
 

ЗАПИСНИК 

СА ЧЕТРДЕСЕТ ПРВЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 16. маја 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 41. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

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

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

Кочовић, Споменка Шипетић, Немања Трнавац, др Милош Папић и Радован Јовановић, а одсутни 

су: Владимир Ристовић, Драган Филиповић и др Иван Глишић. 

 

 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: 

 

- Милош Стеванић, помоћник Градоначелника 

- Игор Трифуновић, председник Скупштине града 

- Владимир Романдић, секретар Скупштине града 

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

Градског већа 

- 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 

- Катарина Новковић, Градски правобранилац 

- др Момир Миловановић, директор ЈП „Дубоко“ Ужице 

- Зоран Бараћ, директор ЈП „Рзав“ Ариље 

- Зоран Пантовић, в.д. директор ЈКП „Водовод“ Чачак 

- Петар Домановић, директор ЈКП „Комуналац“ Чачак 

- Данко Ћаловић, директор ЈКП „Чачак“ Чачак 

- Зоран Благојевић, директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак 

- Драган Николић, директор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак 

- Срђан Бошковић, в.д. директор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци 

- Раде Рајић, представник ЈП „Градац“ Чачак 

- Матија Братуљевић, в.д. директор СЦ „Младост“ Чачак 

- Бранимирка Радосавчевић, директор Центра за социјални рад града Чачка 

- Весна Никитовић, директор Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак 

- проф. др Светислав Марковић, директор Регионалног центра за таленте Чачак 

- Жижа Вучинић, члан Комисије за надзор 

 

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

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

 

*** 

 

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

већа да им је достављен записник са 40. седнице Градског већа, ради усвајања. 
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Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 40. седнице Градског 

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

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  40.  седнице Градског већа града Чачка број 06-57/2022-III од 21. 

априла 2022. године, без примедби. 

 

*** 

 

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

дневни ред који је достављен уз материјал за седницу. 

 

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

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

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

2.   РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

3.    РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

4.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ БРОЈ 94/2022 ОД 27. АПРИЛА 2022. 

ГОДИНЕ 

 

5.  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

6.    РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 

2021. ГОДИНУ 

 

7.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК БРОЈ 173-3 ОД 29. АПРИЛА 

2022. ГОДИНЕ 

 

8.  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2021. 

ГОДИНУ 
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9.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК БРОЈ 2564/3 ОД 29. АПРИЛА 2022. 

ГОДИНЕ 

 

10.  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК БРОЈ 502-3 ОД 27. 

АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ 

 

12.  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ 

ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ  

 

13. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК БРОЈ 812-1/22 ОД 29. 

АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ 

 

14. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ  ЗА 

2021. ГОДИНУ 

 

15. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ БРОЈ 4/2022 ОД 28. АПРИЛА 

2022. ГОДИНЕ 

 

16. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА O ПОСЛОВАЊУ ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

17. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК БРОЈ 06-04/202-II ОД 29. АПРИЛА 

2022. ГОДИНЕ 

 

18. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ 

КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

19. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

20. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРНО ОБРАЗОВНУ 

ДЕЛАТНОСТ „КОСТА НОВАКОВИЋ“ ЧАЧАК  ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

21. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ 

ЧАЧАК ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

22. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА 

РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ ЧАЧАК ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 
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23. РАЗМАТРАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ, РАДИ ПОДНОШЕЊА СКУПШТИНИ, 

ИНФОРМАЦИЈE О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И 

РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД 

ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01. 01. ДО 31. 12. 2021. ГОДИНЕ  

 

24. ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

25. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ 

ПАРКИРАЛИШТИМА 

 

26. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ИМОВИНЕ ПОК. МИКАИНЕ САВИЋ БЕСТЕРЕТНИМ ПРАВНИМ ПОСЛОМ 

 

27. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ  СВОЈИНУ              

ГРАДА ЧАЧКА КП. БР. 1637/1 КО ДОЊА ТРЕПЧА 

 

28. УТВЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА O ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ГРАДА ЧАЧКА КП. БР. 1575 КО БЕЧАЊ 

 

29. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ КАТ.ПАРЦЕЛЕ БР. 6607/2 

КО ЧАЧАК 

 

30. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОНУДИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

УДЕЛА К.П. БР. 757/1 КО ЧАЧАК ПО ПРАВУ ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ 

 

31. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ИНВЕСТИТОРУ 

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ Д.О.О. БЕОГРАД, ЗА ИЗГРАДЊУ 

КОМПАКТНЕ МОНТАЖНО БЕТОНСКЕ  ТРАФОСТАНИЦЕ КМБТС 10/0,4 KV, 

„ВАШАРИШТЕ МРЧАЈЕВЦИ“ НА К.П.БР. 1486/31 КО МРЧАЈЕВЦИ, УКУПНЕ 

ПОВРШИНЕ 399M2, КОЈА ЈЕ У СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА, СА ПРИКЉУЧНИМ 

10КВ КАБЛОВСКИМ ВОДОМ НА К.П.БР. 1486/31, 1486/27 И 1486/36 СВЕ У КО 

МРЧАЈЕВЦИ 

 

32. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ИНВЕСТИТОРУ 

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ Д.О.О. БЕОГРАД,  ЗА ИЗГРАДЊУ 

МОНТАЖНО БЕТОНСКЕ  ТРАФОСТАНИЦЕ МБТС 10/0,4 KV „МРЧАЈЕВЦИ 1“ НА 

К.П.БР. 1457/1 КО МРЧАЈЕВЦИ, УКУПНЕ ПОВРШИНЕ 1140M2, КОЈА ЈЕ У 

СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА, СА ПРИКЉУЧНИМ 10КВ КАБЛОВСКИМ ВОДОВИМА 

НА К.П.БР. 3990, 3992/1, 3955/1,1457/1, 1455/2, 1455/11, 1455/8, 1455/5, 1455/9, 1455/10, 

1455/1, 1464/1, 1464/2, 1464/4 СВЕ У КО МРЧАЈЕВЦИ 

 

33. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИХВАТАЊУ ПРАВА ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА 

ОД МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ РС, БЕЗ НАКНАДЕ, ВОЈНОГ КОМПЛЕКСА 

"БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА ББ" У ЧАЧКУ КОЈИ СЕ САСТОЈИ ОД КП. БР. 4458/69 

ПОВРШИНЕ 20047M2  И КП. БР. 4458/202   ПОВРШИНЕ 1456M2  ОБЕ У КО ЧАЧАК, 
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УКУПНЕ ПОВРШИНЕ 21503M2 И 11 ОБЈЕКАТА КОЈИ НИСУ УПИСАНИ У 

КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ВЕЋ У ОСНОВНИ СЛУЖБЕНИ РЕГИСТАР О 

ВОЈНИМ НЕПОКРЕТНОСТИМА, НА ПЕРИОД ОД ТРИ ГОДИНЕ 

 

34. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРЕДЛАГАЊУ ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДА 

ДОНЕСЕ ЗАКЉУЧАК КОЈИМ СЕ ДАЈЕ НА КОРИШЋЕЊЕ БЕЗ НАКНАДЕ 

ОБЈЕКАТ КУЛТУРЕ – РИМСКЕ ТЕРМЕ ОЗНАЧЕН БРОЈЕМ 1, ПОВРШИНЕ У 

ГАБАРИТУ 222M2, ИЗГРАЂЕН НА К.П. БР. 754/3 КО ЧАЧАК, КОЈИ ЈЕ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ГРАДУ ЧАЧКУ – ПРЕСТОНИЦИ КУЛТУРЕ 

СРБИЈЕ 2023. ГОДИНЕ 

 

35. ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

36. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 

И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА „STAX TEHNOLOGIES“  ДОО ЧАЧАК 

 

37. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ИЗВЕШТАЈА О 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

  

38. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ  

 

39. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 377/1) 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ 

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

Градског већа са нацртом Одлуке о завршном рачуну буџета града Чачка за 2021. годину и 

Извештајем  о финансијском пословању буџета града Чачак за период од 1. јануара до 31. децембра 

2021. године, који су достављени у складу са чланом 78. Закона о буџетском систему. Истакао је да 

су у 2021. години приходи и примања буџета, заједно са средствима индиректних буџетских 

корисника из осталих извора финансирања, а без пренетих неутрошених средстава за посебне 

намене и без нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година, остварени у укупном 

износу од 4.670.910.502,28 динара што представља 92,04% у односу на планиране приходе и 

примања буџета. Расходи и издаци буџета, заједно са расходима и издацима индиректних корисника 

из осталих извора финансирања остварени су у укупном  износу од 4.418.336.430,31 динара што 

представља 85,20 % у односу на план дефинисан Одлуком о буџету града Чачка за 2021. годину. У 

даљем излагању детаљно је образложио кретање прихода и расхода у 2021. години, по разделима. 

