
 

ЗАПИСНИК 

СА ЧЕТРДЕСЕТ ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 8. јула 2022. године, у сали Градског већа града Чачка, са почетком у 9,00 часова. 

 

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

градоначелник града Чачка, отворио је 43. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

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

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

Кочовић, Немања Трнавац, др Милош Папић, Радован Јовановић, Владимир Ристовић, Драган 

Филиповић и др Иван Глишић, а одсутан је Драгомир Шипетић. 

 

 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: 

 

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

Преговарачког тима за учешће у преговарању  за закључивање колективних уговора за јавна 

предузећа и јавне службе  

- Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој  

- Милка Станковић, начелник Градске управе за друштвене делатности 

- Весна Вуловић, представник Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника 

и Градског већа 

- Даница Ђуровић, представник Градске управе за урбанизам 

- Катарина Новковић, Градски правобранилац 

- Богдан Димитријевић, председник Комисије за спровођење поступка за избор директора 

јавних предузећа 

- Данко Ћаловић, директор ЈКП „Чачак“ Чачак 

- Зоран Благојевић, в.д. директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак 

- Александар Петронијевић, председник Савета за безбедност саобраћаја 

- Милена Мајсторовић, 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 42. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 42. седнице Градског 

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

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  42.  седнице Градског већа града Чачка број 06-83/2022-III од 9. 

јуна 2022. године, без примедби. 
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*** 

 

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 РЕШЕЊА О  ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД“ 

ЧАЧАК 

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О  ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК 

  

3.  УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ 

СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

         

     

4.    УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК БРОЈ 695/2 ОД 28. ЈУНА 

2022. ГОДИНЕ 

 

6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА O ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ГРАДА ЧАЧКА К.П. БР. 1683/3 И 1683/4 ОБЕ У КО ЉУБИЋ 
 

7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ИЗГРАДЊОМ ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ДО ППОВ „ПРЕЛИЋИ“ 

 

8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ   

ИЗГРАДЊОМ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ДО ППОВ „ПРЕЛИЋИ“ 

 

9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ИЗГРАДЊОМ ТРИ ТОПЛОВОДНА ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ 

СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА У УЛИЦИ ЦАРА ДУШАНА 

  

10. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДЕОБИ КАТ. ПАРЦЕЛЕ 513/2 КО БАЛУГА ТРНАВСКА  

 

 

11. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА АДМИНИСТРАТИВНОГ 

ПРЕНОСА К.П.БР. 725/2 КО ЧАЧАК И ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ОБЈЕКТА БР. 1 
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ИЗГРАЂЕНОГ НА К.П.БР. 725/2 КО ЧАЧАК, У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ САОБРАЋАЈНЕ 

ПОВРШИНЕ (КОЛСКО-ПЕШАЧКЕ ПОВРШИНЕ СА ЗАСТОРОМ ЛОМЉЕНОГ 

КАМЕНА И НОВЕ ПЕШАЧКЕ ПОВРШИНЕ ОД ЛОМЉЕНОГ КАМЕНА) И 

УРЕЂЕЊА ПАРТЕРА У ФУНКЦИЈИ КУЛТУРЕ 

 

12. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА АДМИНИСТРАТИВНОГ 

ПРЕНОСА К.П.БР. 353/20 КО АТЕНИЦА, У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ ЈАВНЕ 

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ- УЛИЦЕ 2 

 

13. ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2022. 

ГОДИНУ 

 

14. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И 

ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ЦЕНУ ПРЕВОЗА 

У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ 

 

15. ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА ЗА РАД САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

16.  ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА II КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

17. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 

И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА „ДЕКИНТО“  ДОО ЧАЧАК 

 

18. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 

И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА „OKTA SOLUTION“  ДОО ЧАЧАК 

 

19. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 

И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА „CROONUS TEHNOLOGIES“  ДОО ЧАЧАК 

 

20. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ СИМИЋ  ТАТЈАНЕ ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 55352-3075/2022 ОД 18. МАЈА 

2022. ГОДИНЕ 

 

21. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ВУЈИЧИЋ ДЕЈАНА ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 55352-3511/2022 ОД 24. МАЈА 

2022. ГОДИНЕ 
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РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О  ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ 

„ВОДОВОД“ ЧАЧАК 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Богдан Димитријевић. 

Законом о јавним предузећима прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица 

локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од 

четири године, на основу спроведеног јавног конкурса. Статутом града Чачка, став 1. прописано је 

да Скупштина града именује директоре јавних предузећа чији је оснивач у складу са законом. 

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 11. фебруара 2022. године, донела је Одлуку о 

спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за водовод и 

канализацију „Водовод“ Чачак и огласила Јавни конкурс за именовање директора Јавног 

комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак. Јавни конкурс објављен је у 

„Службеном гласнику РС“ бр. 27/2022, дневним новинама „Ало“ и на интернет страници града 

Чачка. Јавни конкурс је био отворен 30 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“ .Јавни конкурс спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор директора 

јавних предузећа,  коју је именовала Скупштина града Чачка. Комисија је по истеку рока за 

подношење пријава, констатовала да је на Јавном конкурсу за именовање директора Јавног 

комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак, благовремено поднета 1 пријава. 

На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора приложених 

уз пријаву кандидата, Комисија је на седници одржаној 15. априла 2022. године, а у складу са 

Законом о јавним предузећима, саставила списак кандидата међу којима се спроводи изборни 

поступак за именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију 

„Водовод“ Чачак и спровела изборни поступак у коме је увидом у податке из пријаве, поднету и 

прибављену документацију и усменим разговором, извршила оцену стручне оспособљености, знања 

и вештина кандидата. На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 40. став 3. 

Закона о јавним предузећима, Комисија је утврдила резултате за кандидата и саставила Ранг листу 

кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ 

Чачак на коју је уврстила кандидата који је испунио прописане услове за избор директора Јавног 

комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак. На основу достављене Ранг 

листе кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију 

„Водовод“ Чачак и Записника о спроведеном изборном поступку за избор директора Јавног 

комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак, утврђен је предлог да се за 

директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак именује 

кандидат са Ранг листе, Зоран Пантовић, дипломирани грађевински инжењер из Чачка, на период од 

четири године. 

 

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

именовању директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак 
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ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О  ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК 

  

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Богдан Димитријевић. 

Законом о јавним предузећима прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица 

локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од 

четири године, на основу спроведеног јавног конкурса. Статутом града Чачка прописано је да 

Скупштина града именује директоре јавних предузећа чији је оснивач у складу са законом. 

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 11. фебруара 2022. године, донела је Одлуку о 

спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ 

Чачак и огласила Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг 

сервис“ Чачак. Јавни конкурс објављен је у „Службеном гласнику РС“ бр. 27/2022, дневним 

новинама „АЛО“ и на интернет страници града Чачка. Јавни конкурс је био отворен  30 дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. Јавни конкурс спровела је Комисија за 

спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа,  коју је именовала Скупштина града 

Чачка. Комисија је по истеку рока за подношење пријава, констатовала да је на Јавном конкурсу за 

именовање директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак, благовремено поднета 

1 пријава. На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора 

приложених уз пријаву кандидата, Комисија је у складу са Законом о јавним предузећима, саставила 

списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за именовање директора Јавног 

комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак и спровела изборни поступак у коме је увидом у 

податке из пријаве, поднету и прибављену документацију и усменим разговором, извршила оцену 

стручне оспособљености, знања и вештина кандидата. На основу спроведеног изборног поступка, 

Комисија је утврдила резултате за кандидата и саставила Ранг листу кандидата за избор директора 

Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак на коју је уврстила кандидата који је испунио 

прописане услове за избор директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак. 

