
 

ЗАПИСНИК 

СА ЧЕТРДЕСЕТ ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 22. 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 44. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

  да од укупно 13  чланова Градског већа седници присуствује 8 чланова: Милун Тодоровић, 

прим. др Славица Драгутиновић, Милорад Јевђовић, др Биљана Кочовић, др Милош Папић, Радован 

Јовановић, Драгомир Шипетић и др Иван Глишић, а одсутни су: Владан Милић, Споменка 

Шипетић, Немања Трнавац, Владимир Ристовић и Драган Филиповић. 

 

 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 

- 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 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  

- Вера Јаковљевић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Катарина Новковић, Градски правобранилац 

- Стефан Радовановић, председник Савета за статут, друге прописе и организацију 

- Бранко Ћаловић, председник Стручне комисије за избор пројеката у култури 

 

- 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 43. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 43. седнице Градског 

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

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  43.  седнице Градског већа града Чачка број 06-99/2022-III од 8. 

јула 2022. године, без примедби. 

 

*** 

 

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

дневни ред који је достављен уз материјал за седницу, с тим да се тачка 1. УТВРЂИВАЊЕ 

ПРЕДЛОГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПАРМЕНАЦ – ЈЕЗДИНА 
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- ЛОЗНИЦА“ У ЧАЧКУ не разматра на данашњој седници. У вези са тим Градско веће је 

једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Да се тачка 4. предлога дневног реда седнице Градског већа града Чачка, сазване за 22. јул 

2022. године,  „Утврђивање Предлога измена и допуна Плана генералне регулације „Парменац – 

Јездина - Лозница“ у Чачку не разматра на седници, а да се нацрт измена и допуна Плана генералне 

регулације „Парменац – Јездина - Лозница“ у Чачку који је доставио обрађивач Градска управа за 

урбанизам града Чачка врати обрађивачу на допуну потребних чињеница, података и дораду.  

 

*** 

Такође је предложио да се тачка 10. предлога дневног реда разматра као тачка 1. због 

обавеза известиоца. Овај предлог Градско веће је једногласно прихватило. 

 

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

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

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ 

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ, КАО И УМЕТНИЧКИХ, ОДНОСНО 

СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА У КУЛТУРИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЧАЧКА У 2022. ГОДИНИ 

 

2.   ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

 

3.   ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА 

 

4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ У ОКВИРУ ТАКСИ 

ТАРИФЕ ПО КОЈОЈ СЕ ТАКСИ ПРЕВОЗ МОРА ОБАВЉАТИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЧАЧКА 

 

5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА 

И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ЧАЧКУ 

 

6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ВЕЋЕГ БРОЈА ДЕЦЕ У 

ВАСПИТНИМ ГРУПАМА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК У РАДНОЈ 2022/2023. ГОДИНИ 
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7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊA О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ДОГРАДЊОМ ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ОШ „ДР ДРАГИША 

МИШОВИЋ“  

 

8. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ К.П. БР. 1422/2 И 1398/3 ОБЕ 

У КО КОЊЕВИЋИ 

 

9. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ 

К.П.БР. 6523/38 КО ЧАЧАК, У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ-

УЛИЦЕ СПОМЕН ПАРК  5 

 

10.  ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА УЧЕШЋЕ 

ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 

СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА  

 

11. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА 

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 

 

13.  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА У 

ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

ПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ 

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ, КАО И УМЕТНИЧКИХ, 

ОДНОСНО СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА У КУЛТУРИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2022. ГОДИНИ 

 

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

да се ради о додели средстава по другом овогодишњем конкурсу, Градско веће је једногласно 

донело: 

 

ОДЛУКУ 

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

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

у 2022. години 

  

 

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

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

града Чачка у 2022. години, у износу од 900.000,00 динара, расподељују се следећим подносиоцима 

пројеката: 
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Редни 

број 

Подносилац 

пријаве 

 

 

Назив пројекта 

 

Област културне 

делатности 

 

 

Износ 

(у динарима) 

1.  
Фото кино клуб 

Чачак 

20. Дани 

фотографије – 

Чачак 2022 

ликовне, примењене, 

визуелне уметности, 

дизајн, уметничка 

фотографија и 

архитектура 

130.000,00 

2.  
Фото кино клуб 

Чачак 

Међународни 

мултимедијални 

пројекат 

„Породични 

портрет 2022 – 

Породица“ 

филмска уметност и 

остало аудио-

визуелно 

стваралаштво  

80.000,00 

3.  