Обавестио је чланове Градског већа да је у периоду од 1. до28. априла 2022. године извршена 
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ревизија завршног рачуна буџета града Чачка и потом достављен извештај независног ревизора са 

мишљењем, а који се налази у прилогу овог материјала.   

  

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

завршном  рачуну буџета града Чачка за 2021. годину и упутило Скупштини на разматрање и 

доношење. 

 

ДРУГА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ  

ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о пословању Јавног 

комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице за 2021. годину, 

који је у уводном излагању детаљно образложио мр Момир Миловановић. Истакао је да извештај 

садржи податке о активностима предузећа које су се одвијале у складу са расположивим средствима 

и изнео податке о количини отпада која је прикупљена, њеној реализацији, примарној и секундарној 

селекцији која је укупно реализована . Даље је истакао да је ово предузеће остварило укупан приход 

у износу од 282.052.597,00 динара и укупан расход у износу од 289.291.073,00 динара као и губитак 

у износу од 7.238.476,05 динара. 

 

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

Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице за 2021. 

годину и доставило Скупштини на разматрање и усвајање. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 

2021. ГОДИНУ 

 

 У обједињеном уводном излагању по овој и наредној тачки дневног реда, Зоран Бараћ  

упознао је чланове Градског већа са извештајем о пословању ЈП „Рзав“ Ариље за 2021. годину 

детаљно образлажући рад овог предузећа у извештајном периоду, количину произведене и 

испоручене хигијенски исправне воде за пиће корисницима односно водоводима Чачка, Горњег 

Милановца, Ариља, Пожеге и Лучана, са система „Рзав“по плану производње и дистрибуције воде и 

финансијске показатеље. Ово предузеће је у 2021. години остварило укупан приход у износу од 

295.406.903,00 динара и укупан расход у износу од 303.420.367,00 динара из чега произилази 

негативан финансијски резултат – нето губитак у износу од 8,013,464,00 динара. Такође, упознао је 

чланове Градског већа и са Одлуком о покрићу губитка ЈП „Рзав“ Ариље за 2021. годину коју је 

донео Надзорни одбор предузећа на седници одржаној 27. априла 2022. године. 

 

По упознавању са Извештајем , Градско веће је једногласно усвојило Извештај о пословању 

ЈП „Рзав“ Ариље за 2021. годину, и доставило Скупштини на разматрање и усвајање.  

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ БРОЈ 94/2022 ОД 

27. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ 

 

По упознавању са предлогом у оквиру треће тачке дневног реда Градско веће је једногласно 

утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП „Рзав“ Ариље број 

94/2022 од 27. априла 2022. године, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 
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ПЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Зоран Пантовић детаљно је упознао 

чланове Градског већа са извештајем о пословању ЈКП  „Водовод“ Чачак за 2021. годину и изнео 

податке у вези са производњом и дистрибуцијом воде. Даље је истакао да је у извештајном периоду 

остварен укупан приход у износу од 570.499.963,77 динара и укупан расход у износу од 

580.478.602,02 динара из чега произилази негативан финансијски резултат - губитак у износу од 

9.452.179,51 динара.  

 

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

Славица Драгутиновић која је поставила питање рада лабораторије при овом предузећу и Зоран 

Пантовић који је објаснио колики је обим посла интерне лабораторије при ЈКП „Водовод“ Чачак 

као и изнео чињеницу да се Заводу за јавно здравље Чачак плаћају све анализе попут анализе воде, 

отпадних и површинских вода, као овлашћеној институцији за те послове. 

    

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

Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2021. годину и доставило Скупштини на разматрање 

и усвајање. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ 

ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Петар Домановић, у обједињеноуводном излагању по овој и следећој тачки дневног реда, 

упознао је чланове Градског већа са Извештајем о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2021. 

годину, детаљно образложивши све елементе извештаја. Истакао је да предузеће обавља више 

комуналних делатности на више локација. Истакао је да је ово предузеће у извештајном периоду 

остварило укупан приход у износу од 498.928.173,33 динара и укупан расход у износу од 

495.897.332,41 динара. Остварена нето добит у износу од 1.901.802,17 динара распоређује се тако да 

се 80% износа уплаћује у буџет града Чачка, а преостали износ у висини 380.360,44 динара 

распоређује се тако да се изврши покриће губитака из ранијих година.  

 

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

ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2021. годину, и доставило Скупштини на разматрање и усвајање.  

 

 

СЕДМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК БРОЈ 173-

3 ОД 29. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања датог у оквиру шесте  тачке, 

Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног  

одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 173-3 од 29. априла 2022. године, и упутило Скупштини на 

разматрање и доношење. 
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ОСМА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 

2021. ГОДИНУ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда Данко Ћаловић је поднео обједињено уводно излагање по 

овој и наредној тачки дневног реда и упознао чланове Градског већа са извештајем о пословању 

ЈКП „Чачак“ Чачак за 2021. годину и Одлуком Надзорног одбора о расподели добити. Истакао је да 

је предузеће у извештајном периоду пословало у складу са усвојеним програмом пословања и 

остварило укупан приход у износу од 657.450.000,06 динара и укупан расход у износу од 

628.133.432,71 динара као и нето добит од 21.132.268,26 динара која ће бити распоређена према 

одлуци Надзорног одбора предузећа. 

 

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

Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2021. годину и доставило Скупштини на разматрање и 

усвајање.  

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК БРОЈ 2564/3 ОД 

29. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања датог у оквиру осме тачке, 

Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку  Надзорног  

одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 2564/3 од 29. априла 2022. године и упутило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ПАРКИНГ 

СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 Зоран Благојевић, у обједињеном уводном излагању по овој и наредној тачки дневног реда, 

упознао је чланове Градско већа са извештајем о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2021. 

годину и образложио рад овог предузећа у извештајном периоду које је пословало у складу са 

усвојеним програмом пословања. Истакао је да је предузеће у 2021. години остварило укупан 

приход у износу од 84.310.814,00 динара и укупан расход у износу од 72.607.009,00 динара, односно 

нето добит у износу од 9.378.319,25 динара која ће бити распоређема према одлуци Надзорног 

одбора предузећа. 

   

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

ЈКП „ Паркинг сервис“ Чачак  за 2021. годину и доставило Скупштина на разматрање и усвајање. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ 

ЧАЧАК БРОЈ 502-3 ОД 27. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ 

   

По упознавању са нацртом Одлуке у оквиру уводног излагања по десетој тачки дневног 

реда, Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку 

Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 502-3 од 27. априла 2022. године, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 
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ДВАНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ГРАДСКО 

ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ  

 

У оквиру ове тачке дневног реда у обједињеном уводном излагању по овој и наредној тачки 

дневног реда Драган Николић  упознао је чланове Градског већа са извештајем о пословању ЈКП  

„Градско зеленило“ Чачак за 2021. годину детаљно образлажући све елементе извештаја  и 

указујући на све аспекте који су утицали на рад овог предузећа. Истакао је да је у извештајном 

периоду ово предузеће остварило укупан приход у износу од 193.166.645,00 динара и укупан расход 

у износу од 193.009.739,00 динара као и нето добитак у износу од 773.336,00 динара. С тим у вези 

образложио је и наредну тачку дневног реда односно Одлуку Надзорног одбора овог предузећа о 

расподели добити. 

  

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

ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. годину, и доставило Скупштини на разматрање и усвајање 

 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ 

ЧАЧАК БРОЈ 812-1/22 ОД 29. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања датог у дванаесте тачке, 

Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку  Надзорног  

одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 812-1/22 од 29. априла 2022. године, и упутило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „МОРАВАЦ“ 

МРЧАЈЕВЦИ  ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

У обједињеном уводном излагању по овој и следећој тачки дневног реда Срђан Бошковић 

упознао је чланове Градског већа са Извештајем о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2021. 

годину и изнео податке о  делатностима  које су обављане у складу са усвојеним програмом 

пословања. Истакао је да је предузеће остварило укупан приход у износу од 91.489.114,00 динара и 

укупан расход у износу од 69.141.432,00 динара као и нето добит од 18.997.608,00 динара. Исказана 

добит за 2021. годину ће се бити распоређена према одлуци Надзорног одбора предузећа.  

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

ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2021. годину и доставило Скупштини на разматрање и усвајање.  

