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација) 

одбачено 

8.  
Удружење рома 

„Будимо људи“ 

Чачак  

Амен аџес 

сићијас 

остала извођења 

културних програма и 

културних садржаја 

(мјузикл, циркус, 

пантомима, улична 

уметност и сл.) 

одбачено 

9.  
Удружење рома 

„Будимо људи“ 

Чачак  

Снимање, 

игране тв серије 

„Истина је лаж“ 

уметничка игра – 

класичан балет, 

народна игра, 

савремена игра 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација) 

одбачено 

10.  
Фото кино клуб 

Чачак 

  

20. Дани 

фотографије – 

Чачак 2022 

ликовне, примењене, 

визуелне уметности, 

дизајн, уметничка 

фотографија и 

архитектура 

одбачено 

11.  
Фото кино клуб 

Чачак  

Међународна 

изложба 

фотографија 

„Породични 

портрет 2022 – 

породица“ 

ликовне, примењене, 

визуелне уметности, 

дизајн, уметничка 

фотографија и 

архитектура 

одбачено 

12.  
Књижевно 

друштво 

Мрчајевци 

Двадесетдруги 

међународни 

мрчајевачки 

песнички 

сусрети 2022 

књижевност 

(стваралаштво, 

преводилаштво) 

одбачено 

13.  
Удружење 

„Креативна 

јазбина“ Чачак 

Објављивање 

књиге „Испод 

површине“ 

Станислава 

књижевност 

(стваралаштво, 

преводилаштво) 

одустали 
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Стојковића 

14.  

Друштво 

староседелаца 

Љубића 

„Гребићи“  

Љубић 

„Љубићки 

албум“ часопис 

 

уметничка игра – 

класичан балет, 

народна игра, 

савремена игра 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација) 

одустали 

 

 

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

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

дана од дана објављивања одлуке о расподели средстава. 

 

2. Са изабраним подносиоцима из тачке 1. Одлуке закључиће се уговор о финансирању 

односно суфинансирању пројеката. 

 

3. За израду и реализацију уговора задужује се Градска управа за друштвене делатности 

града Чачка. 

 

4. Ову Одлуку објавити на веб-сајту града Чачка www.cacak.org.rs. 

 

 

Образложење 

 

Градско веће града Чачка расписало је Јавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање 

или суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних 

истраживања у култури на територији града Чачка у 2022. години, а у складу са Законом о култури 

(„Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 6/2020) и Уредбом о критеријумима, 

мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета 

Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

РС” број 105/2016 и 112/2017). Јавни конкурс је објављен 26. јануара 2022. године у дневном листу 

„Ало“ и на сајту града Чачка (www.cacak.org.rs) и трајао је 30 дана, закључно са 28. фебруаром 2022. 

године. У наведеном року достављено је 53 пројекта. Неблаговремених пријава није било. 

 

 На основу  члана 11. Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или 

суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у 

култури на територији града Чачка у 2022. години, Стручна комисија за избор пројеката у култури 

(образована Решењем Градског већа број 06-41/2021-III од 19. марта 2021. године) затражила је од 

18 учесника конкурса да допуне поднету пријаву, у року од осам дана од дана објављивања 

Обавештења на званичној интернет страници града Чачка. 

 

Након протека рока за допуну пријава Стручна комисија разматрала је приспеле пријаве на Јавни 

конкурс за прикупљање предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и 

уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на територији града Чачка у 2022. 

години.   

http://www.cacak.org.rs/
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У складу са тачком 11. Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или 

суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у 

култури на територији града Чачка у 2022. години, нису разматрани достављени пројекти од стране 

Удружења Рома „Будимо људи“ Чачак  (пројекат Амен аџес сићијас и пројекат Снимање, игране тв 

серије „Истина је лаж“) и Фото кино клуба Чачак (пројекат 20. Дани фотографије – Чачак 2022 и 

пројекат Међународна изложба фотографија „Породични портрет 2022 – породица“) јер нису у 

предвиђеном року доставили допуну пријаве.  

 

У складу са тачком 8. Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или 

суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у 

култури на територији града Чачка у 2022. години, није разматран достављени пројекат 

Двадесетдруги међународни мрчајевачки песнички сусрети 2022,  Књижевног друштва Мрчајевци  

јер је пријава поднета на обрасцу који није Пријавни образац предвиђен овим Јавним конкурсом.  

 

У складу са правилима Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или 

суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у 

култури на територији града Чачка у 2022. години, није разматран достављени пројекат Удружења 

љубитеља музике и вина «Стари град» Чачак (пројекат Музички албум „Калдрма крај Мораве“ 

снимање 10 ауторских композиција музичке групе „Стари град“), јер се не спроводи само на 

територији града Чачка. 

 

У складу са тачком 5. Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или 

суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у 

култури на територији града Чачка у 2022. години, пројекат (Фестивал маске – покладе, првомајска 

будилица, ко некад у 8 - обичајно окупљање старих Чачана)  поднет од стране Културно уметничког 

друшта „Абрашевић“ Чачак, није разматран јер је учесник Јавног конкурса био дужан да поднесе 

Извештај о реализовању пројекта на прописаном обрасцу у року од 15 дана од завршетка пројекта, а 

Културно уметничко друштво „Абрашевић“ Чачак није то учинило, нити је извршило повраћај 

средстава.  

 

 Нису разматрани пројекти поднети од стране Друштва староседелаца Љубића „Гребићи“ Љубић 

(пројекат „Љубићки албум“ часопис) и Удружења „Креативна јазбина“ Чачак (пројекат 

Објављивање књиге „Испод површине“ Станислава Стојковића) јер су обавестили Стручну 

комисију за избор пројеката у култури да одустају од поднетих пројеката. 