Друштво 

староседеаца 

Љубића 

„Гребићи“ 

Љубић 

Изложба слика 

старих кућа 

Љубића 

ликовне, примењене, 

визуелне уметности, 

дизајн, уметничка 

фотографија и 

архитектура 

80.000,00 

4.  

Књижевно 

друштво 

„Мрчајевци“ 

Мрчајевци 

Двадесетдруги 

мрчајевачки 

песнички 

сусрети 2022. 

књижевност 

(стваралаштво, 

преводилаштво) 

400.000,00 

5.  

Удружење 

музике и вина 

„Стари град“ 

Чачак 

Сценско 

музички 

пројекат „Стара 

чаршија“ 

музика (стваралаштво, 

продукција, 

интерпретација) 

100.000,00 

6.  
Удружење „Свет 

у размери“ Чачак 

Макете 

манастира 

Никоље, 

Благовештење и 

црква Светог 

Вазнесења 

Господњег 

ликовне, примењене, 

визуелне уметности, 

дизајн, уметничка 

фотографија и 

архитектура 

60.000,00 

7.  
Удружење 

„Тангуанго“ 

Београд 

Чачак Танго 

Фест 

остала извођења 

културних програма и 

културних садржаја 

(мјузикл, циркус, 

пантомима, улична 

уметност и сл.) 

50.000,00 

 
 

 

2. Средства нису одобрена следећим подносиоцима пројеката: 
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Редни 

број 

подносилац 

пријаве 

 

 

назив пројекта 

 

област културне 

делатности 

 

 

предлог 

1.  
Центар за 

културу 

„Аркона“ Чачак 

Емил: или о 

моралном 

васпитању 

научноистраживачке и 

едукативне 

делатности у култури 

 

 

одбијено 

2.  

Удружење „145. 

генерација 

чачанске 

Гимназије“ 

Чачак 

Објављивање 

монографске 

студије 

професора 

чачанске 

гимназије 

Небојше 

Нинковића 

„Место и улога 

новца у 

књижевним 

делима“ 

књижевност 

(стваралаштво, 

преводилаштво) 

одбијено 

3.  

Удружење „145. 

генерација 

чачанске 

Гимназије“ 

Чачак 

Чачански 

Меркур – 

Интернет 

портал за 

уметност и 

културу 

научноистраживачке и 

едукативне 

делатности у култури 

одбијено 

4.  
Удружење 

„Наше дрво“ 

Чачак 

Сувенир мог 

града – у сусрет 

престоници 

културе 2023. 

научноистраживачке и 

едукативне 

делатности у култури 

одбијено 

5.  
Удружење 

„Страцимиров 

запис“ Чачак 

Ој Мораво – 

заштита, 

чување, 

представљање 

интерпретација 

– трећа 

(завршна) фаза 

делатност заштите у 

области 

нематеријалног 

културног наслеђа 

одбијено 

6.  

Удружење 

грађана „Центар 

за развој и 

унапређење 

породичног 

функционисања 

„Хоризонти“ 

Чачак 

Дечја ликовна 

колонија Чачак- 

ретроспективна 

изложба 

ликовне, примењене, 

визуелне уметности, 

дизајн, уметничка 

фотографија и 

архитектура 

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

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

дана од дана објављивања одлуке о расподели средстава. 

 

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

односно суфинансирању пројеката. 

 

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

града Чачка. 

 

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

 

 

Образложење 

 

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

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

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

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

критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и 

суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник РС” број 105/2016 и 112/2017). Јавни конкурс је објављен 28. 

априла 2022. године у дневном листу „Српски телеграф“ и на сајту града Чачка (www.cacak.org.rs) и 

трајао је 30 дана, закључно са 30. мајом 2022. године. У наведеном року достављено је 13 пројеката. 

Неблаговремених пријава није било. 

 

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

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

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

(образована Решењем Градског већа број 06-41/2021-III од 19. марта 2021. године) затражила је од 3 

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

Обавештења на званичној интернет страници града Чачка. 

 

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

Јавни конкурс за прикупљање предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, 

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

2022. години.   