На основу достављене Ранг листе кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа 

„Паркинг сервис“ Чачак и Записника о спроведеном изборном поступку за избор директора Јавног 

комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак, утврђен је предлог да се за директора Јавног 

комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак именује кандидат са Ранг листе, Зоран Благојевић, 

дипломирани инжењер електротехнике из Чачка, на период од четири године. 

 

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

именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ИЗМЕНУ СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧАЧАК“ 

ЧАЧАК 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Данка Ћаловића који је истакао 

да се измена Статута врши након доношења Одлуке о измени и допуни Одлуке о усклађивању  

оснивачког акта предузећа на Скупштини града одржаној у мају 2022. године, Градско веће је 

једногласно утврдило Предлог  одлуке о давању сагласности на измену Статута Јавног комуналног 

предузећа „Чачак“ Чачак, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 
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ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ 

ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднели су Данко Ћаловић и Владимир 

Гојгић. Правни основ за израду Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022. 

годину садржан је у одредбама Закона о јавним предузећима којима је прописано да се измене и 

допуне годишњег програма пословања могу вршити уколико се битно промене околности у којима 

јавно предузеће послује и да се сагласност не може дати ако јавно предузеће изменама и допунама 

предлаже повећање средстава за одређене намене, а која је већ утрошило у висини која превазилази 

висину средстава за те намене из усвојеног годишњег програма пословања. Измене и допуне 

Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022. годину односе се на повратак запосленог на 

неодређено време коме су мировали права и обавезе које се стичу на раду и по основу рада, на рад у 

ЈКП „Чачак“ Чачак. Запослени је одсуствовао са рада због избора на функцију у другом Јавном 

предузећу чије вршење је захтевало да привремено престане да ради у ЈКП „Чачак“ Чачак. Наиме, 

на основу одредаба  Закона о раду запослени коме мирују права и обавезе код послодавца има право 

да се у року од 15 дана од дана престанка функције врати на рад код послодавца. Обзиром да је 

Програмом пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2018. годину у плану масе зарада и броја запослених, 

укупан број запослених планиран за исплату зарада умањен за запосленог коме је мировао радни 

однос као и маса зарада, овим Изменама и допунама Програма је увећана планирана маса за зараде 

по наведеном основу за 940.815,00 дин. укупно. У годишњим програмима пословања ЈКП „Чачак“ 

Чачак, број запослених по кадровској евиденције је остао непромењен, односно 84 запослена. 

Укупни планирани приходи и расходи су остали непромењени, па самим тим планирани 

финансијски резултат за 2022. годину-нето добит од 4.500.000,00 динара, није промењен. Промене у 

Финансијском плану су изазвале промене у Билансу успеха као и у одговарајућим Прилозима.  

Градска управа за локални економски развој доставила је Закључак да су Измене и 

допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022. урађене су у складу са Законом о јавним 

предузећима и Законом о раду према методологији Уредбе о утврђивању елемената годишњег 

програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022–

2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег 

интереса чији саставни део су Смернице са прописаним Обрасцима. 

 

ПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК БРОЈ 

695/2 ОД 28. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ 

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Зоран Благојевић који је упознао 

чланове Градског већа са Извештајем о процени имовине, обавеза и капитала предузећа на дан 1. 

јануар 2022. године, које је извршио проценитељ – Агенција за едукацију, консалтингг и 

маркетиншке услуге „Радовина“ Бранислав Топаловић ПР Београд и извештај доставило Надзорном 

одбору на усвајање. Одлуком о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за 

грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима прописано је да ради обезбеђења општег 

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

процени вредности капитала, а исто то предвиђа и Статут предузећа. 
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 По упознавању са нацртом Одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о 

давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 695/2 од 28. јуна 

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

 

ШЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА O ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ГРАДА ЧАЧКА К.П. БР. 1683/3 И 1683/4 ОБЕ У КО ЉУБИЋ 
 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Даница Ђуровић. Град Чачак 

поднео је иницијативу за прибављање у јавну својину к.п. бр. 1683/3 површине 123m2 и 1683/4 

површине 114m2 обе у КО Љубић, по врсти грађевинско земљиште, као и помоћног објекта ознаке 1 

укупне површине 85m2 који се већим делом у површини од 67m2 налази на к.п. бр. 1683/3, а мањим 

деловима на кат. пацелама 1683/1 и 1683/4 све у КО Љубић, непосредном погодбом од Новице 

Затежића из Чачка, који је уписан у катастар непокретности као носилац права приватне својине у 

уделу 1/1, уз образложење да се наведене кат. парцеле налазе на углу Улице Будимира Милошевића 

и Улице Гвоздена Пауновића, а прибављањем истих у јавну својину града Чачка и изградњом улице 

на том углу знатно би се унапредила безбедност саобраћаја,  обзиром је тренутно смањена 

прегледност приликом вожње. Градска управа за урбанизам града Чачка прибавила је по службеној 

дужности процену тржишне вредности за прибављање непокретности од Министарства финансија, 

Пореске управе, Одсека за контролу издвојених активности малих локација Чачак, у износу од 

1.533.577,29 динара (цена по m2 земљишта 3.501,17дин. и цена по m2 објекта 8.280 дин.) са којом се 

Новица Затежић из Чачка писаним путем сагласио. Градска управа за урбанизам града Чачка 

прибавила је по службеној дужности Информацију о локацији. и податке катастра непокретности. 

Градско веће града Чачка донело је Решење о приступању прибављању к.п. бр. 1683/3, 1683/4 обе у 

КО Љубић и помоћног објекта бр. 06-83/2022-III од 09.06.2022.год. Обзиром да је наведени објекат у 

девастираном стању и да се налази на траси јавне саобраћајне површине, Градско веће је наведеним 

решењем одлучило да се прибављање наведене непокретности спроведе применом одредаба Закона 

о планирању и изградњи, у ком случају поступак спроводи Комисија за грађевинско земљиште. 