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „МОРАВАЦ“ 

МРЧАЈЕВЦИ БРОЈ 4/2022 ОД 28. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања датог у оквиру четрнаесте тачке, 

Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку  Надзорног  

одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 4/2022 од 28. априла 2022. године и упутио Скупштини на 

разматрање и доношење. 
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ШЕСТНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА O ПОСЛОВАЊУ ЈП „ГРАДАЦ“ 

ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Раде Рајић у уводном излагању по овој и наредној тачки дневног реда упознао је чланове 

Градског већа са Извештајем о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину, детаљно образлажући 

рад овог предузећа у извештајном периоду и нагласио да је предузеће делатност обављало у свему 

према усвојеним програмима и то: Програмом пословања, Програмом одржавања, заштите и развоја 

општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града Чачка и Програмом 

уређивања грађевинског земљишта. Истакао је да је у извештајном периоду ово предузеће 

остварило укупан приход у износу од 82.879.037,00 динара и укупан расход у износу од 

82.450,211,00 динара, као и нето добит у износу од 157.102,00 динара који ће бити распоређен у 

складу са одлуком Надзорног одбора предузећа. 

 

По упознавању са Извештајем, Градско веће је једногласно усвојило Извештај о пословању 

ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину, и доставило Скупштини на разматрање и усвајање. 

 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП 

„ГРАДАЦ“ ЧАЧАК БРОЈ 06-04/2022-II ОД 29. АПРИЛА 2022. 

ГОДИНЕ 

 

По упознавању са нацртом Одлуке у оквиру шестнаесте тачке дневног реда Градско веће је 

једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП 

„Градац“ Чачак број 06-04/2022-II од 29. априла 2022. године, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА 

ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ 

ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Матија Братуљевић упознао је чланове 

Градског већа са Извештајем о раду Спортског центра „Младост“ Чачак за 2021. годину. У 

извештају су приказане основне активности Спортског центра у 2021. години које су оствариване у 

складу са Програмом рада и финансијским планом Установе за 2021. годину. Такође је приказана 

структура извора финансирања из буџета и сопствених прихода, дат табеларни приказ планираних и 

извршених трансфера из буџета Града у 2021. години и табеларни приказ планираних и остварених 

издатака у 2021. години за буџетска и сопствена средства. Наведене су активности којима је 

реализован Програм рада као и начин трошења средстава за његову реализацију. 

 

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

Извештај о раду Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2021. годину, и 

доставило Скупштини на разматрање и усвајање. 
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ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАД ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Бранимирка Радосавчевић, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда, упознала 

је чланове Градског већа са Извештајем о раду Центра за социјални рада града Чачка за 2021. 

годину. Предмет Годишњег извештаја о раду је приказ броја и структуре корисника Центра у 2021. 

годину, као и преглед остварених права и пружених услуга социјалне заштите у складу са законом и 

прописима донетим на основу закона. Годишњи програм рада Центра за социјални рад града Чачка 

за 2021. годину урађен је на основу стратешких докумената који су били основ за његову израду, 

као и на основу квалитативне и квантитативне анализе података из претходне године. Истакла је да 

је пресељење у новом пословни простор утицао да сада постоје далеко бољи услови за рад 

запослених. 

 

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

 Прим. др Славица Драгутиновић осврнула се на чињеницу која је изнета да је у граду 

пораст запослености, што уз чињеницу да незапослене породиље примају накнаду даје позитивну 

слику, упркос још једној години у знаку пандемије, а што се тиче анализе броја корисника 

ванредних и привремених новчаних помоћи поставила је питање о којим структурама становништва 

се ради. 

 Бранимирка Радосавчевић је истакла да се заиста повећао број корисника ових видова 

помоћи и то оних који се тичу проширених права из надлежности Града и да је све заступљеније 

сеоско становништво а за ванредну помоћ пријављују се породице који је то потребно ради лечења 

деце или плаћања струје. 

 Драгомир Шипетић истакао је да је град Чачак пример бриге о социјалној заштити који је 

обезбедио довољан ниво средстава да спроведе ту заштиту. 

  

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

Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2021. годину, и доставило Скупштини на 

разматрање и усвајање. 

 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРНО 

ОБРАЗОВНУ ДЕЛАТНОСТ „КОСТА НОВАКОВИЋ“ ЧАЧАК  ЗА 

2021. ГОДИНУ 

 

 У уводном излагању по овој тачки дневног реда Весна Никитовић упознала је чланове 

Градског већа са извештајем о раду Установе „Коста Новаковић“ за 2021. годину и истакла да су 

послови ове Установе обављани у складу са усвојеним програмом рада у организационим 

јединицама и у условима који су владали током предходне године. Истакла је да су у извештајном 

периоду остварени укупни приходи у износу од  5.530.000,00 динара и добит у износу од 81.188,00 

динара. 

  

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

Извештај о раду Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2021. годину и доставило 

Скупштини на разматрање и усвајање.  
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ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ РЕГИОНАЛНОГ 

ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ ЧАЧАК ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. 

ГОДИНУ 

 

Проф. др Светислав Марковић поднео је обједињено уводно излагање у оквиру ове и 

следеће тачке дневног реда. Истакао је да Регионални центар за таленте Чачак у свом раду укључује 

надарену децу Моравичког округа за природне и друштвене науке узраста од 7. разреда основне 

школе до 4. разреда средње школе. У предходној школској години Центар је почео са радом у 

септембру 2020. године према усвојеном плану из предходне године и позивом школама 

Моравичког округа за учествовање у раду Центра по дисциплинама. Након пријављивања 

полазника Центра, формирана је група од 230 полазника, старих и нових, а Центар је у извештајном 

периоду организовао рад у 14 образовних дисциплина. Даље је истакао да, према стратегији развоја, 

Регионални центар за таленте у Чачку, који обухвата општине Чачак, Горњи Милановац, Лучани и 

Ивањицу, планира следеће програмске активности за школску 2020/2021. годину: сталан и 

континуалан рад на откривању и идентификацији надарених ученика из природних, техничких, 

друштвених и хуманистичких наука; дефинисање програмских садржаја за надарене ученике и 

њихову реализацију у оквиру континуираних школа за поједине научне дисциплине (предавања, 

експерименталне вежбе и демонстрације), користећи лабораторије,  кабинете и учионице Факултета 

техничких наука, Агрономског факултета као и Центра за стручно усавршавање Чачак; контакте по 

школама и избор ментора за рад са најталентованијим ученицима и  дефинисање истраживачких 

тема и њихова реализација; избор најбољих ученика за учешће на Регионалном и Републичком 

такмичењу и смотри радова научног и уметничког стваралаштва талената (писање радова и њихова 

презентација;. штампање зборника истраживачких радова ученика који су освојили једно од три 

прва места на Републичкој смотри научног и уметничког стваралаштва талената. У школској 

2021/2022 години Центар ће обухватити рад са надареним ученицима из основних и средњих школа, 

који су одабрани на основу резултата рада и тестирања као и старе полазнике, а континуиране 

школе за надарене ученике организоваће се из 14 образовних дисциплина.  

 

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

Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2020/2021. годину, и упутило Скупштини на 

разматрање и усвајање. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА РЕГИОНАЛНОГ 

ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ ЧАЧАК ЗА ШКОЛСКУ 

2021/2022. ГОДИНУ 

 

 По упознавању са предлогом и завршеном претресу у оквиру двадесет прве тачке дневног 

реда Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на План рада 

Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2021/2022. годину, и упутило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

*** 

  

 Даљем току седнице не присуствује Милун Тодоровић, а седницом председава Владан 

Милић. 
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ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ, РАДИ ПОДНОШЕЊА 

СКУПШТИНИ, ИНФОРМАЦИЈE О СТЕПЕНУ 

УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ 

АКТИВНОСТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 

ГРАД ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01. 01. ДО 31. 12. 2021. 

ГОДИНЕ  

 

Владимир Гојгић, у оквиру ове тачке дневног реда,  упознао је чланове Градског већа да је 

правни основ за израду информације о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период 

од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године, садржан у одредбама Закона о јавним предузећима који 

предвиђа обавезу сачињавања Информације о степену усклађености планираних и реализованих 

активности јавних предузећа за период од 01.01. до 31.12.2021. године. Информација је сачињена на 

основу извештајa о реализацији годишњег програма пословања за период од 01.01. до 31.12.2021. 

године, достављених Градској управи за локални економски развој  града Чачка, од девет јавних 

предузећа чији је оснивач и суоснивач град Чачак. Информација садржи 10, односно 12 тематских 

целина, које у потпуности кореспондирају обрасцима извештавања утврђеним Правилником о 

обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма 

пословања јавних предузећа. Свака тематска целина, уз текстуално образложење, садржи и 

табеларни приказ вредности по јавним предузећима и индекс реализације у односу на план из 

Програма.  

 

По упознавању са Информацијом Градско веће је једногласно утврдило и поднело 

Скупштини града Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период 01.01.- 

31.12.2021. године.  