 

*** 

 

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

учесницима: 

 

1. Фото кино клуб Чачак (пројекат 20. Дани фотографије – Чачак 2022) 

 

http://www.cacak.org.rs/
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Пројекат доприноси афирмацији фотографије као уметности и афирмацији града Чачка, 

усклађен је са општим интересом у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. Изражен је 

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

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

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

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

 

2. Фото кино клуб Чачак (пројекат Међународни мултимедијални пројекат 

„Породични портрет 2022 – Породица“) 

 

Пројекат доприноси афирмацији породице и традиционалних породичних вредности, истиче 

значај породице у превазилажењу последица изазваних  пандемијом Ковид 19. Намењен је најширој 

популацији, усклађен је са општим интересом у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. 

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

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

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

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

 

 

3. Друштво староседеаца Љубића „Гребићи“ Љубић (пројекат Изложба слика старих 

кућа Љубића) 

 

Сликањем старих кућа Љубића, организовањем изложбе, кроз пројекат чува се памћење о 

богатој чачанској градитељској традицији, као и подстицај на памћење наше историје. Пројекат је 

усклађен са општим интересом у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. Изражен квалитет и 

садржајна иновативност пројекта. Изражени су капацитети потребни за реализацију пројекта (како 

стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен 

са планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен је 

степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

 

4.  Књижевно друштво „Мрчајевци“ Мрчајевци (пројекат Двадесетдруги 

мрчајевачки песнички сусрети 2022) 

 

Пројекат доприноси унапређењу, очувању и промоцији културе писане речи, поезије и 

књига. Реч је о угледној традиционалној манифестацији која доприноси јачању међународне 

културне сарадње. Пројекат је усклађен са општим интересом у култури,  циљевима и приоритетима 

конкурса. Изражени су капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно 

уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен рационалано и усклађен са 

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

 

 

5. Удружење музике и вина „Стари град“ Чачак (пројекат Сценско музички 

пројекат „Стара чаршија“) 

 

Пројекат доприноси унапређењу културне понуде града Чачка и њене афирмације у региону 

као центра за очување и промоцију традиционалних вредности нашег друштва кроз староградску 

музику, романсу, шлагере, шансоне, итд. Пројекат је усклађен са општим интересом у култури,  
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циљевима и приоритетима конкурса. Изражени су капацитети потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и 

усклађен са планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора финансирања. 

Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

 

 

6. Удружење „Свет у размери“ Чачак (пројекат Макете манастира Никоље, 

Благовештење и црква Светог Вазнесења Господњег) 

 

Пројекат доприноси промоцији културно-историјског наслеђа, обогаћује туристичку понуду 

града Чачка и околине, са посебним акцентом на допринос очувању историјско-културне и духовне 

важности Овчарско-кабларских манастира. Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет 

културног живота. 

 

 

7. Удружење „Тангуанго“ Београд (пројекат Чачак Танго Фест) 

 

Пројекат доприноси афирмацији извођачких уметности и усклађен је са општим интересом 

у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. Пројектом се подиже ниво културне понуде Града 

и ангажују локални ствараоци на реализацији пројектних активности.  Изражен је квалитет и 

садржајна иновативност пројекта. Изражени су капацитети потребни за реализацију пројекта (како 

стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен 

са планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен је 

степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

 

*** 

 

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

учесницима: 

 

1. Центар за културу „Аркона“ Чачак (пројекат Емил: или о моралном васпитању) 

 

Квалитетан и занимљив предлог пројекта. Потреба за оваквим видом истраживања, 

предавања и радионица постоји, али се оне приоритетније односе на образовање, образовни и 

васпитни процес који се може сврстати у област друштвене бриге о деци и и младима, а што није 

предмет овог конкурса.   

 

2. Удружење „145. генерација чачанске Гимназије“ Чачак (пројекат Објављивање 

монографске студије професора чачанске гимназије Небојше Нинковића „Место и 

улога новца у књижевним делима“) 

 

 

Потребна су подробнија образложења предлагача о социолошкој студији у смислу периода 

на који се студија односи, препорука стручних лица која су већ оценила рукопис тј. социолошку 

студију, као и да стручна рецензија тек треба да уследи. Потребно је обезбедити пратеће стручно 

мишљење као и да у активности буде укључена Гимназија у Чачку. 
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3. Удружење „145. генерација чачанске Гимназије“ Чачак (пројекат Чачански 

Меркур – Интернет портал за уметност и културу) 

 

Не препознаје се садржајна иновативност пројекта и степен утицаја пројекта на квалитет 

културног живота заједнице обзиром да је град Чачак у сарадњи са установама културе и ИТ 

сектором НТП-а Чачак активирао портал КУЛТУРА ЧАЧАК са планираном тенденцијом и циљем 

проширења садржаја који се преклапа са они што се наводи у пријави, Општи интрес и степен 

утицаја на на квалитет културног живота заједнице, који би се постигао реализацијом овог пројекта, 

већ је остварен наведеним активностима град Чачка. 