 

*** 

 

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

учесницима: 

 

1. Удружење „Наше дрво“ Чачак (пројекат Креације и рукотворине 5) 

 

Пројекат промовише старе занате и друге сродне видове стваралаштва наших суграђана који немају 

прилику да на једном месту прикажу и пренесу знања и умеће. Пројекат је усклађен са општим 

интересом у култури, циљевима и приоритетима конкурса. Изражен је квалитет и садржајна 

иновативност пројекта. Изражени су капацитети потребни за реализацију пројекта.  
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Финансијски план је разрађен, усклађен са планом активности пројекта, економичан и укључује 

више извора финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет културног живота 

заједнице. Изражен је допринос развоју публике и видљивости пројеката. 

 

2. Асоцијација за уметност и културу „Карусел“ Чачак (пројекат Документарно-

играни филм о животу и раду Слободана Матовића Џаје) 

 

Пројекат  доприноси промоцији младих аутора и омогућава представљање  филма снимљеног у 

нашем  граду. Пројекат доприноси и очувању успомена на значајне ствараоце, упознајући и нове 

генерације о непролазном делу и значају оних који су развијали културу далеко од великих центара. 

Усклађеност пројекта са општим интересом у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. 

Изражени су квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени су капацитети потребни за 

реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски 

план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора 

финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. Изражен је 

допринос развоју публике и видљивости пројеката. 

 

 

 

 

3. КУД „Бамби“ Чачак (пројекат Народна ношња из Баната) 

 

Пројекат популаризује и негује изворно народно стваралаштво - традиционалне народне игре код 

деце и младих. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима 

конкурса. Изражени су квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени су капацитети 

потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). 

Финансијски план је усклађен са планом активности пројекта. Изражен је степен утицаја пројекта 

на квалитет културног живота. 

 

4. Удружење „Богати легат искрених стваралаца Србије“ Горњи Милановац 

(пројекат Невиђена лепота) 

 

Пројекат  доприноси афирмацији уметничке музике и истиче стваралаштво уметника из Чачка. 

Пројекат омогућује широј публици упознавање са камерном музиком која није често на 

репертоарима сцене нашег града и околине. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури,  

циљевима и приоритетима конкурса. Изражени су квалитет и садржајна иновативност пројекта. 

Изражени су капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а 

тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности 

пројекта, економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта 

на квалитет културног живота. 

 

5. Удружење „Свесловенско књижевно друштво“ Београд (пројекат „Игре за 

незаборав“ – збирка песама аутора Владана Савићевића) 

 

Издавачки пројекат представља део песничког стваралаштва Владана Савићевића, који оживљава 

старе дечје игре и чува их од заборава.  Пројекат је усклађен са општим интересом у култури,  

циљевима и приоритетима конкурса. Изражени су квалитет и садржајна иновативност пројекта. 
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Изражени су капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а 

тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности 

пројекта. Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

 

6. Културно уметничко друштво „Радиша Поштић“ Мрчајевци (пројекат Смотра 

дечијег фолклора) 

 

Пројекат популаризује изворно народно стваралаштво код деце и младих. Фестивал дуги низ година 

негује српску културну традицију и народне обичаје, упознаје  младе са културном баштином свог и 

других народа. Пројекат је усклађен са општим интересом у култури,  циљевима и приоритетима 

конкурса. Изражени су квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени су капацитети 

потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, тако и неопходни ресурси). 

Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан је и укључује 

више извора финансирања. 

 

7. Фолклорни ансамбл „Ветерани града Чачка“ Чачак (пројекат Сабор ветерана 

„Моравски вез“) 

 

Пројекат доприноси популаризацији традиционалне српске културе и очувању народне песме и 

игре. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. 

Изражени су квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени су капацитети потребни за 

реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски 

план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора 

финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

 

8. Удружење грађана „Светосавске свечаности“ Чачак (пројекат Светосавски 

духовни концерт) 

 

Пројекат омогућава промоцију духовног, историјског, културног и туристичког потенцијала града 

Чачка. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима конкурса. 

Изражени су квалитет и садржајна иноватисвност пројекта. Изражени су капацитети потребни за 

реализацију пројекта. Финансијски план је разрађен, усклађен са планом активности пројекта, 

економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице. Изражен је допринос развоју публике и видљивости 

пројеката. 

 

9. Уметничко друштво „Градац“ Чачак (пројекат Часопис „Градац“) 

 

Периодична публикација са традицијом и великим угледом у културној јавности. Постоји 

усклађеност пројекта са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима конкурса. 

Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта. Изражен је степен утицаја 

пројекта на квалитет културног живота. 

 

10. Фото кино клуб Чачак (пројекат Каталог фотографија) 
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Пројекат обухвата историју фотографије у Чачку, кроз приказ рада аутора и кроз учешће клуба на 

манифестацијама и изложбама, а у циљу прикупљања и чувања материјала о развоју фотографија на 

подручју града Чачка. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. Изражени су квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени су 

капацитети потребни за реализацију пројекта. Финансијски план је разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта. Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице. 

 

11. Удружење „Креативна јазбина“ Чачак (пројекат Летња игра сликарским 

техникама (други лист)) 

 

Пројекат доприноси приближавању младих сликарском прибору и техникама сликања на стаклу, 

упознавање са керамиком, утврђујући знања и вештине у ликовним и примењеним уметностима. 