 

 

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ 

ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

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

одрживог развоја града Чачка базира се на четири кључне стратешке одреднице: обезбеђење услова 

за стабилан економски развој градског и сеоског подручја, обезбеђење одговарајућих инструмената 

у свим аспектима социјалне заштите, очување и јачање људских ресурса и  заштита животне 

средине са одрживим управљањем природним ресурсима. Стратегија садржи основни оквир развоја 

Града Чачка и акциони план са листом кључних активности, носилаца, учесника, рокова, проценом 

трошкова и извора финансирања где је то било могуће утврдити. Како би било обезбеђено 

спровођење кључних стратешких опредељења дефинисаних Стратегијом одрживог развоја града 

Чачка, Градоначелник града Чачка је образовао и Радну групу за израду Плана имплементације и 

извештаја о извршењу Стратегије одрживог развоја града Чачка. Градска управа за локални 

економски развој је у складу са упутствима добијеним од НАЛЕД-а, који координира у раду са 

градовима и општинама који су цертификовани као градови и општине са повољним пословним 

окружењем у Југоисточној Европи предложила овај План, имајући у виду чињеницу да је Град 

Чачак од априла месеца 2021. године цертификован као локална самоуправа са повољним 

пословним окружењем у Југоисточној Европи. На основу предлога Градске управе за локални 

економски развој града Чачка и Радне групе дефинисани су приоритети развоја града у 2022. години 

који су предвиђени горе наведеном Стратегијом, а у складу са финансијским могућностима Града и 

урађен је План имплементације Стратегије одрживог развоја града Чачка за 2022. годину. 
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Реализација пројеката предвиђених Планом имплементације Стратегије одрживог развоја града 

Чачка за 2022. годину допринеће стварању бољих услова за привлачeња домаћих и страних 

инвeститора, као и других заинтeрeсованих субјеката, створиће се бољи услови за пословање 

локалне пословне зајeдницe, али и за живот локалног становништва у eкономским, политичким, 

социјалним, културним и свим другим сферама.  

 

 По упознавању са предлогом Плана Градско веће је једногласно донело План 

имплементације Стратегије одрживог развоја града Чачка за 2022. годину. 

 План је саставни је део овог записника. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И 

ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ 

ПАРКИРАЛИШТИМА 

 

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

основ за доношење Одлуке о измени и допунама Одлуке о обављању комуналне делатности 

управљања јавним паркиралиштима садржан је у одредбама Закона о комуналним делатностима 

којимa је прописано да скупштина јединице локалне самоуправе уређује у складу са законом начин 

и услове обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и 

квалитет комуналних услуга, начин вршења контроле коришћења и Законом о комуналним 

делатностима прописано је да је управљање јавним паркиралиштима комунална делатност и које 

послове обухвата управљање јавним паркиралиштима. Законом о прекршајима прописано је да се 

прекршаји могу прописивати одлуком скупштине града. Повод за доношење Одлуке о измени и 

допунама Одлуке о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима је 

иницијатива ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак у којој се наводи да су станари улица Моравске и Коче 

Анђелковића писаним путем тражили увођење наведених улица у систем наплате паркирања. 

Такође, иницијатор предлаже и брисање постојеће одредбе о куповини паркинг карата код 

контролора на отвореним паркинзима, ради једноставније контроле и усклађивања рада јавног 

предузећа са Законом о фискализацији. Поред измена и допуна Одлуке којима се излази у сусрет 

наведеној иницијативи, измењен је и члан 16. постојеће Одлуке, тако што је прописана могућност за 

правна лица да плате накнаду за коришћење јавног паркинга  накнадно, на основу посебног уговора 

или писаног захтева, по добијању фактуре. Радни текст Одлуке објављен је 28. априла 2022. године 

на интернет страници града Чачка, са позивом заинтересованим грађанима да примедбе, предлоге и 

сугестије на овај текст могу доставити у року од 8 дана. У наведеном року није било достављених 

примедби, предлога или сугестија. 

 

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

измени и допунама Одлуке о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, 

и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 
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ДВАДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ ИМОВИНЕ ПОК. МИКАИНЕ САВИЋ 

БЕСТЕРЕТНИМ ПРАВНИМ ПОСЛОМ 

 

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

поднео је иницијативу за прибављање у јавну својину имовине пок. Микаине Савић бив. из Чачка 

која се састоји од 2/4 идеалне к.п.бр. 1325/3 и 2/4 идеалне к.п.бр. 1328 обе у КО Доња Горевница, 6/8 

идеалних куће, која се састоји од приземља и спарта, изграђене на месту раније породичне стамбене 

зграде бр. 1, сада означене као објекат бр. 3 на к.п.бр. 1328, 6/8 идеалних помоћне зграде – зиданог 

објекта, изграђене на месту раније постојеће помоћне зграде бр. 2 и 6/8 идеалних помоћне зграде - 

млекаре све на к.п.бр. 1328 КО Доња Горевница и к.п.бр 1593/2 КО Рошци, као и свих покретних 

ствари затечених у наведеним објектима, на основу писаног завештања сачињеног пред сведоцима 

2015. године, проглашеног пред поступајућим јавним бележником, од завештаоца Микаине Савић из 

Чачка, Доња Горевница, у циљу оснивања Спомен дома пок. Соње Савић. Такође, истом 

иницијативом тражено је да се сва наведена имовина преда на коришћење Уметничкој галерији 

„Надежда Петровић“ Чачак, обзиром на намеру оставиље.  Сходно наведеном, а како би Град 

стекао право својине на земљишту у складу са Законом о планирању и изградњи и како би се 

наведеним објектима могло располагати у складу са Законом о јавној својини, потребно је спровести 

одговарајуће правне радње односно озакоњење објеката и промену намене земљишта. Како наведени 

поступци трају и захтевају ангажовање финансијских средстава из буџета града Чачка, а рочиште за 

расправљање заоставштине је заказано за 24. мај 2022 .године, Градска управа за урбанизам града 

Чачка припремила је нацрт решења за прибављање у јавну својину имовине ближе описане изреком 

решења, обзиром да је исто неопходно за наведено рочиште. 

 

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

прибављању у јавну својину имовине пок. Микаине Савић бестеретним правним послом, и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ДВАДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У 

ЈАВНУ  СВОЈИНУ  ГРАДА ЧАЧКА КП. БР. 1637/1 КО ДОЊА 

ТРЕПЧА 

 

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

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

Градско веће града Чачка донело је Решење о приступању прибављању к.п. бр. 1637/1 КО Доња 

Трепча 21. априла 2022. године. Након доношења Решењa о приступању прибављању наведене кат. 

парцеле, Комисија за грађевинско земљиште спровела је поступак и увидом у податке катастра 

непокретности утврдила да је предметна кат. парцела у својини Биљане Неговановић из Чачка, а 

увидом у Информацију о локацији 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 
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уређење гробља. Комисија је приликом одлучивања узела у обзир Одлуку о изради ПДР-а за гробље 

у Доњој Трепчи којом је 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. Увидом у Одлуку чији је 

саставни део графички прилог утврђено је да ће План детаљне регулације садржати границу плана и 

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

узела у обзир будућу намену и потребе за које ће бити коришћена к.п. бр. 1637/1 КО Доња Трепча, 

као и да ће се прибавити по тржишној цени у износу од 1.02 евра/m2 (117.76 дин. по метру 

квадратном), а Градска управа за урбанизам узимајући у обзир закључак Комисије, припремила је 

нацрт овог решења. 

 

 По упознавању са нацртом Решења о прибављању у јавну  својину  града Чачка кп. бр. 

1637/1 КО Доња Трепча, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА: УТВЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА O ПРИБАВЉАЊУ У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА ЧАЧКА КП. БР. 1575 КО БЕЧАЊ 

 

 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. 1575 КО 

Бечањ, која је у сусвојини 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. Градско 

веће града Чачка донело је Решење о приступању прибављању к.п. бр. 1575 КО Бечањ  21. априла 

2022. године. Након доношења Решењa о приступању прибављању наведене кат. парцеле, Комисија 

за грађевинско земљиште је спровела поступак и увидом у податке катастра непокретности 

утврдила да је прeдметна кат. парцела у сусвојини Милана Јеремића из Горњег Милановца и 

Анђелке Јеремић из Београда у уделу од по ½, а увидом у информацију о локацији 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. Комисија је узела у обзир будућу намену и потребе за које 

ће бити коришћена к.п. бр. 1575 КО Бечањ, као и да ће се прибавити по тржишној цени утврђеној 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.  Градска управа 

за урбанизам узимајући у обзир закључак Комисије, припремила је нацрт овог решења. 