 

4. Удружење „Наше дрво“ Чачак (пројекат Сувенир мог града – у сусрет престоници 

културе 2023.) 

 

Предлог пројекта није усклађен са позицијом за коју се конкурише  - област 

научноистраживачке и едукативне делатности у култури обзиром да су активности у пријави израда 

сувенира, излети и популарне радионице. 

 

 

5. Удружење „Страцимиров запис“ Чачак (пројекат Ој Мораво – заштита, чување, 

представљање интерпретација – трећа (завршна) фаза) 

 

Пројекат полази од важне идеје заштите и промоције нематеријалног културног наслеђа 

овог краја, посебно у светлу пројекта „Чачак, национална престоница културе 2023. године“. 

У предлогу пројекта се наводи да ће се Нотни записи, као један од резултата пројекта, „понудити“  

Музичкој школи. Међу наведеним стручњацима који ће учествовати и који подржавају пројекат 

нема професора Музичке школе из Чачка па је неопходно да  подносилац пројекта, уз наведене 

сараднике, конкретно имплементира капацитете и стручне потенцијале Музичке школе у Чачку, као 

осведочени локални потенцијал из области музичког образовања. 

 

6. Удружење грађана „Центар за развој и унапређење породичног функционисања 

„Хоризонти“ Чачак 

 

Основни циљ наведен у конкурсној документацији - промовисање дечјег ликовног 

стваралаштва  ученика основних школа Чачка кроз изложбу, већ је остварен кроз подршку на 

претходном првом позиву. Наведене активности  предмет су едукативног рада Народног музеја 

Чачка кроз традиционалну изложбу Дечји мајски салон. 

 

На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву. 

 

 

ДРУГА ТАЧКА: ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

 

Стефан Радовановић  поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда 

детаљно упознавши чланове Градског већа са изменама и допунама Пословника о раду Скупштине 

града Чачка. Правни основ за доношење Одлуке садржан је у одредбама Закона о локалној 

самуправи и Статута града Чачка. Законом о локалној самоуправи прописано је да Скупштина града 
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доноси Пословник Скупштине. Статутом града Чачка прописано је да Скупштина града доноси 

Пословник Скупштине и да се начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине града и друга 

питања везана за рад Скупштине града уређују Пословником Скупштине. У складу са Закључком о 

приступању изменама и допунама Пословника о раду Скупштине града Чачка, донетим на седници 

Скупштине  одржаној у мају 2022. године, а ради усаглашавања Пословника о раду Скупштине са 

одредбама новог Закона о локалним изборима, који је ступио на снагу 8. фебруара 2022. године и 

имплементације електронског система у начину припреме, вођења, организације, ефикаснијег и 

прецизнијег рада Скупштине града Чачка, савременијег начина остваривања права и дужности 

одборника и дигитализације у служби јачања демократије врше се измене и допуне Пословника о 

раду Скупштине. Градско веће није предлагач овог општег акта, већ даје мишљење и изјашњава се о 

евентуално поднетим амандманима. 

  

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

Славица Драгутиновић и др Милош Папић који су похвалили измене Пословника које ће допринети 

ефикаснијем раду Скупштине. 

 

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

донело следеће: 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

Да Скупштина града Чачка донесе Одлуку о изменама и допунама Пословника о раду 

Скуштине града Чачка, у тексту који је за Скупштину предложио Савет за статут, друге прописе и 

организацију. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА 

ЧАЧКА 

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Небојша Бежанић, истакавши 

да је  правни основ за доношење ове Одлуке садржан у Закону о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама којим је утврђена законска обавеза о доношењу акта о 

организацији и функционисању цивилне заштите на територији локалне самоуправе. Статутом 

града Чачка утврђено је да Скупштина образује Штаб за ванредне ситуације који је донео закључак 

којим се утврђује Предлог Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији 

града Чачка. Одлуком се дефинише организација и функционисање цивилне заштите на територији 

града Чачка посебно у делу који се односи на начела по којима се поступа у систему смањења 

ризика од катастрофа, субјекте и снаге система смањења ризика од катастрофа и управљања 

ванредним ситуацијама, дужностима градских органа у заштити и спасавању, обавезе израде 

процене ризика од катастрофа, плана заштите и спасавања, плана смањења ризика од катастрофа, 

екстерног плана заштите од великог удеса, образовање штаба за ванредне ситуације, одређивање 

повереника и заменика повереника цивилне заштите у насељеним местима, формирање јединица 

цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање, 

одређивање субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање, финансирање и друга питања. 