Пројекат негује стваралаштво младих. Пројекат је усклађен са општим интересом у култури, 

циљевима и приоритетима конкурса. Изражени су квалитет и садржајна иновативност пројекта. 

Изражени су капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а 

тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности 

пројекта, економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта 

на квалитет културног живота. 

 

12. Удружење „Креативна јазбина“ Чачак (пројекат Објављивање књиге песама 

„Узде улазних врата“ Иване Пајић) 

 

Пројекат негује стваралаштво и поезију кроз штампање и представљање треће по реду књиге песама 

„Узде улазних врата“ Иване Пајић. Постоји усклађеност пројекта са општим интересом у култури, 

циљевима и приоритетима конкурса. Финансијски план је разрађен и усклађен са планом 

активности пројекта. Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

 

13. Удружење Омладинско позориште „Морава театар“ Чачак (пројекат Позоришна 

представа „Да нам живи, живи рад“ 

 

Пројекат доприноси афирмацији младих чачанских глумаца на фестивалима у земљи и 

иностранству и подизање културне свести. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури,  

циљевима и приоритетима конкурса. Изражени су квалитет и садржајна иновативност пројекта. 

Изражени су капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а 

тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности 

пројекта, економичан је и укључује више извора финансирања. 

 

14. Удружење „Културно просветна заједница“ Чачак (пројекат У сусрет престоници 

културе) 

 

Пројекат омогућава подстицај и развој културно уметничког и аматерског стваралаштва у сеоским 

срединама и граду Чачку. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури,  циљевима и 

приоритетима конкурса. Изражен квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени 

капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и 
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неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, 

економичан је и укључује више извора финансирања. 

 

15. Удружење „Чувари дела Вука Караџића“ Чачак (пројекат Језик – хранитељ 

народа мог) 

 

Пројекат унапређује културу изражавања, подстиче научноистраживачку делатност у вези са 

завичајном нематеријалном културном баштином и савременом књижевношћу као и читалачку 

културу код младих. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури,  циљевима и 

приоритетима конкурса. Изражени су квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени су 

капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и 

неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, 

економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота. 

 

16. Удружење „Страцимиров запис“ Чачак (пројекат Мирослављево јеванђеље – 

допринос очувању немтеријалног и културног наслеђа) 

 

Пројекат доприноси очувању нематеријалног и културног наслеђа, промовише лепоту ђириличног 

писма кроз сликање, вез и калиграфију, едукујући младе путем радионица. Пројекат је усклађен са 

општим интересом у култури, циљевима и приоритетима конкурса. Изражен је квалитет и садржајна 

иновативност пројекта. Изражени су капацитети потребни за реализацију пројекта. Финансијски 

план је разрађен, усклађен са планом активности пројекта, економичан и укључује више извора 

финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице. Изражен 

је допринос развоју публике и видљивости пројеката. 

 

17. Железничко културно уметничко друштво „Дуле Милосављевић“ Чачак 

(пројекат 12. Дечији фестивал фолклора „Чачански опанак“) 

 

Пројекат популаризује и негује изворно народно стваралаштво код деце и младих. Овај фестивал 

дуги низ година негује српску културну традицију и народне обичаје и упознаје младе са културном 

баштином свог и других народа. Пројекат је усклађен са општим интересом у култури,  циљевима и 

приоритетима конкурса. Изражени су квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени су 

капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, тако и неопходни 

ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан је и 

укључује више извора финансирања. 

 

18. Удружење визуелних уметника Чачак (пројекат Радионица сито штампе) 

 

Пројекат доприноси афирмацији чачанских визуелних уметника и приближава процес стваралаштва 

публици. Пројекат се рализује кроз стручно вођење лица обученог у области сито штампе. 

Усклађеност пројекта са општим интересом у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. 

Изражени су капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а 

тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности 

пројекта, економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта 

на квалитет културног живота. 



 

 

 

 

 

  53 

 

 

 

 

19. Фото група „Формат“ Чачак (пројекат Фоторадионица „Форматирање“) 

 

Пројекат подстиче интересовање младих ка креативном приступу фотографском стваралаштву као 

значајном виду културне активности на нашем простору. Усклађеност пројекта са општим 

интересом у култури, циљевима и приоритетима конкурса. Изражени су квалитет и садржајна 

иновативност пројекта. Изражени су капацитети потребни за реализацију пројекта. Финансијски 

план је разрађен, усклађен са планом активности пројекта. Изражен је степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице. 

 

20. Фото група „Формат“ Чачак (пројекат Фото дани Чачка 2022) 

 

Пројекат доприноси стварању услова за развој фотографске делатности као вид унапређења 

визуелних уметности и предствљање уметничког фото стваралаштва града Чачка. Усклађеност 

пројекта са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима конкурса. Изражени су 

квалитет и садржајна иноватисвност пројекта. Изражени су капацитети потребни за реализацију 

пројекта. Финансијски план је разрађен, усклађен са планом активности пројекта. Изражен је степен 

утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице. 

 

21. Коло српских сестара „Надежда Петровић“ Чачак (пројекат Косовски вез) 

 

Пројекат промовише старе занате и друге сродне видове стваралаштва. Усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури, циљевима и приоритетима конкурса. Изражени су квалитет и 

садржајна иновативност пројекта. Изражени су капацитети потребни за реализацију пројекта. 