Градска управа за урбанизам града Чачка као управа надлежна за обављање административно - 

стручних послова из имовинско - правне области доставила је Комисији за грађевинско земљиште 

наведени захтев и решење, у циљу спровођења одговарајућег поступка. Комисија за грађевинско 

земљиште је спровела поступак и утврдила да је предметно прибављање, у складу са Законом о 

планирању и изградњи, Статутом Града Чачка и Одлуком о грађевинском земљишту. Увидом у 

Информацију о локацији Комисија је утврдила да су к.п. бр. 1683/3 и 1683/4 обе у КО Љубић 

обухваћене ПГР-ом „Љубић - Коњевићи“ у Чачку („Сл.лист града Чачка“ бр. 13/2014 и 29/2020) и да 

се делом налазе у саставу урбанистичке целине становање средње густине, а делом у саставу 

планиране саобраћајнице – Ул. Гвоздена Пауновића, увидом у податке катастра непокретности 

Комисија је утврдила да је к.п. бр. 1683/3 површине 123m2 и 1683/4 површине 114m2 обе у КО 

Љубић, да су по врсти грађевинско земљиште, као и да постоји помоћни објекат ознаке 1 укупне 

површине 85m2 који се већим делом у површини од 67m2 налази на к.п. бр. 1683/3, а мањим 

деловима на кат. пацелама 1683/1 и 1683/4 све у КО Љубић. Комисија је узела у обзир будућу 

намену и потребе за које ће бити коришћене к.п. бр. 1683/3 и 1683/4 обе у КО Љубић, као и да ће се 

прибавити по тржишној цени утврђеној од стране Министарства финансија, Пореске управе, Одсека 

за контролу издвојених активности малих локација Чачак у износу од 1.533.577,29 динара 

(земљиште 829.777,29 дин., објекат 703.800 дин.), по спроведеном поступку доставила записник од 

20.06.2022.год. са закључком Градској управи за урбанизам града Чачка, којим се наводи да је 

прибављање наведених кат. парцела у интересу Града.  
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По упознавању са нацртом Решења Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења o 

прибављању у јавну својину града Чачка к.п. бр. 1683/3 и 1683/4 обе у КО Љубић и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

СЕДМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ДО ППОВ 

„ПРЕЛИЋИ“ 

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Даница Ђуровић. Град Чачак 

поднео је иницијативу за прибављање у јавну својину изградњом приступне саобраћајнице до 

ППОВ „Прелићи“ и моста преко реке Атенице, са инфраструктурним објектима – водоводном 

мрежом, фекалном и атмосферском канализацијом и јавном расветом, на катастарским парцелама 

број: 146/3, 142/6,145/1, 144/1, 143/3, 129/3, 129/5, 134/4,133/14, 120/37, 130/7, 130/6, 120/39, 120/38, 

130/8, 133/5, 133/3, 134/3, 133/6, 133/13, 133/7, 130/5, 120/35, 133/8, 133/11, 135/4, 2004/5 све у КО 

Атеница, к.п. бр. 1376/4, 1299/2, 1297/2, 1296/3, 1293/4 (део), 1295/3 (део), 1293/7, 835/4 (део), 834/2, 

1377/4 све у КО Коњевићи и к.п. бр. 6760/4, 6761/7, 6753/4, 6758/6, 6757/6, 6757/5, 6758/5, 6756/7, 

6756/5, 6755/6, 6755/9, 6755/10 све у КО Чачак.  Градска управа за урбанизам града Чачка издала је 

Локацијске услове за изградњу приступне саобраћајнице до ППОВ „Прелићи“ и моста преко реке 

Атенице, са инфраструктурним објектима – водоводном мрежом, фекалном и атмосферском 

канализацијом и јавном расветом, на катастарским парцелама број: 146/3, 142/6,145/1, 144/1, 143/3, 

129/3, 129/5, 134/4,133/14, 120/37, 130/7, 130/6, 120/39, 120/38, 130/8, 133/5, 133/3, 134/3, 133/6, 

133/13, 133/7, 130/5, 120/35, 133/8, 133/11, 135/4, 2004/5, све К.О. Атеница, к.п. бр. 1376/4, 1299/2, 

1297/2, 1296/3, 1293/4 (део), 1295/3 (део), 1293/7, 835/4 (део), 834/2, 1377/4 све К.О. Коњевићи, к.п. 

бр. 6760/4, 6761/7, 6753/4, 6758/6, 6757/6, 6757/5, 6758/5, 6756/7, 6756/5, 6755/6, 6755/9, 6755/10, све 

К.О. Чачак, уз претходно уклањање објекта бр. 1 на к.п. бр. 834/2 К.О. Коњевићи, објеката бр. 1 и 2 

на к.п. бр. 835/4 К.О. Коњевићи, као и постојећих ограда које се налазе у регулацији предметне 

саобраћајнице. Решење о прибављању у јавну својину предметних објеката је потребно у поступку 

издавања грађевинске дозволе од стране Градске управе за урбанизам града Чачка. 

 

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

прибављању у јавну својину изградњом приступне саобраћајнице до ППОВ „Прелићи“ и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ОСМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ   ИЗГРАДЊОМ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ДО ППОВ 

„ПРЕЛИЋИ“ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Даница Ђуровић. Град Чачак 

поднео је иницијативу за прибављање у јавну својину изградњом фекалне канализације односно 

колектора фекалне канализације од сабирног шахта до ППОВ «Прелићи» са преливном грађевином 

и скретним шахтом, преко к.п.бр. 134/1, 143/1, 142/5, 142/4 и 142/2 све КО Атеница, уз образложење 

да је у току поступак прибављања пројектне документације за изградњу постојења за обраду 

отпадних вода на локацији „Прелићи“ и да је потребно да се до постројења изгради фекална 

канализација. Градска управа за урбанизам града Чачка издала је Локацијске услове бр. ROP-CAC-

13446-LOC-1/2022 од 02.06.2022.год. за изградњу фекалне канализације. Решење о прибављању у 
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јавну својину предметних објеката је потребно у поступку издавања грађевинске дозволе од стране 

Градске управе за урбанизам града Чачка. 

 

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

прибављању у јавну својину  изградњом фекалне канализације до ППОВ „Прелићи“ и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ ТРИ ТОПЛОВОДНА ПРИКЉУЧКА НА 

ДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА У 

УЛИЦИ ЦАРА ДУШАНА 

  

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Даница Ђуровић. Град Чачак 

поднео је иницијативу за прибављање у јавну својину изградњом три топловодна прикључка на 

дистрибутивну мрежу система даљинског грејања у Улици цара Душана, на к.п. бр. 2167, 436/1, 453 

и 454/2 све у КО Чачак за потребе зграде галерије, полицијске управе, зграде „Соколског дома“ и 

зграду новопланираног спортског објекта. Градска управа за урбанизам града Чачка издала је 

Локацијске услове. за изградњу три топловодна прикључка на дистрибутивну мрежу система 

даљинског грејања у Улици цара Душана на к.п. бр. 2167, 436/1, 453 и 454/2 све у КО Чачак. 

Решење о прибављању у јавну својину предметних објеката је потребно у поступку издавања 

решења о одобрењу извођења грађевинских радова од стране Градске управе за урбанизам града 

Чачка. 