Предложеном одлуком врше се терминолошка усклађивања и допуне у складу са одредбама Закона 

о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама, у погледу нових права и 
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обавета локалне самоуправе у области организације и функционисања цивилне заштите . Градско 

веће није предлагач овог општег акта, већ даје мишљење и изјашњава се о евентуално поднетим 

амандманима. 

 

По упознавању са предлогом Одлуке Градско веће је, за Скупштину града једногласно дало: 

 

МИШЉЕЊЕ 

 

Да Скупштина града Чачка донесе Одлуку о организацији и функционисању цивилне 

заштите на територији града Чачка коју је Скупштину предложио Градски штаб за ванредне 

ситуације на територији града Чачка.  

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ У 

ОКВИРУ ТАКСИ ТАРИФЕ ПО КОЈОЈ СЕ ТАКСИ ПРЕВОЗ МОРА 

ОБАВЉАТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

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

основ за доношење предлога Одлуке о утврђивању цене у оквиру такси тарифе  по којој се такси 

превоз мора обављати  на територији Града Чачка садржан је у одредбама Закона о превозу путника 

у друмском саобраћају и Одлуке о такси превозу. Законом о превозу путника у друмском саобраћају 

прописано је да јединица локалне самоуправе својом одлуком утврђује и усклађује цену у оквиру 

такси тарифе по којој се такси превоз мора обављати на њеној територији и да се овом одлуком 

утврђује ценовник услуга такси превоза у коме је приказана цена такси услуге: пређеног километра, 

старта, минута чекања, доласка на адресу по позиву, превоз пртљага по комаду. Одлуком о такси 

превозу Скупштина града Чачка одлуком утврђује ценовник услуга такси превоза у коме је 

приказана цена такси услуге пређеног километра, старта, минута чекања, доласка на адресу по 

позиву и превоза пртљага који се мора сместити у пртљажник возила по комаду, при чему Градска 

управа за локални економски развој израђује нацрт ове одлуке и доставља Градском већу града 

Чачка ради утврђивања предлога одлуке. Што се тиче упоредног прегледа цена такси превоза у 

локалним самоуправама у околини, све цене такси превоза су значајно повећане крајем прошле или 

почетком ове године, тако да су предложене цене у Чачку међу најнижим у околини, ако не и 

најниже. Одлуком о утврђивању цене у оквиру такси тарифе по којој се такси превоз мора обављати 

на територији Града Чачка предвиђено је да се промена изврши у оквиру цене почетка вожње-старт 

и то са 60,00 динара на 120,00 динара. Овакав предлог Одлуке мотивисан је намером да се заштити 

цена услуге такси превоза по пређеном километру на начин да се дестимулишу вожње на изузетно 

кратким деоницама код којих је цена вожње по једном пређеном километру (у дин/км) економски 

неисплатива, како са становишта ауто-такси превозника, тако и са становишта укупног јавног 

превоза. Промена се врши и код цена вожње по једном пређеном километру са 40,00 дин/км на 

65,00 дин/км у првој тарифи и са 44,00 на 75,00 дин/км у другој тарифи. Највећи утицај на промену 

цена превоза имао је раст цене горива, чији трошкови у калкулацији цене коштања пређеног 

километра учествују 36%. У односу на 2016. годину, када су утврђене економски најниже цене ауто-

такси превоза на територији Града Чачка, у 2022. години цена евродизела је повећана за око 60%, 

цена бензина за око 70% за колико и цена аутогаса. Напоменимо да су од 10. марта 2022. године 

према уредби коју је прописала Влада Републике Србије ограничене цене две врсте горива – 

евродизела и бензина. Такси превозници, због ниже цене, за гориво користе готово искључиво 

метан и нешто ређе плин. Цена метана у 2022. години у односу на 2016. годину када је Скупштина 
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града Чачка последњи пут дала сагласност на цену такси превоза по пређеном километру, је порасла 

за више од 30%. Трошкови зарада са доприносима на терет послодавца у цени коштања пређеног 

километра имају учешће од 43%.  Минимална цена рада по часу – нето је у 2022. години у односу на 

2016. годину већа за 66,3%. 