Финансијски план је разрађен, усклађен са планом активности пројекта, економичан и укључује 

више извора финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет културног живота 

заједнице. Изражен је допринос развоју публике и видљивости пројеката. 

 

22. Удружење потомака ратника Србије Чачак (пројекат Чачак вас чека – чекамо 

лето 2022. спремајући се за „Чачак – престоница културе 2023. године“) 

 

Пројекат промовише културна збивања града Чачка 2023. кроз туристичку призму „Чачак вас чека“. 

Усклађеност пројекта са општим интересом у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. 

Изражени су квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени су капацитети потребни за 

реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски 

план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора 

финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

 

23. Радничко културно - уметничко друштво „ФРА“ Чачак (пројекат Међународни 

фестивал фолклора „Са Овчара и Каблара“ и наступи тачка 3.) 

 

Пројекат доприноси популаризацији традиционалне народне игре, песме и  мелодије српског народа 

и етничких група у Србији. Пројекат има одговарајући ниво репрезентативности на локалном, 

регионалном и међународном нивоу. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури, 

циљевима и приоритетима конкурса. Финансијски план је разрађен и усклађен са планом 
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активности пројекта, економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен је тепен утицаја 

пројекта на квалитет културног живота. 

 

24. Удружење „Ирмос“ Чачак (пројекат Воли, разуми и опрости) 

 

Пројекат доприноси подизању и нези свести о духовном, историјском, културном и националном 

идентитету. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури,  циљевима и приоритетима 

конкурса. Изражен квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени су капацитети потребни 

за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). 

Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан је и укључује 

више извора финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет. 

 

25. Студио за дизајн “Lupo design studio” Чачак (пројекат Упознајмо  знамените 

личности града Чачка) 

 

Пројекат омогућава презентацију и поставку информативних табли са фотографијом и едукативним 

текстом у образовно-васпитне институције са истакнутим историјским личностима града Чачка. 

Усклађеност пројекта са општим интересом у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. 

Изражени су квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени су капацитети потребни за 

реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски 

план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта. 

 

26. Удружење фолклора и народног стваралаштва „Дукати“ Чачак (пројекат 

Међународни фестивал фолклора) 

 

Пројекат доприноси популаризацији традиционалне народне игре, песме и  мелодије српског народа 

и етничких група у Србији. Пројекат има одговарајући ниво репрезентативности на локалном, 

регионалном и међународном нивоу. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури, 

циљевима и приоритетима конкурса. Финансијски план је разрађен и усклађен са планом 

активности пројекта, економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен је степен 

утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

 

27. Удружење грађана „Платформа за промоцију уметности мултиоригинала“ Доња 

Трепча (пројекат Ликовне примењене уметности Назив пројекта „Пето 

међународно Бијенале графике у Чачку 2022“) 

 

Пројекат промовише и приближава графичку уметност широј публици и отвара дијалог измећу 

актера на локалној културној сцени. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури,  

циљевима и приоритетима конкурса. Изражени су квалитет и садржајна иновативност пројекта. 

Изражени су капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а 

тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности 

пројекта, економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта 

на квалитет културног. 

 

28. Центар за психолошко саветовање, едукацију, истраживање и лични развој  

„ПсихоЗона“ Горњи Милановац  (пројекат Жена о жени:објављивање научно – 
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истраживачког рада из области књижевности, и промоција жена у науци и 

култури) 

 

Пројекат доприноси  објављивању научно истраживачког рада из области књижевности, и 

промоцији жена у науци и култури. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури,  

циљевима и приоритетима конкурса. Изражени су квалитет и садржајна иновативност пројекта. 

Изражени су капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а 

тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности 

пројекта, економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта 

на квалитет културног живота. 

 

29. Удружење „Кино клуб Камео“ Чачак(пројекат Краткометражни филмски 

фестивал Чачак) 

 

Пројекат  доприноси промоцији младих аутора и омогућава представљање  филма снимљеног у 

нашем граду. Пројекат промовише и приближава филмску уметност широј публици уз присуство 

врхунских филмских стваралаца. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури,  циљевима 

и приоритетима конкурса. Изражени су квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени су 

капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и 

неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, 

економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота. 

 

30. Удружење „World Music Center Serbia” Чачак (пројекат „Како је срцу моме, души 

ми рањеној“) 

 

Пројекат доприноси унапређењу културне понуде Чачка и њене афирмације у региону као центра за 

очување и промоцију народног стваралаштва, традиционалних песама и мелодија. Усклађеност 

пројекта са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима конкурса. Изражени су 

квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени су капацитети потребни за реализацију 

пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је 

разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора 

финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет културног живота.   

 

 

31. Центар за развој аутовизуелних медија „Кинокулт“ Чачак (пројекат Стави наше 

наочаре) 

 

Пројекат доприноси афирмацији чачанских глумаца на фестивалима у земљи и иностранству. 

Пројекат садржи глумачке радионице, вежбе упознавања, развијања и откривања способности особа 

са сметњама у развоју. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури,  циљевима и 

приоритетима конкурса. Изражени су квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени су 

капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и 

неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, 

економичан је и укључује више извора финансирања. 
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32. Удружење „Архи зона“ Чачак (пројекат Архитектонско наслеђе Михајла 

Митровића) 

 

Пројекат доприноси упознавању младих и локалне заједнице са делом архитекте Михајла 

Митровића, најпознатијег чачанског архитекте, урбанисте, професора, председника Академије 

архитектуре. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима 

конкурса. Изражени су квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени су капацитети 

потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). 

Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан је и укључује 

више извора финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет културног живота.   

 

33. Центар за развој и унапређење породичног функционисања „Хоризонти“ Чачак 

(пројекат Дечја ликовна колонија Чачак) 

 

Пројекат подстиче дечије ликовно стваралаштво и развој креативности код деце и младих. 

Усклађеност пројекта са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима конкурса. 

Изражени су квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени су капацитети потребни за 

реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски 

план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора 

финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет културног живота.  

 

34. Удружење „Српско руско белоруско пријатељство Србије“ Чачак (пројекат 

Концерт хора „Лучинушка“) 

 

Усклађеност пројекта са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима конкурса. 

Изражени су квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени су капацитети потребни за 

реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски 

план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора 

финансирања. Изражен степен утицаја пројекта на квалитет културног живота.   

 

35. Удружење спортских новинара града Чачка (пројекат Чачански спортисти 

говоре) 

 

Издавачки пројекат који ће у форми монографије представити најистакнутије спортске личности 

нашег града. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури,  циљевима и приоритетима 

конкурса. Изражени су квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени су капацитети 

потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). 

Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта. Изражен је степен утицаја 

пројекта на квалитет културног живота. 

 

 

36. Центар за развој аутовизуелних медија „Кинокулт“ Чачак (пројекат Радионица „ 

Found footage“) 

 

Пројекат  доприноси промоцији младих аутора и омогућава представљање  филма снимљеног у 

нашем граду на домаћим и светским филмским фестивалима. Усклађеност пројекта са општим 
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интересом у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. Изражени су квалитет и садржајна 

иновативност пројекта. Изражени су капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, 

односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са 

планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен је 

степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

 

37. Центар за информисање, културу и развој демократије „Директива“ Чачак 

(пројекат Грување из клуба) 

 

Пројекат доприноси реафирмацији рокенрола и клубске музике. Усклађеност пројекта са општим 

интересом у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. Изражени су квалитет и садржајна 

иновативност пројекта. Изражени су капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, 

односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са 

планом активности пројекта. Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

 

38. Удружење „Наслеђе“ Горњи Милановац (пројекат Камене књиге предака – стари 

надгобни споменици и крајпуташи чачанског краја) 

 

Пројекат доприноси јачању свести о значају старих надгробника и крајпуташа и потреби њихове 

заштите од неумитног пропадања. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури,  

циљевима и приоритетима конкурса. Изражени су квалитет и садржајна иновативност пројекта. 

Изражени су капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а 

тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности 

пројекта. Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

 

39. Удружење „Зелена јабука“ Пријевор (пројекат Музички фестивал – Неке нове 

песме старе) 

 

Пројекат доприноси очувању наше народне музике и упознавању публике са старим песмама у 

новом музичком аранжману. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури,  циљевима и 

приоритетима конкурса. Изражени су квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени су 

капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и 

неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта. 

Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

 

*** 

 

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

учесницима: 

 

1. Уметничко удружење „Piano forte“ Чачак (пројекат Музика и ми) 

 

На основу описа предметни пројекат преклапа се са програмом и активностима Музичке школе која 

има програме за едукацију свих наведених узраста, као и са предметом Музичко образовање у 

основним школама. Обзиром да се у основи ради о едукативној музичкој радионици морало би се 

знатно ограничити време трајања радионица и активности на период када школе не раде (летњи 

месеци) и морали би се прецизирати завршни резултати радионица. 
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2. Удружење за неговање народне традиције „Етнос“ Чачак (пројекат Фолклор, 

музика и игра као инспирација Чачанима) 

 

У образложењу пројекта наводено је да се ради о фолклорно-музичкој радионици што се из назива 

пројекта не види. Сам наслов пројекта имплицира доста шире поље деловања, али је амбициозан 

наслов пребачен на терен годишње реализације радионица са децом. Може се рећи да је предлог за 

радионице усклађен са општим интересом у култури и образовном раду са децом школског узраста. 

Из наведеног стоји да постоје капацитети потребни за реализацију. План укључује више извора 

финансирања, с тим што је највећи део средстава предвиђен за ауторске хонораре реализатора 

радионица. На територији града Чачка, посебно у основним школама, више фолклорних друштава 

реализује полазне часове у области народне игре и народног стваралаштва у које су укључена деца 

основношколског узраста. Неке од наведених активности улазе у делокруг рада стручњака 

специјализованих за тај вид очувања баштине (етномузиколози, етнолози...) што би захтевало 

детаљнија образложења, начин и методе рада као и финалне презентације односно циљеве, мисију и 

визију. За овакве врсте активности неопходно је ући у партиципативне пројекте са установама које 

се тиме баве (Музичка школа, Народни музеј). Из наведеног се не може видети иновативност, 

степен утицаја на квалитет културног живота заједнице нити мултимедијалност пројекта. 

 

3. Удружење „Ред змаја жена Србије – свод“ Чачак (пројекат Српска бајка) 

 

Тражени буџет пројекта далеко превазилази могућности овог конкурса. Такође, с обзиром да је реч 

о фестивалском програму, у опису пројекта није потпуно јасно да ли се ради о једнократном 

програму или би се реализација наставила и у наредним годинама. Мешају се намене, циљеви и 

циљне групе којима је програм намењен – да ли локалној заједници, дијаспори, имигрантима, 

потенцијалним туристима и уколико су сви они могући конзументи како их спојити у три 

фестивалска дана у Чачку. За овако амбициозан програм неопходно  је избећи сва општа места  

везана за маркетиншке, културолошке и туристичке опсервације те да се мора до детаља све 

прецизирати. Оваква врста програма Чачку недостаје, али да би се ту врсту пројекта фестивалског 

типа ушло потребни су другачији начини реализације који се не могу остварити преко овако опште 

конципираног конкурса већ се, с обзиром на фестивалски елемент, у одређеном домену у 

реализацију мора укључити Туристичка организација Чачка. 