   

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

прибављању у јавну својину изградњом три топловодна прикључка на дистрибутивну мрежу 

система даљинског грејања у улици Цара Душана, и доставило Скупштини на разматрање и 

доношење. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДЕОБИ КАТ. ПАРЦЕЛЕ 513/2 КО БАЛУГА 

ТРНАВСКА  

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Данице Ђуровић, Градско веће 

је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о деоби кат. парцеле 513/2 КО Балуга Трнавска  

 

     

 I  ВРШИ СЕ ДЕОБА катастарске парцеле бр. 513/2 КО Балуга Трнавска, укупне површине 

2861m2, која је у сусвојини Љиљане Брковић Огашановић из Чачка у уделу 683/1436, Гордане 

Шодан из Сплита у уделу 683/1436 и Града Чачка у уделу 70/1436 тако да у поступку деобе Граду 

припадне грађевинско земљиште површине 139m2 (по пројекту парцелације обележено ознаком 

КП2), које представља удео 70/1436 постојеће кат. парцеле бр. 513/2 КО Балуга Трнавска, које је 

раније прибављено у јавну својину града Чачка у поступку експропријације у корист Општине 

Чачак, за потребе проширења гробља у МЗ Балуга Трнавска. 
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 II Комисија за грађевинско земљиште је спровела поступак за деобу кат. парцеле бр. 513/2 

КО Балуга Трнавска и донела закључак да је прибављање у јавну својину града Чачка грађевинског 

земљишта површине 139m2, обележеног ознаком КП2 у пројекту парцелације у интересу Града.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Љиљана Брковић Огашановић из Чачка и Гордана Шодан из Сплита, Хрватска, поднеле су 

преко овлашћеног пуномоћника Мирославе Новаковић из Чачка захтев бр. 463-33/2022-IV-2-07 од 

26.05.2022.год. за деобу к.п. бр. 513/2 КО Балуга Трнавска уз образложење да подносиоци захтева 

имају потребу за одвајањем својих удела, наводећи у захтеву да је Град својевремено прибавио у 

јавну својину грађевинско земљиште у површини од 139m2 за проширење гробља у Балузи 

Трнавској. Уз захтев подносиоци су приложили и пројекат парцелације израђен од KONCEPT 

DIZAJN STUDIО, податке катастра непокретности и Информацију о локацији бр. 958-1076/2021-IV-

2-01 од 07.10.2021.год. 

 Градска управа за урбанизам града Чачка прибавила је по службеној дужности Уверење РГЗ 

Службе за катастар непокретности Чачак бр. 951-2-136-7100/2022 од 09.06.2022.год. којим се 

наводи да је Град Чачак уписан у сусвојину на основу Решења Општинске управе за урбанизам, 

изградњу, стамбене и комуналне послове бр. 465-2/2008-3-04 од 03.03.2008.год. 

 Градска управа за урбанизам града Чачка као управа надлежна за обављање 

административно - стручних послова из имовинско - правне области доставила је Комисији за 

грађевинско земљиште захтев Љиљане Брковић Огашановић из Чачка и Гордане Шодан из Сплита, 

Хрватска, за деобу к.п. бр. 513/2 КО Балуга Трнавска, у циљу спровођења одговарајућег поступка. 

 Комисија за грађевинско земљиште на седници одржаној 03.06.2022.год. утврдила је да је 

деоба кат. парцеле основана, да је у складу са Законом о основама својинскоправних односа, 

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 деоби грађевинског земљишта у 

јавној својини града Чачка.  

 Чланом 16. став 1. Закона о основама својинскоправних односа прописано је да сувласник 

има право да у свако време захтева деобу ствари, осим у време у које би та деоба била на штету 

других сувласника и ако законом није друкчије одређено. 

 Чланом 73. став 1 и 2 Одлуке о грађевинском земљишту прописано је да се деоба 

грађевинског земљишта у сусвојини Града и других носилаца права својине врши сходно одредбама 

закона којим се уређују основе својинско-правних односа и ове одлуке, непосредном погодбом, по 

тржишним условима и да се деоба се врши у циљу развргнућа сувласничке заједнице.  

 Чланом 74. став 1. и 2. ове одлуке прописано је да иницијативу за деобу грађевинског 

земљишта подноси надлежном органу управе заинтересовано лице или ЈП "Градац", који ову 

иницијативу прослеђује Комисији за грађевинско земљиште, ради утврђивања њене основаности. 

Комисија за грађевинско земљиште утврђује испуњеност услова за деобу катастарске парцеле, а 

посебно оправданост и целисходност тражене деобе. Уколико је ради доношења решења о деоби 

грађевинског земљишта потребна израда пројекта парцелације, односно препарцелације, 

подносилац иницијативе обезбеђује израду пројекта, у складу са извештајем из става 1 овог члана и 

сноси трошкове израде.  

 Увидом у податке катастра непокретности Комисија за грађевинско земљиште је утврдила 

да је к.п. бр. 513/2 КО Балуга Трнавска површине 2861m2, у сусвојини Љиљане Брковић 

Огашановић из Чачка у уделу 683/1436, Гордане Шодан из Сплита у уделу 683/1436 и Града Чачка у 
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уделу 70/1436, да је по врсти грађевинско земљиште, као и да постоји забележба плодоуживања на 

уделима кат. парцеле који су у својини Љиљане Брковић Огашановић из Чачка и Гордане Шодан из 

Сплита.  

 Увидом у информацију о локацији Комисија је утвдила да је к.п. бр. 513/2 КО Балуга 

Трнавска обухваћена Просторним планом града Чачка („Сл.лист града Чачка“ бр. 17/2020) и да се 

делом налазе у оквиру пољопривредног земљишта, а делом у оквиру грађевинског земљишта. 

 Увидом у пројекат парцелације Комисија је утврдила да од к.п. бр. 513/2 КО Балуга 

Трнавска настају две катастарске и једна грађевинска парцела и да је део означен са КП2 површине 

139m2 . 

 Увидом у Решење Општинске управе за урбанизам, изградњу, стамбене и комуналне 

послове бр. 465-2/2008-3-04 од 03.03.2008.год. утврђено је да извршена експропријација 35/718 

идеалног дела к.п. бр. 513/2 КО Балуга Трнавска, што реално износи 0.01,40ха од тадашњег 

власника Милана Вукосављевића из Балуге Трнавске у корист Општине Чачак, за потребе 

проширења месног гробља у МЗ Балуга Трнавска. 

 Комисија за грађевинско земљиште је утврдила је да је иницијатива за деобу к.п. бр. 513/2 

КО Балуга Трнавска уредна, потпуна и поднета од стране овлашћеног лица, као и да су испуњени 

прописани услови за развргнуће сувласничке заједнице и доставила закључак о деоби Градској 

управи за урбанизам града Чачка. 

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

предлог решења о деоби ближе описаној изреком решења и доставила га Градском већу на 

одлучивање. 

 Како се део катастарске парцела бр. 513/2 КО Балуга Трнавска који је у јавној својини града 

налази уз постојеће сеоско гробље и како је деоба у интересу свих сувласника парцеле, Градско веће 

града Чачка је донело решење као у диспозитиву. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

АДМИНИСТРАТИВНОГ ПРЕНОСА К.П.БР. 725/2 КО ЧАЧАК И 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ОБЈЕКТА БР. 1 ИЗГРАЂЕНОГ НА 

К.П.БР. 725/2 КО ЧАЧАК, У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ 

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ (КОЛСКО-ПЕШАЧКЕ 

ПОВРШИНЕ СА ЗАСТОРОМ ЛОМЉЕНОГ КАМЕНА И НОВЕ 

ПЕШАЧКЕ ПОВРШИНЕ ОД ЛОМЉЕНОГ КАМЕНА) И 

УРЕЂЕЊА ПАРТЕРА У ФУНКЦИЈИ КУЛТУРЕ 

 

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. 353/20 КО Атеница, у циљу изградње 

јавне саобраћајне површине- Улице 2 

 

 Покреће се поступак административног преноса к.п.бр. 353/20 КО Атеница у површини од 

1201 м2,  уписане у Лист непокретности бр. 2274 КО Атеница, која парцела је у државној својини 

Републике Србије, Београд, Ул. Грачаничка бр. 8, а као носилац права коришћења уписана је 

Стамбена задруга ФРА Чачак, Ул. Хајдук Вељкова бр. 37.   
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О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење решења о покретању поступка експропријације  

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

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

којим је прописано да „Одлуку о покретању поступка експропријације односно административног 

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

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

958-292/2022-IV-2-01 од 18.03.2022. године, утврђено је да је к.п.бр. 353/20 КО Атеница обухваћена 

Планом генералне регулације „АТЕНИЦА-КУЛИНОВЦИ“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 

14/2014 и 20/2018 и 29/2020) и према наведеном планском акту налази се у оквиру јавне саобраћајне 

површине – Улице 2. 