 

По упознавању са нацртом Решења Градско веће је једногласно утврдило Предлога решења 

o прибављању у јавну својину града Чачка кп. бр. 1575 КО Бечањ, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 
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ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ 

КАТ.ПАРЦЕЛЕ БР. 6607/2 КО ЧАЧАК 

 

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

је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о приступању отуђењу кат.парцеле бр. 6607/2 КО Чачак 
        

 I ПРИСТУПА СЕ отуђењу из јавне својине града Чачка непосредном погодбом катастарске 

парцеле бр. 6607/2 КО Чачак у укупној површини од 290m2  Ђорђу Јанковићу и Наташи Јанковић 

обоје из Чачка, који су власници суседне к.п. бр. 6608/10 КО Чачак, ради исправке граница суседних 

кат. парцела, у циљу изградње објекта. 

 II Подносиоци иницијативе Ђорђе Јанковић и Наташа Јанковић обоје из Чачка су се 

писаном изјавом сагласили са утврђеном ценом грађевинског земљишта обрачунатом од стране ЈП 

ГРАДАЦ ЧАЧАК, у износу од 3.213,76 дин./m2.  

 III Поступак отуђења грађевинског земљишта спровешће Комисија за грађевинско 

земљиште.  

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Ђорђе Јанковић и Наташа Јанковић обоје из Чачка, Ул. Милоша Обилића бр. 128, поднели 

су иницијативу бр. 463-2/2022-IV-2-07 од 18.01.2022.год. за отуђење из јавне својине града Чачка 

катастарске парцеле бр. 6607/2 КО Чачак непосредном погодбом, уз образложење да планирају да 

изграде објекат на новоформираној кат. парцели, обзиром да се предметна кат. парцела граничи са 

к.п. бр. 6608/10 КО Чачак, која је у заједничкој имовини супружника, односно подносиоца 

иницијативе.  

 Градска управа за урбанизам прибавила је по службеној дужности копију плана и лист 

непокретности од 26.01.2022.год. и Информацију о локацији бр. 958-1522/2021-IV-2-01 од 

08.12.2021.год. 

 Увидом у податке катастра непокретности утврђено је да је катастарска парцела бр. 6607/2 

КО Чачак у јавној својини града Чачка, као и да се граничи са кат. парцелом у својини подносилаца 

иницијативе, а увидом у информацију о локацији утврђено је да је катастарска парцела бр. 6607/2 

КО Чачак обухваћена ПГР-ом „Парменац-Јездина-Лозница“ у Чачку („Сл.лист града Чачка“ бр. 

16/2015) и да се налазе у урбанистичкој зони – становање средњих густина насељености, као и да је 

минимална површина грађевинске парцеле 3 ара, изузетно 2 ара. 

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

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

јединица локалне самоуправе спроводи јединица локалне самоуправе. 

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

доноси акт о приступању 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 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 
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прибављања грађевинског земљишта, за надлежни орган припрема орган управе града Чачка 

надлежан за имовинско – правне послове.    

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

грађевинско земљиште може отуђити непосредном погодбом у случају исправке граница суседних 

катастарских парцела. 

 Градска управа за урбанизам града Чачка обратила се дана 08.02.2022.год. Комисији за 

грађевинско земљиште у складу са чланом 12 ст. 4 Одлуке о грађевинском земљишту за мишљење о 

основаности отуђења непосредном погодбом кат. парцеле бр. 6607/2 КО Чачак Ђорђу и Наташи 

Јанковић из Чачка, чија се кат. парцела граничи са парцелом у јавној својини. Градска управа за 

урбанизам се обратила Комисији из разлога што је к.п. бр. 6607/2 КО Чачак пројектом парцелеције 

настала од целине која је у јавној својини града Чачка, односно од к.п. бр. 6607/1 КО Чачак. 

Обзиром да се ради о земљишту које фактички користи ЈКП за одржавање зелених површина и 

гробља „Градско зеленило“, односно РЈ „Градско гробље“, у прилогу овог захтева приложен је 

допис Градског зеленила бр.1216/21 од 08.06.2021.год. којим се изјашњава да је сагласно са 

одвајањем дела ове парцеле, јер не ремети односно не угрожава коришћење земљишта одн.објеката. 

Комисија је увидом у плански документ утврдила да кат. парцеле бр. 6607/2 КО Чачак не испуњава 

услове за грађевинску парцелу и да се граничи са кат. парцелом у заједничкој својини супружника 

Ђорђа и Наташе Јанковић из Чачка. 

 Комисија за грађевинско земљиште се спроводећи поступак, писаним путем обратила 

захтевом ЈКП за одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ за изјашњење да ли је 

сагласно са отуђењем новоформиране к.п. бр.  6607/2 КО Чачак, које се дописом бр. 359/22 од 

25.02.2022.год. изјаснило да отуђење ове кат. парцеле не омета рад Радне јединице „Гробље“. 

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

службеној дужности обрачун накнаде за отуђење грађевинског земљишта бр. 146/22-1-02 од 

11.02.2022.год. од ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК, којим је утврђена цена у износу од 3.213,76 дин./m2, као и 

Извештај о процени тржишне вредности израђен од BIROА ZA VEŠTAČENJE I NADZOR TIHOMIR 

RADOVANOVIĆ PREDUZETNIK, KONJEVIĆI од 18.03.2022.год, којим је утврђена цена у износу 

од 3.183,07 дин./m2. 

 Обзиром на висину цене, Градска управа за урбанизам града Чачка позвала је подносиоце 

захтева да се писаним путем изјасне на цену обрачунату од стране ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК. 

 Дана 21.03.2022.год., подносиоци иницијативе су се писаним путем сагласили са 

обрачунатом ценом грађевинског земљишта, у износу од 3.213,76 дин./m2.  

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

катастарске парцеле бр. 6607/2 КО Чачак уредна, потпуна и поднета од стране овлашћеног лица, као 

и да су испуњени прописани услови за приступање располагању грађевинским земљиштем и сходно 

томе доставила предлог решења о приступању отуђењу наведених парцела Градском већу.    

 Како катастарска парцела бр. 6607/2 КО Чачак не испуњава услове за посебну грађевинску 

парцелу, како се не налази на површини планиране јавне намене и како је отуђење у интересу Града 

обзиром да се њиме обезбеђује приход за Град, Градско веће града Чачка је донело решење као у 

диспозитиву. 

 

ТРИДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОНУДИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ УДЕЛА К.П. БР. 757/1 КО ЧАЧАК ПО ПРАВУ ПРЕЧЕ 

КУПОВИНЕ 

 

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

је једногласно донело: 
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Р Е Ш Е Њ Е  

о понуди за прибављање у јавну својину удела к.п. бр. 757/1 КО Чачак по праву прече 

куповине 

 

 I НЕ ПРИХВАТА СЕ ПОНУДА за прибављање у јавну својину удела 186/413 кат. парцеле 

757/1 КО Чачак, који је у јавној својини Републике Србије, по врсти грађевинско земљиште, укупне 

површине 413m2, по тржишној вредности од 3.315.915 динара, процењеној од Министарства 

финансија, Пореске управе, Одсека за контролу издвојених активности малих локација Чачак. 

   

O б р а з л о ж е њ е  

 

 DRUŠTVO ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA GRADSKA KUĆA DOO ČAČAK, Ул. 

кнеза Милоша 1А, као заинтересована страна за откуп удела 186/413 који је у јавној својини 

Републике Србије кат. парцеле 757/1 КО Чачак, поднело је Градској управи за урбанизам града 

Чачка понуду заведену под бројем 464-4/2022-IV-2-07 од 29.03.2022.год. за прибављање у јавну 

својину по праву прече куповине овог удела, позивајући се на допис Републичке дирекције за 

имовину РС бр. 464-2892/2019 од 25.12.2019.год., којим се наводи да Република Србија може свој 

удео отуђити заинтересованом лицу, уколико се сви остали сувласници одрекну права прече 

куповине. 

 Градска управа за урбанизам прибавила је по службеној дужности податке катастра 

непокретности од 15.04.2022.год., Информацију о локацији бр 958-378/2022-IV-2-01 од 

12.04.2022.год. и процену тржишне вредности обрачунату од стране Министарства финансија, 

Пореске управе, Одсека за контролу издвојених активности малих локација Чачак број 431-749/2022 

од 20.04.2022.год. 

 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 5. став 1. Закона о промету непокретности прописано је да сувласник непокретности 

који намерава да прода свој сувласнички део дужан је да га претходно понуди на продају осталим 

сувласницима. 