 

4. Удружење „Свет у размери“ Чачак (пројекат Макета нове зграде Научно 

технолошког парка Чачак) 

 

Пријава не одговара области за коју се конкурише – израда макете било које зграде не може спадати 

у област нематеријалног културног наслеђа јер се по аутоматизму ради о архитектонској макети 

објекта што би га, да је зграда под заштитом, сврстало у материјално културно наслеђе. 

 

5. Удружење „Комитет знања Србије“ Београд (пројекат Звучна обрада крижевног 

првенца Владислава Петковића Диса, збирка песама: утопљене душе) 

 

Препознаје се циљ пројекта да повеже различите културне интересе и потребе различитих групација 

као и развој продукције а све у циљу очувања српске културне баштине.  

Међутим из описа се јасно не види степен утицаја на квалитет културног живота локалне заједнице. 

У Чачку постоје Градска библиотека и основна школа које кроз многобројне програме негују 
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стваралаштво Владислава Петковића Диса, посебно кроз престижну и познату манифестацију 

Дисово пролеће. За овакве врсте активности препоручене су партиципативне пројекти са 

установама које се тиме баве – првенствено са Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ где 

би се издвојиле потребе, намена аудио материјала (звучне књиге) и јасни циљеви уз напомену да је 

већи део предвиђених активности већ реализовао Центар за дигитализацију Градске библиотеке. 

 

На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву. 

 

 

ТРИДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

ГОДИШЊИХ ОДНОСНО ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА ПОДНОСИЛАЦА 

ПРОГРАМА О РЕАЛИЗОВАЊУ 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: 

 

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: 

 

2. Тениски клуб „Чачак“ Чачак 

3. Билијар клуб „Либеро 5“ Чачак 

4. Шаховски клуб „Борац“ Чачак 

5. Планинарски клуб „ФРА“ Чачак 

 

 

 

ТРИДЕСЕТОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ 

ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 

ГРАДУ ЧАЧКУ У 2022. ГОДИНИ 

 

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

Градско веће је једногласно донело 4 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.  
Планинарски клуб 

„ФРА“ Чачак 

планинарство 

 
130.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

2.  
Шаховски клуб 

„Борац“ Чачак 
шах 

 

280.000,00 

 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

3.  

Омладинско 

шаховско 

удружење „Борац 

2019“ Чачак 

шах 69.900,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

4.  
Билијар клуб 

„Либеро 5“ Чачак 
билијар 100.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

 

 

ТРИДЕСЕТДЕВЕТА ТАЧКА: РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА РАДИ 

ПРИКУПЉАЊА ПРЕДЛОГА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ, КАО И УМЕТНИЧКИХ, 

ОДНОСНО СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ 

ИСТРАЖИВАЊА У КУЛТУРИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЧАЧКА У 2022. 

 

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

Градско веће је једногласно донело: 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

РАДИ ПРИКУПЉАЊА ПРЕДЛОГА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ, 

КАО И УМЕТНИЧКИХ, ОДНОСНО СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА У 

КУЛТУРИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2022. ГОДИНИ 

 

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

 

1) књижевност (стваралаштво, преводилаштво); 

2) музика (стваралаштво, продукција, интерпретација); 

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

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

продукција и интерпретација); 

6) филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво; 

7) дигитално стваралаштво и мултимедији; 

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

улична уметност и сл.); 

9) делатност заштите у области непокретних културних добара; 

10) делатност заштите у области покретних културних добара; 

11) делатност заштите у области нематеријалног културног наслеђа; 

12) библиотечко-информационе делатности; 

13) научноистраживачке и едукативне делатности у култури; 

14) менаџмент у култури; 

15) употреба информационе и комуникационе технологије у културној делатности. 

 

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

Подносилац пријаве не може поднети више пријава за исту област културне делатности.  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

конкурса; 

2) квалитет и садржајна иновативност пројекта; 

3) капацитети потребни за реализацију пројекта и то: 

(1) стручни, односно уметнички капацитети, 

(2) неопходни ресурси  

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

економичност и укљученост више извора финансирања; 

5) степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице. 

Наведени критеријуми примењују се на појединачне области културне делатности уз 

поштовање специфичности тих области. 

 

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

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

900.000,00 динара. 

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

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

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

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

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

„Српски телеграф“. 

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

www.cacak.org.rs. 

9. Учесник Јавног конкурса је у обавези да достави: 

1. попуњен образац пријаве (у четири примерка) 

2. копију акта о регистрацији код надлежног органа, 

3. копију статута подносиоца пријаве или корисника средстава 

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

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

ОТВАРАЈ - ПРИЈАВА НА КОНКУРС». 

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

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

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

непотпуна. 

12. Неблаговремене и недопуштене пријаве  биће одбачене. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

ЧЕТРДЕСЕТА ТАЧКА: РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ 

ПРОГРАМА У 2022. ГОДИНИ 

 

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

Градско веће је једногласно донело: 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС  

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ  

ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 2022. ГОДИНИ 

 

http://www.cacak.org.rs/
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 1. Предмет овог конкурса је додела средстава црквама и верским заједницама за 

реализовање програма у циљу унапређивања верских слобода и остваривања општег добра и 

заједничког интереса. 