 Решењем Владе РС 05 бр. 465-4451/2022 од 09.06.2022. године, утврђен је јавни интерес за 

експропријацију непокретности у циљу изградње јавне саобраћајне површине – Улице 2, сагласно 

Информацији о локацији бр. 958-292/2022-IV-2-01 од 18.03.2022. године, издате од стране Градске 

управе за урбанизам града Чачка, а у складу са Планом генералне регулације „АТЕНИЦА-

КУЛИНОВЦИ“ у Чачку  („Сл. лист Града Чачка“ бр. 14/2014, 20/2018 и 29/2020), на непокретности 

у КО Атеница, територија Града Чачка. За корисника експропријације непокретности одређен је 

Град Чачак. 

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

диспозитиву.  

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

АДМИНИСТРАТИВНОГ ПРЕНОСА К.П.БР. 353/20 КО 

АТЕНИЦА, У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ 

ПОВРШИНЕ- УЛИЦЕ 2 

 

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. 353/20 КО Атеница, у циљу изградње 

јавне саобраћајне површине- Улице 2 

 

 

 Покреће се поступак административног преноса к.п.бр. 353/20 КО Атеница у површини од 

1201 м2,  уписане у Лист непокретности бр. 2274 КО Атеница, која парцела је у државној својини 

Републике Србије, Београд, Ул. Грачаничка бр. 8, а као носилац права коришћења уписана је 

Стамбена задруга ФРА Чачак, Ул. Хајдук Вељкова бр. 37.   

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење решења о покретању поступка експропријације  

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

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

којим је прописано да „Одлуку о покретању поступка експропријације односно административног 

преноса доноси Градско веће града Чачка на предлог Градског правобранилаштва града Чачка“.  
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 Из информације о локацији издате од стране Градске управе за урбанизам града Чачка бр. 

958-292/2022-IV-2-01 од 18.03.2022. године, утврђено је да је к.п.бр. 353/20 КО Атеница обухваћена 

Планом генералне регулације „АТЕНИЦА-КУЛИНОВЦИ“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 

14/2014 и 20/2018 и 29/2020) и према наведеном планском акту налази се у оквиру јавне саобраћајне 

површине – Улице 2. 

 Решењем Владе РС 05 бр. 465-4451/2022 од 09.06.2022. године, утврђен је јавни интерес за 

експропријацију непокретности у циљу изградње јавне саобраћајне површине – Улице 2, сагласно 

Информацији о локацији бр. 958-292/2022-IV-2-01 од 18.03.2022. године, издате од стране Градске 

управе за урбанизам града Чачка, а у складу са Планом генералне регулације „АТЕНИЦА-

КУЛИНОВЦИ“ у Чачку  („Сл. лист Града Чачка“ бр. 14/2014, 20/2018 и 29/2020), на непокретности 

у КО Атеница, територија Града Чачка. За корисника експропријације непокретности одређен је 

Град Чачак. 

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

диспозитиву.  

 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

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

пољопривредном земљишту прописано је да надлежни орган јединице локалне самоуправе има 

обавезу да донесе Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта уз 

претходну сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије. 

Градска управа за локални економски развој предала је Министарству пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Србије у електронској форми по процедури коју је утврдило 

Министарство за ову годину Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 

територију града Чачка за 2022. годину на који je надлежно Министарство дало сагласност  29. 

априла 2022. године. Законска обавеза Града Чачка је да донесе Програм заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 2022. годину а на који је 

сагласност дало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије. 

Осврнуо се на коришћење земљишта без накнаде и истакао  да тренутно постоји 9 уговора које је 

закључио Институт за воћарство Чачак са Републиком Србијом, у површини од 127 хектара, да су 4 

уговора закључена на 20 година, а 5 уговора на 10 година, те да су прошле године упућена још 2 

захтева и то од стране Института за воћарство и Окружног затвора Чачак. 

По упознавању са предлогом отворен је претрес у коме су учешће узели Милун Тодоровић 

који је коментарисао дужину закључења уговора и др Иван Глишић који је истакао да је дужи рок 

одређен када су у питању научна истраживања за које је потребно да буде дужи рок закупа 

земљишта. 

 По упознавању са предлогом Програма и завршеној дискусији Градско веће је једногласно 

донело Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града 

Чачка за 2022. годину. 

 Програм је саставни део Записника. 
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ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О 

НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА 

СУБВЕНЦИОНИСАНУ ЦЕНУ ПРЕВОЗА У ГРАДСКОМ И 

ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ 

 

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

прим. др Славице Драгутиновић која је истакла да треба на видљив начин обавестити све који 

имају право на ове субвенције и Милуна Тодоровића који се сложио са овим обзиром да постоји 21 

категорија лица које имају право на ову субвенцију и које треба обавеститити да то своје право могу 

да остваре, Градско веће је једногласно донело: 

 

                                                     ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНИ  ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА                  

ПРАВА НА СУБВЕНЦИОНИРАНУ ЦЕНУ ПРЕВОЗА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ 

САОБРАЋАЈУ 

 

Члан 1. 

  

          У Правилнику о начину и поступку остваривања права на субвенционирану цену превоза у 

градском и приградском саобраћају  („Службени лист града Чачка“ број 9/17) члан 13. став 2. мења 

се и гласи: 

          “За извршене услуге превоза лица која имају право на превоз  по субвенционисаној цени, до 

успостављања електронске евиденције коришћења превоза, Град плаћа превознику извршену услугу 

превоза у паушалном износу, на основу процене трошкова превоза наведених лица коју израђује 

Градска управа за друштвене делатности града Чачка. Градска управа за друштвене делатности 

града Чачка процену трошкова превоза лица која имају право на превоз по субвенционисаној цени 

израђује на основу годишњег извештаја превозника у коме су садржани процењени подаци о броју 

корисника субвенционисаног превоза, броју вожњи и минималној цени карте, највише до износа 

који је у Одлуци о буџету опредељен за ове намене.“ 

  

        Члан 2. 

 

          Овај правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА ЗА РАД САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

САОБРАЋАЈА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Александар Петронијевић. 

Према Закону о безбедности саобраћаја на путевима  извори средстава за унапређење безбедности 

саобраћаја су: буџет Републике Србије, буџет јединице територијалне аутономије и буџет јединице 

локалне самоуправе; наплаћене новчане казне за прекршаје и привредне преступе предвиђене 

прописима о безбедности саобраћаја на путевима; поклони или прилози покровитеља дати 

Републици, јединици територијалне аутономије или јединици локалне самоуправе; и остали 

приходи. Законом о безбедности саобраћаја на путевима дефинисано је да средства од новчаних 

казни у висини од 70% припадају буџету Републике Србије, а средства у висини од 30% припадају 

буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен. Од 30% средстава која 
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припадају буџету јединице локалне самоуправе, 50% средстава се користи за поправљање 

саобраћајне инфраструктуре јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен. 