 Чланом 80. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту прописано је да је лице које намерава 

да отуђи грађевинско земљиште на коме Град има право прече куповине према важећим прописима, 

дужно да поднесе понуду надлежном органу управе којом Граду нуди на продају предметно 

грађевинско земљиште, а ставом 3 ове одлуке прописано је да Градско веће доноси одлуку да се 

понуда прихвати или да се понуда не прихвати.  

 Увидом у податке катастра непокретности Градска управа за урбанизам града Чачка 

утврдила је да је к.п. бр. 757/1 КО Чачак у сусвојини GRADSKЕ KUĆЕ (136/413), Града (91/413) и 

Републике Србије (186/413) и да је површине 413m2. 

 Увидом у информацију о локацији Градска управа за урбанизам града Чачка утврдила је да 

је к.п. бр. 757/1 КО Чачак обухваћена ПГР-ом „Центар“ у Чачку и да се налази у урбанистичкој 

целини – централне функције са становањем. 

 Увидом у записник о тржишној вредности непокретности Градска управа за урбанизам 

града Чачка утврдила је да су непокретности процењене у износу од 3.315.915 динара 

(17.827,50дин./m2). 

  Узимајући у обзир допис Републичке дирекције за имовину РС бр. 464-2892/2019 од 

25.12.2019.год. Градска управа за урбанизам града Чачка утврдила је да је захтев за изјашњење на 
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понуду уредан, потпун и поднет од стране овлашћеног лица, као и да су испуњени прописани 

услови за поступање и сходно томе доставила предлог решења о понуди за прибављање у јавну 

својину удела к.п. бр. 757/1 КО Чачак по праву прече куповине Градском већу. 

 Како прибављање предметне непокретности није у интересу града Чачка, обзиром да постоје 

други приоритети и како Буџетом града Чачка нису опредељена средства за прибављање, Градско 

веће града Чачка је донело решење као у диспозитиву. 

 

 

ТРИДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

ИНВЕСТИТОРУ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ 

Д.О.О. БЕОГРАД, ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПАКТНЕ 

МОНТАЖНО БЕТОНСКЕ  ТРАФОСТАНИЦЕ КМБТС 

10/0,4 KV, „ВАШАРИШТЕ МРЧАЈЕВЦИ“ НА К.П.БР. 

1486/31 КО МРЧАЈЕВЦИ, УКУПНЕ ПОВРШИНЕ 399M2, 

КОЈА ЈЕ У СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА, СА ПРИКЉУЧНИМ 

10КВ КАБЛОВСКИМ ВОДОМ НА К.П.БР. 1486/31, 1486/27 И 

1486/36 СВЕ У КО МРЧАЈЕВЦИ 

 

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 Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, 

Булевар уметности 12, за изградњу компактне монтажно бетонске  трафостанице КМБТС 10/0,4 kV, 

„Вашариште Мрчајевци“ на к.п.бр. 1486/31 КО Мрчајевци, укупне површине 399m2, која је у 

својини града Чачка, са прикључним 10кВ кабловским водом на к.п.бр. 1486/31, 1486/27 и 1486/36 

све у КО Мрчајевци. 

 2. Сагласност се даје у циљу изградње компактне монтажно бетонске  трафостанице КМБТС 

10/0,4 kV, „Вашариште Мрчајевци“ на к.п.бр. 1486/31 КО Мрчајевци у складу са планском 

документацијом. 

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

сагласности инвеститору Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Булевар уметности 12, за 

извођење радова из става 1. овог решења. 

 

O б р а з л о ж е њ е  

 

 Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Булевар уметности 12, поднела је захтев бр. 

465-225/2022-IV-2-07 од 19.04.2022.год. за давање сагласности, за изградњу компактне монтажно 

бетонске трафостанице КМБТС 10/0,4 kV, „Вашариште Мрчајевци“ на к.п.бр. 1486/31 КО 

Мрчајевци, укупне површине 399m2, која је у својини града Чачка, са прикључним 10кВ 

кабловским водом на к.п.бр. 1486/31, 1486/27 и 1486/36 све у КО Мрчајевци. 

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

катастра непокретности од 06.05.2022.год.  

 Чланом 69. став 9. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - 

испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 

одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) прописано је, 
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између осталог, да се за изградњу, доградњу или реконструкцију комуналне инфраструктуре и 

линијских инфраструктурних и електроенергетских објеката, као доказ о решеним имовинско-

правним односима на земљишту, може доставити и попис катастарских парцела са приложеним 

сагласностима власника, односно корисника земљишта.  

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

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

сагласности за изградњу или озакоњење објеката на заједничкој парцели.  

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

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

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

испуњени прописани услови за давање тражене сагласности и да је давање сагласности оправдано и 

целисходно, о томе обавештава надлежни орган управе, наводећи разлоге за свој закључак. По 

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

ради доношења. 

 Градска управа за урбанизам града Чачка издала је Локацијске услове број ROP-CAC-6065-

LOCH-2/2022 од 01.04.2022.год за изградњу компактне монтажно бетонске  трафостанице КМБТС 

10/0,4kV „Вашариште Мрчајевци“ на к.п.бр. 1486/31 КО Мрчајевци, укупне површине 399m2, која 

је у својини града Чачка, са прикључним 10кВ кабловским водом на к.п.бр. 1486/31, 1486/27 и 

1486/36 све у КО Мрчајевци. 

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

да је давање сагласности инвеститору Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Булевар 

уметности 12, за изградњу компактне монтажно бетонске  трафостанице КМБТС 10/0,4 kV, 

„Вашариште Мрчајевци“ на к.п.бр. 1486/31 КО Мрчајевци,, која је у својини града Чачка оправдано 

и целисходно и да је у интересу Града, јер се на тај начин уређује локација и омогућава раполагање 

истом. 

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

предлог сагласности и доставила га Градском већу на одлучивање. 

 Инвеститор ће на основу ове сагласности моћи да прибави решење о одобрењу извођења 

радова, у складу са одредбама члана 69. и 145. Закона о планирању и изградњи. 

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

диспозитиву. 

  

ТРИДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

ИНВЕСТИТОРУ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ 

Д.О.О. БЕОГРАД,  ЗА ИЗГРАДЊУ МОНТАЖНО 

БЕТОНСКЕ  ТРАФОСТАНИЦЕ МБТС 10/0,4 KV 

„МРЧАЈЕВЦИ 1“ НА К.П.БР. 1457/1 КО МРЧАЈЕВЦИ, 

УКУПНЕ ПОВРШИНЕ 1140M2, КОЈА ЈЕ У СВОЈИНИ 

ГРАДА ЧАЧКА, СА ПРИКЉУЧНИМ 10КВ КАБЛОВСКИМ 

ВОДОВИМА НА К.П.БР. 3990, 3992/1, 3955/1,1457/1, 1455/2, 

1455/11, 1455/8, 1455/5, 1455/9, 1455/10, 1455/1, 1464/1, 1464/2, 

1464/4 СВЕ У КО МРЧАЈЕВЦИ 

 

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

веће је једногласно донело: 
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 Р Е Ш Е Њ Е  

 

 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ инвеститору Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, 

Булевар уметности 12, за изградњу монтажно бетонске  трафостанице МБТС 10/0,4 kV „Мрчајевци 

1“ на к.п.бр. 1457/1 КО Мрчајевци, укупне површине 1140m2, која је у својини града Чачка, са 

прикључним 10кВ кабловским водовима на к.п.бр. 3990, 3992/1, 3955/1,1457/1, 1455/2, 1455/11, 

1455/8, 1455/5, 1455/9, 1455/10, 1455/1, 1464/1, 1464/2, 1464/4 све у КО Мрчајевци. 

 2. Сагласност се даје у циљу изградње монтажно бетонске  трафостанице МБТС 10/0,4 kV 

„Мрчајевци 1“ на к.п.бр. 1457/1 КО Мрчајевци у складу са планском документацијом. 

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

сагласности инвеститору Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Булевар уметности 12, за 

извођење радова из става 1. овог решења. 

 

O б р а з л о ж е њ е  

 

 Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Булевар уметности 12, поднела је захтев бр. 

465-225/2022-IV-2-07 од 19.04.2022.год. за давање сагласности, за изградњу монтажно бетонске  

трафостанице МБТС 10/0,4 kV „Мрчајевци 1“ на к.п.бр. 1457/1 КО Мрчајевци, укупне површине 

1140m2, која је у својини града Чачка, са прикључним 10кВ кабловским водовима на к.п.бр. 3990, 

3992/1, 3955/1,1457/1, 1455/2, 1455/11, 1455/8, 1455/5, 1455/9, 1455/10, 1455/1, 1464/1, 1464/2, 1464/4 

све у КО Мрчајевци. Градска управа за урбанизам града Чачка прибавила је по службеној 

дужности податке катастра непокретноси од 06.05.2022.  