 

По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Драгомир 

Шипетић који је прокоментарисао цене горива за наредни период. 

 

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

утврђивању цене у оквиру такси тарифе по којој се такси превоз мора обављати на територији града 

Чачка, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ЗА 

ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ 

СПОРТА У ЧАЧКУ 

 

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

основ за доношење ове одлуке садржан је у одредбама Закона о спорту и Правилнику о одобравању 

и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта којима је прописано 

да ближе услове, критеријуме и начин и поступак доделе средстава из буџета јединице локалне 

самоуправе, односно одобрење програма за задовољавање потреба грађана у области спорта на 

територији јединице локалне самоуправе уређује јединица локалне самоуправе.Овим изменама 

одлуке прописује се надлежност Градског већа града Чачка у поступку утврђивања спортских 

такмичења и организација у области спорта од посебног значаја за Град. 

 

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

изменама и допунама одлуке одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и 

интереса грађана у области спорта у Чачку, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ВЕЋЕГ БРОЈА 

ДЕЦЕ У ВАСПИТНИМ ГРУПАМА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК У РАДНОЈ 2022/2023. ГОДИНИ 

 

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

основ за доношење овог решења садржан је у одредбама Закона о предшколском васпитању и 

образовању којима је прописано да оснивач може утврдити мањи односно највише 20% већи број 

деце од броја који се уписује у васпитну групу у складу са критеријумима које прописује министар. 

Правилником о критеријумима за утврђивање мањег односно већег броја деце од броја који се 

уписује у васпитну групу министар је прописао критеријуме на основу којих оснивач може 

утврдити мањи односно највише 20% већи број деце од броја који се уписује у васпитну групу. 

Законом о предшколском васпитању и образовању  прописано је да се васпитно-образовни рад са 

децом организује у васпитним групама. Васпитне групе могу бити јаслене, за узраст од шест месеци 

до три године и групе вртића, за узрасни период од три године до поласка у школу. Предшколска 
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установа „Радост“Чачак и Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак предложиле су 

доношење решења којим се ствара могућност да се упише већи број деце од прописаног норматива.  

  

 По упознавању са нацртом Решења и дискусији Милорада Јевђовића, прим. др Славице 

Драгутиновић и Радована Јовановића који су се осврнули на број места за децу у вртићима, 

Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о утврђивању већег броја деце у васпитним 

групама у предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2022/2023. години, и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

   

СЕДМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊA О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ДОГРАДЊОМ ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ И ФИСКУЛТУРНЕ 

САЛЕ ОШ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ“  

 

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

поднео је иницијативу за прибављање у јавну својину доградњом са надзиђивањем и извођењем 

радова на реконструкцији школске зграде означене као зграда број 1 и фискултурне сале са 

анексним делом означене као зграда број 2 и формирање јединствене зграде за основно образовање 

са фискултурном салом ОШ „Др Драгиша Мишовић“ у Чачку, постојеће и будуће спратности 

По+П+2 и П+3, који ће имати укупну бруто површину 6960,00m2 и нето површину 5566,36m2, на 

к.п. бр. 1470/1 КО Чачак. Законом о јавној својини прописано је да о прибављању ствари и 

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

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

локалне самоуправе, a чланом 29. став 2. прописано је да се прибављањем непокретних ствари 

сматра и изградња објеката. Статутом града Чачка  и Одлуком о прибављању, располагању и 

управљању стварима у јавној својини града Чачка прописано је да Скупштина града Чачка одлучује 

о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини Града.  Градска управа за 

урбанизам  издала је Локацијске услове за реконструкцију и доградњу са надзиђивањем школске 

зграде означене као зграда број 1, реконструкцију и доградњу фискултурне сале са анексним делом 

означене као зграда број 2 и формирање јединствене зграде за основно образовање са фискултурном 

салом ОШ „Драгиша Мишовић“ у Чачку постојеће и будуће спратности По+П+2 и П+3, категорије 

В – захтевни објекти, класификационе ознаке 126321 – зграде основних школа (учешће у укупној 

површини објекта 86,17%), класификационе ознаке 126500 – спортске дворане-фискултурна сала 

(учешће у укупној површини објекта 13,83%) који ће имати укупну бруто површину 6960,00м2 и 