Преосталих 50% средстава користи се за рад Савета за безбедност саобраћаја града Чачка, 

унапређење саобраћајног васпитања и образовања, превентивно – промотивне активности из 

области безбедности саобраћаја на путевима, научно-истраживачки рад у области безбедности 

саобраћаја и техничко опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за 

послове безбедности саобраћаја. Средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја 

користе према Програму који доноси извршни орган јединице локалне самоуправе, на предлог тела 

за координацију. 

 

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

дискусије Немање Трнавца који је говорио о сарадњи са Саветом у решавању конкретних питања 

који се могу јавити на терену, Милорада Јевђовића који је указао на одређене проблеме везане за 

саобраћај и паркирање у Мрчајевцима, прим. др Славице Драгутиновић која је истакла потребу за 

даљом набавком опреме за службе које интервенишу приликом саобраћајних удеса и Александра 

Петронијевића који је истакао да Савет по свим питањима остварује сарадњу са ЈП „Градац“ Чачак 

као надлежним јавним предузећем када су у питању локални путеви а када су у питању саобраћајни 

правци у надлежности Републике са Саобраћајном полицијом. 

 

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

донело Програм за рад Савета за безбедност саобраћаја града Чачка за 2022. годину. 

Програм је саставни део Записника. 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА II КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈКП 

„ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

ОДЛУКУ 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Анекс II Колективног уговора ЈКП „Чачак“ Чачак, у тексту који је 

саставни део ове одлуке. 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ 

РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ 

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА „ДЕКИНТО“  ДОО ЧАЧАК 

 

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

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

средстава од стране корисника средстава „Декинто“ доо Чачак и истакла да су одлуком Градског 

већа из 2021. године овом предузећу одобрена средства у износу од 292.149,66 динара, као учешће 

Града за реализацију пројекта којим се подстиче конкурентност кроз добијање међународног 

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

корисник средстава „Декинто“ доо Чачак у свему испунио обавезе по уговору о додели 
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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 

ДЕКИНТО доо Чачак. 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ 

РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ 

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА „OKTA SOLUTION“  ДОО ЧАЧАК 

 

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

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

средстава од стране корисника средстава „Okta solution“ доо Чачак и истакла да су одлуком 

Градског већа из 2021. године овом предузећу одобрена средства у износу од 380.707,56 динара, као 

учешће Града за реализацију пројекта којим се подстиче конкурентност кроз добијање 

међународног сертификата. Комисија је на основу детаљног увида у пословну документацију 

утврдила да је корисник средстава „Okta solution“ 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 

OKTA SOLUTION доо Чачак. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ 

РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ 

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА „CROONUS TEHNOLOGIES“  ДОО ЧАЧАК 

 

 

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

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

средстава од стране корисника средстава „Croonus tehnologies“ доо Чачак и истакла да су одлуком 

Градског већа из 2021. године овом предузећу одобрена средства у износу од 380.707,56 динара, као 
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учешће Града за реализацију пројекта којим се подстиче конкурентност кроз добијање 

међународног сертификата. Комисија је на основу детаљног увида у пословну документацију 

утврдила да је корисник средстава „Croonus 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 

CROONUS доо Чачак. 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ СИМИЋ  ТАТЈАНЕ ИЗ ЧАЧКА 

НА РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 

55352-3075/2022 ОД 18. МАЈА 2022. ГОДИНЕ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда Весна Вуловић упознала је чланове Градског већа са 

жалбом Симић Татјане из Чачка на Решење Центра за социјални рад града Чачка број 55332-

3075/2022 од 18. маја 2022. године, као и предлогом решења по жалби. 

 

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

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

ОДБИЈА СЕ жалба Симић Татјане из Чачка, изјављена на Решење Центра за социјални рад 

града Чачка број 55352-3075/2022 од 18. маја 2022. године, као неоснована.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Центар за социјални рад града Чачка донео је Решење којим се Симић Татјани из Чачка, 

улица Кнеза Милоша број 179, пружа услуга Помоћ у кући упућивањем у Центар за пружање услугa 

социјалне заштите „Зрачак“ Чачак у укупном трајању од 16 сати месечно почев од 12. маја 2022. 

године, са обавезом корисника да учествује у плаћању трошкова услуге уплатом месечног износа од 

3.360,00 динара. 

 

На донето Решење жалбу је благовремено изјавила Симић Татјана наводећи да у решењу о 

висини учешћа у трoшковима услуге Помоћ у кући нису јасно наведени разлози због којих је дошло 

до увећања месечног износа за ову услугу, обзиром да је решење нејасно у погледу цене геронто 

услуге по часу као и у погледу износа учешћа за ову услугу који процентуално плаћају корисници 

сваке од цензусних група. Тражи да јој се достави Правилник о остваривању права и пружању 

услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка са изменама уколико је истих било а 

односе се на питања која су утицала на доношење ожалбеног решења. Предлаже да другостепени 

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

решења. Првостепени орган наводи да је решењем Центра за социјални рад од 18. маја 2022. године 

жалиљи признато право на пружање услуге Помоћ у кући упућивањем код овлашћенох пружаоца 

услуга  у укупном трајању од 16 сати почев ид 12. маја 2022. године. Првостепени орган даље 

наводи да је жалиљи, након изјављење жалбе, упућено обавештење да је потребно да уреди жалбу у 

погледу броја решења на које се жалба односи што је жалиља и учинила достављањем поднеска 

којим уређује жалбу. Даље наводи да су нетачни наводи жалбе да је дошло до драстичног повећања 

геронто услуга и да је нејасно да ли свака група корисника то јест сви корисницу плаћају 35 % 

износа цене часа услуге, јер се у образложењу ожалбеног решења јасно наводи да је наведени износ 

месечног учешћа у плаћању услуге Помоћ у кући опредељен на основу укупних прихода жалиље 

која је корисник инвалидске пензије која просечно месечно износи 27.783,80 динара и додатка за 

туђу негу и помоћ која просечно месечно износи 20.211,91 динар а што укупно износи 47.995,71 

динар, чиме је у складу са Правилником о остваривању права и пружању услуга у социјалној 

заштити из надлежности града Чачка жалиља сврстана у шесту цензусну групу корисника у којој је 

одређен проценат учешћа у трошковима услуге од 35% износа цене часа услуге, односно 210 динара 

по сату што за 16 сати месечног пружања услуге износи 3.360,00 динара. Наводе да је цена услуге 

остала иста за ову годину то јест да је одлуком Градског већа од 7. фебруара 2022. године цена 

одређена у нивоу од 600,00 динара по часу, а да је оно што је утицало на цену учешћа у трошковима 

услуге заправо повећање жалиљине пензије и додатка за туђу негу и помоћ чиме је из пете цензусне 

групе прешла у шесту групу па је проценат њеног учешћа у трошковима услуге повећан са 25% на 

35%. Првостепени орган даље наводи да је у ставу 4 ожалбеног решења дошло до техничке грешке 

изостављањем речи „цена услуге“ али да је ставом 5 то отклоњено, тако да није тачан навод жалбе 

да је због те техничке грешке дошло до погрешно утврђеног чињеничног стања јер се ради о 

чињеници која није била од утицаја на признавање права. Првостепни орган наводи да су 

безпредметни и остали жалбени наводи и предлаже да другостепени орган одбије жалбу као 

неосновану. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да је решењем Центра за социјални радграда Чачка, број 55352-3075/2022 од 18. 