 Чланом 69. став 9. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - 

испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 

одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) прописано је, 

између осталог, да се за изградњу, доградњу или реконструкцију комуналне инфраструктуре и 

линијских инфраструктурних и електроенергетских објеката, као доказ о решеним имовинско-

правним односима на земљишту, може доставити и попис катастарских парцела са приложеним 

сагласностима власника, односно корисника земљишта.  

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

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

сагласности за изградњу или озакоњење објеката на заједничкој парцели.  

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

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

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

испуњени прописани услови за давање тражене сагласности и да је давање сагласности оправдано и 

целисходно, о томе обавештава надлежни орган управе, наводећи разлоге за свој закључак. По 

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

ради доношења. 

 Градска управа за урбанизам града Чачка издала је Локацијске услове број ROP-CAC-7440-

LOCH-1/2022 од 11.04.2022.год за изградњу монтажно бетонске  трафостанице МБТС 10/0,4 kV 

„Мрчајевци 1“ на к.п.бр. 1457/1 КО Мрчајевци, укупне површине 1140m2, која је у својини града 

Чачка, са прикључним 10кВ кабловским водовима на к.п.бр. 3990, 3992/1, 3955/1,1457/1, 1455/2, 

1455/11, 1455/8, 1455/5, 1455/9, 1455/10, 1455/1, 1464/1, 1464/2, 1464/4 све у КО Мрчајевци. 

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

да је давање сагласности инвеститору Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Булевар 

уметности 12, за изградњу монтажно бетонске  трафостанице МБТС 10/0,4 kV „Мрчајевци 1“ на 
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к.п.бр. 1457/1 КО Мрчајевци, која је у својини града Чачка, оправдано и целисходно и да је у 

интересу Града, јер се на тај начин уређује локација и омогућава раполагање истом. 

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

предлог сагласности и доставила га Градском већу на одлучивање. 

 Инвеститор ће на основу ове сагласности моћи да прибави решење о одобрењу извођења 

радова, у складу са одредбама члана 69. и 145. Закона о планирању и изградњи. 

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

диспозитиву. 

 

ТРИДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИХВАТАЊУ ПРАВА 

ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА ОД МИНИСТАРСТВА 

ОДБРАНЕ РС, БЕЗ НАКНАДЕ, ВОЈНОГ КОМПЛЕКСА 

"БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА ББ" У ЧАЧКУ КОЈИ СЕ 

САСТОЈИ ОД КП. БР. 4458/69 ПОВРШИНЕ 20047M2  И 

КП. БР. 4458/202   ПОВРШИНЕ 1456M2  ОБЕ У КО 

ЧАЧАК, УКУПНЕ ПОВРШИНЕ 21503M2 И 11 ОБЈЕКАТА 

КОЈИ НИСУ УПИСАНИ У КАТАСТАР 

НЕПОКРЕТНОСТИ ВЕЋ У ОСНОВНИ СЛУЖБЕНИ 

РЕГИСТАР О ВОЈНИМ НЕПОКРЕТНОСТИМА, НА 

ПЕРИОД ОД ТРИ ГОДИНЕ 

 

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

је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 I ПРИХВАТА СЕ право привременог коришћења од Министарства одбране РС, без 

накнаде, војног комплекса "Булевар Ослобођења бб" у Чачку који се састоји од к.п. бр. 4458/69 

површине 20047m2 и 4458/202 површине 1456m2 обе у КО Чачак, укупне површине 21503m2 и 11 

објеката који нису уписани у јавни катастар непокретности већ у основни службени регистар о 

војним непокретностима, на период од три године. 

 

 ПРЕДЛАЖЕ СЕ Влади Републике Србије да донесе закључак којим се даје на коришћење 

без накнаде војни комплекс "Булевар Ослобођења бб" у Чачку који се састоји од к.п. бр. 4458/69 

површине 20047m2 и 4458/202 површине 1456m2 обе у КО Чачак, укупне површине 21503m2 и 11 

објеката који нису уписани у катастар непокретности, на период од три године.  

 

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

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

дирекцији за имовину РС, за покретање поступка пред Владом Републике Србије за доношење акта 

којим се Граду даје на коришћење без накнаде, комплекс ближе описан тачком I овог решења. 

  

 III Град Чачак као домаћин рок фестивала „Прича“ има намеру да наведени простор држи, 

користи, одржава, обезбеђује, плаћа све текуће комунлне трошкове, а све у циљу обезбеђивања 

услова првенствено за организовање чувеног фестивала , али и за организовање других културних и 

спортских догађаја током године. 
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 IV По спроведеном поступку давања на коришћење пред Владом Републике Србије, 

Градоначелник града Чачка ће са директором Републичке дирекције за имовину РС закључити 

уговор о давању на коришћење предметног комплекса Граду Чачку , без спровођења промене 

својинско правног статуса предметног комплекса у катастру непокретности. 

  

 V Град Чачак има намеру да по добијању на коришћење предметног објекта исти преда на 

коришћење ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ЧАЧКА, по претходно прибављеној сагласности 

Републичке дирекције за имовину РС, обзиром да ТОЧ има кадровске и техничке могућности за 

организовање фестивала, културних и спортских догађаја. 

 

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. 463-21/2022-IV-2-07 од 25.03.2022.год. за покретање поступка доношења 

закључка Владе РС којим се Граду даје на коришћење без накнаде војни комплекс "Булевар 

Ослобођења бб" у Чачку који се састоји од к.п. бр. 4458/69 и 4458/202 обе у КО Чачак и 11 објеката 

који нису уписани у јавни катастар непокретности већ у основни службени регистар о војним 

непокретностима, на период од три године. 

 Чланом 27. став. 10. Закона о јавној својини ("Сл.гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 

104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) 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 22. став 1 и 2 прописано је да носиоци права коришћења имају право да ствар држе 

и да је користе у складу са природом и наменом тих ствари, да је дају на коришћење другом 

носиоцу права коришћења или у закуп и да њоме управљају у складу са овим и другим законом и да 

се давање на коришћење или у закуп ствари у својини Републике Србије из става 1. овог члана, осим 

ствари које користи Народна банка Србије, врши се по претходно прибављеној сагласности 

Дирекције. 

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

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

доношење овог акта прописано посебним прописима. 

 Дописом Републичке дирекције за имовину РС 04 бр. 464-1951/2020 од 22.12.2020.год. 

наведено је да након опредељивања става Министарства оббране РС надлежни орган Града Чачка 

треба да донесе одлуку о прихватању на привремено коришћење непокретности навођењем кат. 

парцела, објеката и услова коришћења, након чега се Министарство обраћа Дирекцији у циљу 

доношења одговарајуће одлуке Владе РС. 

 Министарство одбране РС је у својим дописима бр,15476-13 од 06.09.2019.год. и 4597-2 од 

23.12.2019.год., определило свој став и изразило јасну намеру за давање на коришћење војног 

комплекса "Булевар Ослобођења бб" у Чачку Граду Чачку, па је сходно томе и сходно горе 

цитираном допису Дирекције, Град у обавези да донесе одлуку о прихватању права коришћења и 

предлагања Влади РС доношења одговарајућег закључка. 

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

поступка доношења закључка Владе РС којим се даје на коришћење Граду Чачку без накнаде војни 

комплекс "Булевар Ослобођења бб" у Чачку који се састоји од к.п. бр. 4458/69 и 4458/202 обе у КО 

Чачак и 11 објеката који нису уписани у катастар непокретности, уредна, потпуна и поднета од 
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стране овлашћеног лица, као и да су испуњени прописани услови за поступање и сходно томе 

доставила предлог решења Градском већу.    

 Како је предметни комплекс уврштен у Мастер план располагања непокретностима које 

нису неопходне за функционисање Војске Србије, а Град Чачак има интерес да истим располаже, 

Градско веће града Чачка је донело решење као у диспозитиву. 

 

ТРИДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРЕДЛАГАЊУ ВЛАДИ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДА ДОНЕСЕ ЗАКЉУЧАК 

КОЈИМ СЕ ДАЈЕ НА КОРИШЋЕЊЕ БЕЗ НАКНАДЕ 

ОБЈЕКАТ КУЛТУРЕ – РИМСКЕ ТЕРМЕ ОЗНАЧЕН 

БРОЈЕМ 1, ПОВРШИНЕ У ГАБАРИТУ 222M2, 

ИЗГРАЂЕН НА К.П. БР. 754/3 КО ЧАЧАК, КОЈИ ЈЕ У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ГРАДУ 

ЧАЧКУ – ПРЕСТОНИЦИ КУЛТУРЕ СРБИЈЕ 2023. 