 

 2. Право на доделу средства имају цркве и верске заједнице за реализацију програма из 

области градитељства, образовања, културе и науке.  

 

 3. Основни услови за доделу средстава су: 

- да подносилац програма има статус правног лица, 

- да је седиште подносиоца програма на територији града Чачка, 

- да је подносилац програма основан у складу са прописима којим је уређено његово 

оснивање, 

- да се програм реализује на територији града Чачка. 

 

4. Критеријуми  за доделу средстава су:  

- карактер и значај програма, 

- капацитет за реализацију програма,  

- досадашња искуства у реализацији програма, 

- број корисника према којима је усмерен програм. 

 

5. Конкурсну документацију цркве и верске заједнице могу преузети на писарници Градске 

управе града Чачка на шалтеру број 12 или на сајту www.cacak.org.rs (пријава и смернице). 

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

страници града Чачка (www.cacak.org.rs.). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

 7. Пријаве на конкурс, у затвореној коверти, доставити на адресу: Градско веће Града Чачка 

- Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама, ул. Жупана Страцимира број 2, са 

назнаком «НЕ ОТВАРАЈ – ПРИЈАВА НА КОНКУРС». 

 

ЧЕТРДЕСЕТПРВА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 

ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАДУЖЕЊЕ 

УЗИМАЊЕМ КРЕДИТА  

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Драган Николића, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 ДАЈЕ СЕ претходна сагласност Јавном комуналном предузећу за изградњу и одржавање 

зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак за задужење узимањем кредита, у износу од 

25.000.000,00 динара, ради набавке специјализованог теретног вишенаменског возила. 

 

 

ЧЕТРДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО 

ИМЕНОВАЊУ ЧЕТИРИ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЧАЧКА 

http://www.cacak.org.rs/
http://www.cacak.org.rs/
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У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Раде Ћојбашић, Градско веће је 

једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ  ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЧЕТИРИ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

I. Разрешавају се дужности чланова Градског штаба за ванредне ситуације на територији 

града Чачка, због престанка основа по коме су именовани :  

 

-Небојша Јелушић 

-Миодраг Јаћимовић 

-Др Мирослав Сретеновић 

-Биљана Давидовић. 

 

II. Именују се за чланове Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка: 

 

-Милан Бојовић., в.д. директор ЈП ,,Градац“ Чачак 

-Срђан Бошковић, в.д. директор ЈКП ,,Моравац“ Мрчајевци 

-Примаријус др Дејан Дабић, в.д. директор Опште болнице Чачак 

-Мр Наташа Цвијовић, секретар Црвеног крста Чачак. 

 

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

 

ЧЕТРДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА 

О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКИМ УПРАВАМА, СТРУЧНИМ 

СЛУЖБАМА И ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА 

ЧАЧКА 

 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКA 

О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У  ГРАДСКИМ 

УПРАВАМА, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА 

ЧАЧКА 

 

                                                          Члан 1. 

 

У Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским 

управама, стручним службама и градском правобранилаштву града Чачка („Службени лист града 
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Чачка“, број 12/2020 – пречишћен текст, 21/2020, 28/2020, 6/2021, 10/2021 и 11/2021), у глави III, у 

члану 42. став 6. мења се и гласи: 

„Укупан број систематизованих радних места у Градској управи за инспекцијски надзор је 

20, са 48 извршилаца и то : 

             - 1 службеник на положају 

 - 46  службеника 

             - 1  намештеник“  

 

Члан 2. 

 

У глави IX, у члану 53. став 1. мења се и гласи: 

 „Укупан број систематизованих радних места је 20, са 48 извршиоца и то: 

            -  1 службеник на положају 

            - 18 радних места са 46 службеника и 

            - 1 радно место са 1 намештеником.“ 

 

Члан 3.  

 

У глави IX, у члану 53. став 3. Извршилачка радна места, у делу звања Саветник, број 

службеника „23“, замењује се бројем „25“. 

 

Члан 4. 

 

У глави IX, члан 54., Инспекција за локални превоз и путеве, код радног места: „Инспектор 

за локални превоз и путеве“, број службеника „2“ замењује се бројем „3“. 

                                                         

Члан 5. 

  

У глави IX, члан 54., Комунална инспекција, код радног места: „Комунални инспектор I“, 

број службеника „10“ замењује се бројем „11“. 

                                                         

Члан 6. 

 

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града 

Чачка“. 

 

 

ЧЕТРДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

   

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

веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 26/2021) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 
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апропријација 17, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Стална буџетска 

резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник 

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

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

средства у износу од 500.000,00 динара, на име помоћи Добросаву Вујовићу из Горичана за 

санацију штете на стамбеном објекту, настале услед елементарне непогоде - пожара. 

 

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

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

природних узрока, Расход по наменама 4841 - Накнада штете за повреде или штету насталу 

услед елементарних непогода, извор финансирања 01 (издаци из буџета Града) Директни 

корисник буџетских средстава Градска управа за опште и заједничке послове. 