маја 2022. године Симић Татјани из Чачка признато право на пружање услуга 

Помоћ у кући упућивањем у Центар за пружање услуга социјалне заштите 

"Зрачак" Чачак у укупном трајању од 16 сати месечно почев од 12. маја 2022. 

године и обавезује се корисник услуге да учествује у трошковима услуге у износу 

од 3.360,00 динара; 

- да је Стручни тим Службе за реализацију права и пружања услуга у социјалној 

заштиту из надлежности града Чачка Центра за социјални рад града Чачка, 

приликом преиспитивања права на коришћење услуге Помоћ у кући, које се врши 

једном годишње, извршио процену и поновни преглед и утврдио да Симић Татјана 

и даље испуњава услове за пружање услуге Помоћ у кући и о томе донео закључак 

дана 16. маја 2022. године; 

- да је решењем Центра за социјални одређено учешће у трошковима услуге Помоћ 

у кући у висини од 3.360,00 динара; 

- да је Републички фонд ПИО - Филијала Чачак дана 13. маја 2022. године издао 

Уверење о укупним примањима Симић Татајане у износу од 47.995,71 динар; 
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- да је Симић Татјана 6. јуна 2022. године изјавила жалбу на решење Центра за 

социјални рад  града Чачка 55352-3075/2022 од 18. маја 2022. године и исту 

уредила поднеском од 15. јуна 2022. године. 

 

Чланом  29. Правилника о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити из 

надлежности града Чачка («Сл. лист града Чачка» бр. 6/2013, 11/2017, 4/2018 и 1/2019 и 2/2022) 

прописано је да се услуга Помоћи у кући може пружати одраслим, одраслим-инвалидним и старим 

лицима у сопственом дому уколико постоје здравствене и социјалне индикације за то, а уколико у 

домаћинству нема радно способних чланова или сродници који су дужни да их издржавају то нису у 

могућности.  

Чланом 37. истог Правилника прописано је да се услуга Помоћ у кући обезбеђује  

корисницима у трајању од два радна сата дневно односно најмање 16, а највише 40 сати месечно са 

могућношћу прерасподеле времена у складу са потребама корисника. 

Чланом 39. истог Правилника прописано је да се мерила и критеријуми за учешће корисника 

и њихових сродника - обвезника издржавања у трошковима услуга Помоћи у кући утврђује се према 

прописаној табели. 

Чланом 4. истог Правилника прописано је да се за остваривање права и услуга у социјалној 

заштити из надлежности Града, узимају у обзир редовни месечни приходи осим: дечијег додатка, 

додатка за помоћ и негу другог лица и увећаног додатка за помоћ и негу, накнаде за телесно 

оштећење, примања по основу награда и отпремнина за одлазак у пензију и примања по основу 

ученичког и студентског стандарда.  

Изузетно, од става 1 овог члана, додатак за помоћ и негу другог лица и увећан додатак за 

помоћ и негу другог лица (туђа нега) сматра се приходом корисника код утврђивања учешћа у 

трошковима услуга Помоћ у кући за одрасла и стара лица и трошковима дневног боравка деце, 

младих, одраслих и старих. 

 

По разматрању жалбе и осталих списа предмета, као и оцене свих доказа Градско веће града 

Чачка налази да је жалба  неоснована. 

 

Првостепени орган је правилно поступио када је примењујући одредбе Закона о социјалној 

заштити, Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка и 

Правилника о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити из надлежности града 

Чачка, донео ожалбено решење. 

Наводи жалбе којима се оспорава оцена чињеничног стања од стране првостепеног органа у 

погледу висине учешћа корисника у трошковима пружања услуге Помоћ у кући,  су неосновани из 

разлога што је првостепени орган применом Правилника о остваривању права и пружању услуга у 

социјалној заштити из надлежности града Чачка, правилно утврдио чињенично стање, односно 

увидом у уверење Републичког фонда ПИО- Филијала Чачак од 13. маја 2022. године утврдио да 

жалиља прима инвалидску пензију и новчану накнаду за помоћ и негу другог лица која накнада се 

сматра се приходом корисника код утврђивања учешћа у трошковима услуга Помоћ у кући за 

одрасла и стара лица и трошковима дневног боравка деце, младих, одраслих и старих, те да је 

дошло до промене у висини прихода које жалиља остварује тако што њена укупна примања сада 

износе 47.995,71 динар. Наведени износ припада шестој цензусној групи, према табели прописаној у 

члану 39. Правилника о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити из надлежности 
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града Чачка, којом је одређен проценат 35 % учешћа корисника у односу на цену часа услуге, а 

одлуком Градског већа града Чачка од 7. фебруара 2022. године цена часа услуге  за 2022. годину 

одређена у износу од 600 динара. Што се тиче трајања ове услуге, иста је утврђена у складу са 

чланом 37. Правилника и износи укупно 16 сати месечно. Навод жалбе да је дошло до драстичног 

увећања цене услуге није тачан, обзиром да је цена услуге Помоћ у кући у 2022. години остала 

непромењена у односу на 2021. годину и износи 600 динара, као и навод жалбе да је дошло до 

непотпуно утврђеног чињеничног стања у погледу тога да је у ставу 4 решења дошло до техничке 

грешке изостављањем две речи, јер то није утицало на признавање права жалиљи у складу са 

Правилником који прописује која лица остварују право на услугу Помоћ у кући и висину учешћа у 

трошковима услуге која зависи од месечних прихода корисника, како је прописано чланом 4. 

Правилника. Стога су укупни приходи жалиље који се састоје од инвалидске пензије и додатка за 

туђу негу и помоћ увећани са  42.958,99 динара у 2021. години  на 47.995,71 динар у 2022. години а 

што је утицало на то да жалиља  у 2022. години уместо у пету цензусну групу корисника где је 

проценат учешћа у цени услуге 25%  буде сврстана у шесту групу где овај проценат износи 35%.  

 

Остали наводи жалбе немају утицаја на другачије решење ове управне ствари, па је Градско 

веће града Чачка одлучило као у диспозитиву. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена  

жалба али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду - Одељење у 

Крагујевцу у року од 30 дана од дана пријема Решења. 

 

ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ВУЈИЧИЋ ДЕЈАНА ИЗ 

ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА 

ЧАЧКА БРОЈ 55352-3511/2022 ОД 24. МАЈА 2022. ГОДИНЕ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда Весна Вуловић упознала је чланове Градског већа са 

жалбом Вујичић Дејана из Чачка на Решење Центра за социјални рад града Чачка број 55332-

3511/2022 од 24. маја 2022. године, као и предлогом решења по жалби. 