ГОДИНЕ 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 I ПРЕДЛАЖЕ СЕ Влади Републике Србије да донесе закључак којим се даје на коришћење 

без накнаде објекат културе – Римске терме означен бројем 1, површине у габариту 222m2, изграђен 

на к.п. бр. 754/3 КО Чачак, који је у јавној својини Републике Србије Граду Чачку – Престоници 

културе Србије за 2023.год. 

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

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

дирекцији за имовину РС, за покретање поступка пред Владом Републике Србије за доношење акта 

којим се Граду даје на коришћење без накнаде, објекат ближе описан тачком I овог решења. 

  

 III У оквиру Програма „Престоница културе Србије“ Законом о буџету РС за 2023.годину, 

Министарству културе и информисања опредељено је 7.000.000 динара за ревитализацију објекта 

културе – Римске терме са партерним уређењем и уређењем новог приступа са градског шеталишта. 

 

 IV По спроведеном поступку давања на коришћење пред Владом Републике Србије, 

Градоначелник града Чачка ће са директором Републичке дирекције за имовину РС закључити 

уговор о давању на коришћење предметног објекта Граду Чачку , на основу кога ће се у катастру 

непокретности спровести промена, односно уписати Град Чачак као носилац права коришћења. 

  

 V Град Чачак има намеру да по добијању на коришћење предметног објекта исти преда на 

коришћење НАРОДНОМ МУЗЕЈУ ЧАЧАК, по претходно прибављеној сагласности Републичке 

дирекције за имовину РС, обзиром да Музеј има кадровске и техничке могућности за одржавање 

овог споменика културе и обзиром да је овај локалитет већ педесет година одржаван од стране 

Музеја.  
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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. 463-6/2021-IV-2-07 од 21.04.2022.год. за покретање поступка доношења 

закључка Владе РС којим се Граду даје на коришћење без накнаде објекта бр. 1, површине у 

габариту 222m2, изграђеног на к.п. бр. 754/3 КО Чачак, који је у јавној својини Републике Србије. 

 Чланом 27. став. 10. Закона о јавној својини ("Сл.гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 

104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) 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 10. став 8. Закона о јавној својини прописано је да културна добра у јавној својини 

Републике Србије могу бити дата на коришћење и управљање другом носиоцу права јавне својине, 

о чему одлуку доноси Влада на предлог Републичке дирекције за имовину Републике Србије (у 

даљем тексту: Дирекција).  

 Чланом 22. став 1 и 2 прописано је да носиоци права коришћења имају право да ствар држе 

и да је користе у складу са природом и наменом тих ствари, да је дају на коришћење другом 

носиоцу права коришћења или у закуп и да њоме управљају у складу са овим и другим законом и да 

се давање на коришћење или у закуп ствари у својини Републике Србије из става 1. овог члана, осим 

ствари које користи Народна банка Србије, врши се по претходно прибављеној сагласности 

Дирекције. 

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

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

доношење овог акта прописано посебним прописима. 

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

поступка доношења закључка Владе РС којим се даје на коришћење без накнаде објекта бр. 1, 

површине у габариту 222m2, изграђеног на к.п. бр. 754/3 КО Чачак уредна, потпуна и поднета од 

стране овлашћеног лица, као и да су испуњени прописани услови за поступање и сходно томе 

доставила предлог решења Градском већу.    

 Како је Радна група за припрему и спровођењe програма „Престоница културе Србије“  

донела одлуку o томе да ће национална престоница културе 2023. године бити Чачак, како је 

предметни објекат  - објекат културе и како је интерес Града да исти преда на коришћење Музеју 

који ће га одржавати и унапређивати његова својства, Градско веће града Чачка је донело решење 

као у диспозитиву. 

 

 

ТРИДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

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

 основ за доношење Програмасадржан је у одредбама Закона о заштити животне средине, Закона о 

заштити ваздуха и Статута града Чачка. Законом о заштити животне средине прописано је да 

јединица локалне самоуправе доноси програм мониторинга на својој територији и да се мониторинг 

врши систематским праћењем вредности индикатора, односно праћењем негативних утицаја на 

животну средину, стања животне средине, мера и активности које се предузимају у циљу смањења 

негативних утицаја и подизања нивоа квалитета животне средине. Законом о заштити  ваздуха 

прописано је да јединица локалне самоуправе, у оквиру своје надлежности утврђене законом, 
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обезбеђују мониторинг квалитета ваздуха и да се мониторинг квалитета ваздуха у локалној мрежи 

обавља према програму који за своју територију доноси надлежни орган аутономне покрајине и 

надлежни орган јединице локалне самоуправе, да на програм надлежно министарство даје 

сагласност, као и да се средства за реализацију програма контроле квалитета ваздуха у локалној 

мрежи обезбеђују из буџета аутономне покрајине и буџета јединице локалне самоуправе. У складу 

са наведеним одредбама закона прибављена је сагласност Министарства заштите животне средине 

број 353-01-01073/2022-03 од 1. априла 2022. године на наведени програм. Статутом града Чачка 

прописано је да је доношење Програма контроле квалитета ваздуха у надлежности Градског већа.  

Програм је урађен у складу са Уредбом о утврђивању Програма контроле квалитета ваздуха у 

државној мрежи и Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха. 

 

 По упознавању на предлогом Програма Градско веће је једногласно Програм контроле 

квалитета ваздуха на територији града Чачка за 2022. годину. 

 Програм је саставни део овог записника. 

 

ТРИДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ 

РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ 

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА „STAX TEHNOLOGIES“  ДОО ЧАЧАК 

 

Жижа Вучинић, 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 „STAX TEHNOLOGIES“ доо Чачак и истакла да су 

одлуком Градског већа из 2021. године овом предузећу одобрена средства у износу од 1.924.087,13 

динара, као учешће Града за реализацију пројекта којим се подстиче конкурентност кроз 

проширење (изградњу) пословног простора (халског простора намењеног производњи). Комисија је 

на основу детаљног увида у пословну документацију утврдила да је корисник средстава „STAX 

TEHNOLOGIES“ доо Чачак у свему испунио обавезе по уговору о додели подстицајних средстава 

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

 

По упознавању са извештајем Градско веће је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског 

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

STAX TEHNOLOGIES доо Чачак. 

 

ТРИДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ОЦЕНУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА У 

ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

 

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

једногласно донело: 
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Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за оцену извештаја о реализацији пројеката 

 у области јавног информисања 

  

I 

 

За разматрање наративних и финансијских извештаја о реализацији пројеката у области 

јавног информисања и достављање предлога Градском већу града Чачка, образује се Комисија за 

оцену извештаја о реализацији пројеката у области јавног информисања, у саставу: 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

- Мирослав Петковић, помоћник градоначелника града Чачка за област друштвених 

делатности 

 

ЧЛАНОВИ 

 

1. Предраг Ковачевић, дипломирани инжењер електротехнике, запослен у Градској управи 

за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа, 

 

2. Ирена Милошевић, дипломирани политиколог за новинарство и комуникологију, 

запослена у Градској управи за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског 

већа 

 

II 

 

 Комисија, приликом разматрања финансијског извештаја може затражити стручно мишљење 

Градске управе надлежне за послове финансија која ће у случају потребе за допуном документације 

исту прибавити од подносиоца извештаја, а све у циљу давања коначног мишљења Комисији.  

 

III 

 

 Даном доношења овог Решења престаје са радом Комисија за оцену извештаја о реализацији 

пројеката у области јавног информисања образована Решењем Градског већа града Чачка број 06-

195/2021-III од 25. новембра 2021. године.  

 

IV 

 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

ТРИДЕСЕТ ОСМА 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: 
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РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 26/2021) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 17, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Стална буџетска 

резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник 

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

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

средства у износу од 500.000,00 динара, на име помоћи Игору Савићу из Чачка  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“. 

 

 

ТРИДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 377/1) 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

5. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 26/2021) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 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 5.009.000,00 динара, за непланиране сврхе за које није утврђена 

апропријација и то за суфинансирање реализације пројекта набавке, замене, реконструкције 

и санације котларнице за грејање у 2022. години који се односи на замену котларнице на 

угаљ котларницом на гас за грејање Агрономског и Техничког факултета, на основу уговора 

закљученог између града Чачка и Министарства заштите животне средине, и отвара нова 

апропријација 377/1, економска класификација 512 – Машине и опрема, Расход по наменама 

5129 - Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема, Функционална 

класификација 560, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска управа за финансије, Програм 0401 Заштита 

животне средине, Пројекат 0401-7002 Набавка, замена, реконструкција и санација 

котларнице за грејање. 
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