нето површину 5566,36м2, на к.п. бр. 1470/1 К.О. Чачак. Решење Скупштине града Чачка о 

прибављању у јавну својину доградњом 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 решењa о 

прибављању у јавну својину доградњом школске зграде и фискултурне сале ОШ „Др Драгиша 

Мишовић“ и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ К.П. БР. 1422/2 И 

1398/3 ОБЕ У КО КОЊЕВИЋИ 

  

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

већеје једногласно донело: 
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Р Е Ш Е Њ Е 

о приступању отуђењу к.п. бр. 1422/2 и 1398/3 

 обе у КО Коњевићи 

        

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

парцела бр. 1422/2 површине 761m2 и 1398/3 површине 398m2 обе у КО Коњевићи DRUŠTVU SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I USLUGE STAX TECHNOLOGIES 

KONJEVIĆI, обзиром да су власници суседних к.п. бр. 963/1 и 975/1 обе у КО Коњевићи, ради 

исправке граница суседних кат. парцела, у циљу обједињавања пословне локације. 

 II Законски заступник подносиоца иницијативе STAX TECHNOLOGIES се писаним путем 

сагласио са ценом грађевинског земљишта обрачунатом од стране BIROА ZA VEŠTAČENJE I 

NADZOR TIHOMIR RADOVANOVIĆ PREDUZETNIK, KONJEVIĆI од 18.07.2022.год., у износу од 

1058 дин./m2, односно укупан износ од 1.225.222 динара.  

 III Поступак отуђења грађевинског земљишта спровешће Комисија за грађевинско 

земљиште.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 STAX TECHNOLOGIES из Коњевића, Чачак, поднело је иницијативу бр. 463-25/2022-IV-2-

07 од 13.04.2022.год. за откуп к.п. бр. 1422/2 површине 761m2 и к.п. бр. 1398/3 површине 398m2 обе 

у КО Коњевићи, које су у јавној својини града Чачка, обзиром да су суседнe к.п. бр. 963/1 и 975/1 

обе у КО Коњевићи у њиховој својини са циљем обједињавања своје пословне локације. У прилогу 

захтева накнадно је достављена Информација о локацији бр. 958-495/2022-IV-2-01 од 

23.05.2022.год. 

 Градска управа за урбанизам прибавила је по службеној дужности податке катастра 

непокретности од 12.07.2022.год. 

 Увидом у податке катастра непокретности утврђено је да су катастарске парцеле бр. 1422/2 

површине 761m2 и к.п. бр. 1398/3 површине 398m2 обе у КО Коњевићи у јавној својини града Чачка, 

а увидом у информацију о локацији утврђено је да су катастарске парцеле бр. 1422/2 и 1398/3  обе у 

КО Коњевићи обухваћене ПДР-ом „Индустријска зона Коњевићи“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“ 

бр. 20/2019), да се налазе у саставу зоне пословно – производних функција и да не испуњавају 

услове за посебну грађевинску парцелу. 

 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 68. овог закона прописано је, између осталог, да се исправка граница суседних 

катастарских парцела, врши на основу елабората геодетских радова и да пре израде елабората 

геодетских радова, власник катастарске парцеле решава имовинско правне односе као и да 

приликом исправке границе суседних парцела мора поштовати правило да катастарска парцела у 

јавној својини која се припаја суседној парцели не испуњава услове за посебну грађевинску 

парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се припаја. 

 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 
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располагања и прибављања грађевинског земљишта спроводи Комисија за грађевинско земљиште, 

коју именује градоначелник Града, а ставом 6. истог члана прописано је да стручне и 

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

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

надлежан за имовинско – правне послове.    

 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, Служба за имовинске послове ангажовала је по 

службеној дужности BIRO ZA VEŠTAČENJE I NADZOR TIHOMIR RADOVANOVIĆ 

PREDUZETNIK, KONJEVIĆI у циљу утврђивања тржишне вредности земљишта на наведеној 

локацији применом методе обрачуна цене из члана 15 став 4 Одлуке о грађевинском земљишту 

(„Сл.лист града Чачка“ бр. 5/2016, 8/2019 и 27/2021). 

 Дана 18.07.2022.год. законски заступник подносиоца иницијативе STAX TECHNOLOGIES, 

се писаним путем сагласио са обрачунатом ценом грађевинског земљишта, у укупаном износу од 

1.225.222 динара. 