 

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

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

ОДБИЈА СЕ жалба Вујичић Дејана из Чачка, изјављена на Решење Центра за социјални рад 

града Чачка број 55352-3511/2022 од 24. маја 2022. године, као неоснована.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Центар за социјални рад града Чачка донео је Решење којим се Вујичић Дејану из Чачка, 

улица Кнеза Милоша број 105, пружа услуга Помоћ у кући упућивањем у Центар за пружање услугa 

социјалне заштите „Зрачак“ Чачак у укупном трајању од 40 сати месечно почев од 24. маја 2022. 

године, са обавезом корисника да учествује у плаћању трошкова услуге уплатом месечног износа од 

3.600,00 динара. 
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На донето Решење жалбу је благовремено изјавио Вујичић Дејан наводећи да је ожалбеним 

решењем обавезан да за пружену услућу Помоћ у кући месечно плаћа 3.600,00 динара те да је то за 

њега доста велики износ обзиром да је до сада плаћао износ од 1.200,00 динара, да је самохрани 

родитељ, да школује дете које похађа средњу школуи потребно му је обезбедити услове за 

школовање, да купује лекове за себе и за дете и да живе од мале пензије и додатка за туђу негу и 

помоћ. Предлаже да другостепени орган уважи жалбу, обзиром да нема средстава да плати нови 

износ за услугу Помоћ у кући а да му ова услуга много значи. 

 

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

решења. Првостепени орган наводи да је решењем Центра за социјални рад од 24. маја 2022. године 

жалиоцу признато право на пружање услуге Помоћ у кући упућивањем код овлашћенох пружаоца 

услуга  у укупном трајању од 40 сати почев ид 24. маја 2022. године. Првостепени орган даље 

наводи да је жалиоцу, након изјављење жалбе, упућено обавештење да је потребно да уреди жалбу у 

погледу броја решења на које се жалба односи што је жалиоц и учинио достављањем поднеска 

којим уређује жалбу. Даље наводи да су нетачни наводи жалбе да је дошло до драстичног повећања 

цене услуге Помоћ у кући јер се у образложењу ожалбеног решења јасно наводи да је наведени 

износ месечног учешћа у плаћању услуге Помоћ у кући опредељен на основу укупних прихода 

жалиоца који је корисник инвалидске пензије која просечно месечно износи 17.729,19 динара и 

додатка за туђу негу и помоћ која просечно месечно износи 20.211,91 динар а што укупно износи 

37.941,10 динара, чиме је у складу са Правилником о остваривању права и пружању услуга у 

социјалној заштити из надлежности града Чачка жалилац сврстан у четврту цензусну групу 

корисника у којој је одређен проценат учешћа у трошковима услуге од 15% износа цене часа услуге, 

односно 90 динара по сату што за 40 сати месечног пружања услуге износи 3.600,00 динара. Наводе 

да је цена услуге остала иста за ову годину то јест да је одлуком Градског већа од 7. фебруара 2022. 

године цена одређена у нивоу од 600,00 динара по часу, а да је оно што је утицало на цену учешћа у 

трошковима услуге заправо повећање жалиочеве пензије у односу на прошлу годину и остварен 

додатак за туђу негу и помоћ чиме је из друге цензусне групе прешао у четврту групу па је проценат 

његовог учешћа у трошковима услуге повећан са 5% на 15%. Првостепени орган предлаже да 

другостепени орган одбије жалбу као неосновану. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да је решењем Центра за социјални радграда Чачка, број 55352-3511/2022 од 24. 

маја 2022. године Вујичић Дејану из Чачка признато право на пружање услуга 

Помоћ у кући упућивањем у Центар за пружање услуга социјалне заштите 

"Зрачак" Чачак у укупном трајању од 40 сати месечно почев од 24. маја 2022. 

године и да се обавезује корисник услуге да учествује у трошковима услуге у 

износу од 3.600,00 динара; 

- да је Стручни тим Службе за реализацију права и пружања услуга у социјалној 

заштиту из надлежности града Чачка Центра за социјални рад града Чачка, 

приликом преиспитивања права на коришћење услуге Помоћ у кући, које се врши 

једном годишње, извршио процену и поновни преглед и утврдио да Вујичић Дејан 

и даље испуњава услове за пружање услуге Помоћ у кући и о томе донео закључак 

дана 23. маја 2022. године; 

- да је решењем Центра за социјални одређено учешће у трошковима услуге Помоћ 

у кући у висини од 3.600,00 динара; 
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- да је Републички фонд ПИО - Филијала Чачак дана 23. маја 2022. године издао 

Уверење о укупним примањима Вујичић Дејана у износу од 37.941,10 динара; 

- да је Вујичић Дејан 7. јуна 2022. године изјавио жалбу на решење Центра за 

социјални рад  града Чачка 55352-3511/2022 од 24. маја 2022. године и исту уредио 

поднеском од 15. јуна 2022. године. 

 

Чланом 213. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“ број 24/2011) прописано је да 

критеријуме и мерила за одређивање учешћа корисника у трошковима услуге социјалне заштите 

прописује министар надлежан за социјалну заштиту, надлежни орган аутономне покрајине, односно 

надлежни орган јединице локалне самоуправе зависно од тога где се обезбеђују средства за 

финансирање услуге. 

 

Чланом  29. Правилника о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити из 

надлежности града Чачка («Сл. лист града Чачка» бр. 6/2013, 11/2017, 4/2018 и 1/2019 и 2/2022) 

прописано је да се услуга Помоћи у кући може пружати одраслим, одраслим-инвалидним и старим 

лицима у сопственом дому уколико постоје здравствене и социјалне индикације за то, а уколико у 

домаћинству нема радно способних чланова или сродници који су дужни да их издржавају то нису у 

могућности.  

Чланом 37. истог Правилника прописано је да се услуга Помоћ у кући обезбеђује  

корисницима у трајању од два радна сата дневно односно најмање 16, а највише 40 сати месечно са 

могућношћу прерасподеле времена у складу са потребама корисника. 

Чланом 39. истог Правилника прописано је да се мерила и критеријуми за учешће корисника 

и њихових сродника - обвезника издржавања у трошковима услуга Помоћи у кући утврђује се према 

прописаној табели. 

Чланом 4. истог Правилника прописано је да се за остваривање права и услуга у социјалној 

заштити из надлежности Града, узимају у обзир редовни месечни приходи осим: дечијег додатка, 

додатка за помоћ и негу другог лица и увећаног додатка за помоћ и негу, накнаде за телесно 

оштећење, примања по основу награда и отпремнина за одлазак у пензију и примања по основу 

ученичког и студентског стандарда.  

Изузетно, од става 1 овог члана, додатак за помоћ и негу другог лица и увећан додатак за 

помоћ и негу другог лица (туђа нега) сматра се приходом корисника код утврђивања учешћа у 

трошковима услуга Помоћ у кући за одрасла и стара лица и трошковима дневног боравка деце, 

младих, одраслих и старих. 

 

По разматрању жалбе и осталих списа предмета, као и оцене свих доказа Градско веће града 

Чачка налази да је жалба  неоснована. 

 

Првостепени орган је правилно поступио када је примењујући одредбе Закона о социјалној 

заштити, Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка и 

Правилника о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити из надлежности града 

Чачка, донео ожалбено решење. 

Наводи жалбе којима се оспорава висина учешћа корисника у трошковима пружања услуге 

Помоћ у кући су неосновани из разлога што је првостепени орган применом Правилника о 

остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка, правилно 
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