 

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

 

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

 

 

ЧЕТРДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 202) 

 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 26/2021) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

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

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

локалне самоуправе, програмска  активност 0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 2.800.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава за потребе 

ОШ „Свети Ђакн Авакум“ Трнава, за набавку новог котла у котларници. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 202, економска класификација 

463, Трансфери осталим нивоима власти, Расход по наменама 5129 – Опрема за производњу, 

моторна, непокретна и немоторна опрема, Функционална класификација 912, извор 

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

средстава – Градска управа за друштвене делатности, Индиректни корисник буџетских 

средстава – ОШ „Свети Ђакон Авакум“ Трнава, Програм 2003 Основно образовање, ПА 

0001 Реализација делатности основног образовања. 

 

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

 

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

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 279) 

 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 26/2021) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

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

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

локалне самоуправе, програмска  активност 0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 3.000.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава Спортском 

центру „Младост“ Чачак за помоћ у организацији 3x3 турнира у баскету, које Београдско 

урбан баскет урдружење планира да организује у Чачку 17. и 18. јуна 2022. године. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 279, економска класификација 

423, Услуге по уговору, Расход по наменама 4239 – Остале опште услуге, Функционална 

класификација 810, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска управа за друштвене делатности, Индиректни 

корисник буџетских средстава – СЦ „Младост“ Чачак, Програм  1301 Развој спорта и 

омладине, ПА 1301-0004 Функционисање  локалних спортских установа. 

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

 

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

 

 

ЧЕТРДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 312) 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 26/2021) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

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

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

локалне самоуправе, програмска  активност 0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 2.500.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава 

Предшколској устанви „Радост“ Чачак за набавку намирница за припремање хране и 



 

 

 

 

 

  68 

 

 

 

средстава за хигијену за потребе организације летовања деце у Дечијем одмаралишту 

„Овчар“ у Улцињу. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 312, економска класификација 

426, Материјал, Расход по наменама 4268 – Материјал за одржавање хигијене и 

угоститељство, Функционална класификација 911, извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за 

друштвене делатности, Индиректни корисник буџетских средстава – Предшколска установа 

„Радост“, Пројекат 2002-7001 Суфинансирање летовања школске и предшколске деце у 

одмаралишту „Овчар“ у Улцињу. 

 

 

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

 

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

 

 

ЧЕТРДЕСЕТОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 377)  

 

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

веће је једногласно донело: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 26/2021) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

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

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

локалне самоуправе, програмска  активност 0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 1.550.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава Градској 

управи за финансије за повећање планираних средстава предвиђених за изградњу 

канализације у Месној заједници Мрчајевци (крак изнад школе). 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 377, економска класификација 

511, Зграде и грађевински објекти, Расход по наменама 5112 – Изградња зграда и објеката, 

Функционална класификација 520, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за финансије, Програм 

0401 Заштита животне средине, ПА 0401-0004 Управљање отпадним водама. 

 

 

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

 

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

 

 



!r

IIETPAECBTAEBETA TAIIKA: YTBPBI4BAISE TIPEAJIOTA OAJIYKE O JABHOM
3MvXr4BArbv IPAAA qArrKA

YsoAHo t43Jrarame y oKBr{py oBe ralrKe AHeBHor peAa no.qHeo je 3opan To4ocujenuh. O4nyxou o

Syuery rpaAa 9aqra sa 2022. roAr4rry rrJraHupaHo je sa4yxceme fpa.qa KoA rocnoBnnx 6auaxa y I43Hocy oA

120 rraranuona 4vrlrrapa 3a 3aMerry r4 rrporxr4perre jarne pacBere - neA pacBera m 30 MLIJTHoHa ArtHapa sa

yleurhe tpaAa r{a.ma y QuuancuparLy Karrr4T:rJrHprx r4HBecrr4rllloHrrx ynarama y 6parry ,,CBpa.lKoBoo'.
fpagcxa yrpaBa sa $aHaucr.tje noAHeJra je saxree Munucrapcrny $unancuja za AaBaIr,e MI4IxJbeILa o

Kpe.qr4rHoM 3aAyxerby ca 3axreBoM na 150 Mr{Jrr4oHa At4napa, Ha Ixra je MunacrapcrBo AaJIo TIo3HTHBHo

Mr{rrrJberbe 2A. atputru 2022. rozune. Ilocre 4oSr.rjene OgJr}r(e o jarnou 3aApIC4Ba}by oA crpaHe

Clquurrzlle rpaAa HaAne)KHa yrrpaBa upr.rcrynuhe cnporolemy rpolleAype nplrxynJbalsa norry,qa Aor he

ca rrocJroBHoM Sanxou mojoj fiocJre nocrylKa rrpuKyrJbalba no]ryAa 6yae Ao.AeJEeH ]ToBop
lpa4oHauerHr{K rpaAa crlpoBecrl4 nocr}irlax yroBapa}r a.

flo lmosuanany ca HauproM O4:ryce fpa4cxo nehe je je,4nor.nacuo yrBpAr4Jro flpe4:ror oAnyKe o
jaeuolr 3aAyxvBarby rpaAa r{auna, r4 AocraBrrJro Cxymuturur Ha pa3MarpalLe I4 AoHoIrIeILe.

Mu,ryu To4oponuh oSaeecrlao je u,raHone fpagcxor eeha na je og,ryueuo no cBI,rN,r raqKa\{a

trHeBHor pega, na je ,10. cegunqy fpagcror eetra :arc,r1uuo 1' l2 qacoea.

IPAICKO BEhE
Epoj: 06-5712022-lll

27. artpul2022. rolulr,e

3anuuuEx ca 40. ce4Hraqe fpa4cxor reha ycnojeu je na 41. ceAuraura fpaAcxor eeha Spoj 06-
67/2022-I[ oa 16. rrrqa2022. roAr4He.
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