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

наведених парцела уредна, потпуна и поднета од стране овлашћеног лица, да као и да су испуњени 

прописани услови за приступање располагању грађевинског земљишта и сходно томе Градском 

већу доставила предлог решења о приступању отуђењу наведених парцела.  

 Како кат. парцеле бр. 1422/2 и 1398/3 обе у КО Коњевићи, које су у јавној својини града 

Чачка нису у обухвату планиране јавне намене, како не испуњавају услове за посебну грађевинску 

парцелу 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.  

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ К.П.БР. 6523/38 КО ЧАЧАК, У ЦИЉУ 

ИЗГРАДЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ-УЛИЦЕ СПОМЕН 

ПАРК  5 

 

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

већеје једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о покретању поступка експропријације к.п.бр. 6523/38 КО Чачак, у циљу изградње 

саобраћајне површине-Улице Спомен парк  5. 

 

 Покреће се поступак експропријације к.п.бр.6523/38 КО Чачак у површини од 516м2, 

уписане у Лист непокретности број 10550 КО Чачак, која је у приватној својини Илић Владимира из 

Чачка, Ул. Спомен парк бр. 43/3. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење решења о покретању поступка експропријације односно 

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

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

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

958-267/2022-IV-2-01 од 13.04.2022. године, утврђено је да је к.п.бр. 6523/38 КО Чачак, обухваћена 

Планом генералне регулације „Парменац-Јездина-Лозница“ у Чачку („Сл. лист Града Чачка“ 

бр.16/2015) и да се према наведеном планском акту налази се у оквиру саобраћајне површине – 

Улица Спомен парк 5 (површина јавне намене).  

Решењем Владе РС 05 бр. 465-5253/2022  од 07.07.2022. године, утврђен је јавни интерес за 

експропријацију непокретности, у циљу изградње Улице Спомен парк бр. 5 у Чачку. 

 Како је к.п.бр. 6523/38 КО Чачак, планским актом предвиђена као саобраћајна површина, то 

је, ради њеног привођења намени потребно извршити експропријацију наведене парцеле.  

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

диспозитиву.  

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА 

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА  

 

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

веће је једногласно донело Одлуку о расписивању јавног конкурса и расписало: 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА 

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

У оквиру реализације Програма енергетске санације породичних кућа и станова на 

територији града Чачка за 2022. годину на основу Јавног позива 1/22, а у циљу финансијске 

подршке домаћинствима у процесу енергетске санације  за 2022. годину (у даљем тексту: Програм), 

а у складу са чланом 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа 

и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње 

соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за 

подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22, расписује се Јавни конкурс ради избора 

привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији 

стамбених објеката. Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Правилником, спроводе 

се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на 

енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници  бесповратних средстава су 

домаћинства на територији града Чачка. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу 

набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног 

конкурса. 

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и 

повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији града Чачка. 

 

I ПРЕДМЕТ 

 

Предмет Јавног конкурса је спровођење следећих мера енергетске ефикасности: 
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1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са 

одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за станове и куће  

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, 

ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи 

прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа 

прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око 

прозора/врата са унутрашње стране зида,  

 

2) постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених 

пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном 

простору за породичне куће. 

 

3) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод кровног покривача за 

породичне куће. 
Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни 

систем, грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и 

лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова,  

 

4) набавка и  инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, 

сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) 

ефикаснијим, за породичне куће и станове. 

 

5) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег 

прибора за породичне куће и станове. 

 

6) набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач 

простора или комбиновани грејач) за породичне куће. 

 

7) набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне 

топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система 

за породичне куће. 

  

 

 Критеријуми енергетске ефикасности морају да задовоље следеће минималне услове:  

1) Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент 

прелаза топлоте): 

 - U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата 

 - U ≤ 1,6 W/m2K за спољна врата. 

2) Спољни зид на породичним кућама следећих карактеристика: 

- минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm, осим уколико нема  

 техничких могућности да се постави та дебљина изолације.  

3) Минимални степен корисности котла (грејача простора) на  биомасу (дрвни пелет, брикет, 

сечка) износи 85%; 

4) Минимални степен корисности котла (грејача простора) на  природни гас износи 90%; 

 

 

II ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ 
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На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на 

уградњи материјала, опреме и уређаја  и испуњавају следеће услове: 

- да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање  

шест месеци од дана подношења пријаве, 

- да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације, 

- да имају атесте за материјале и производе. 

                                                       

 

III ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ 

ПРИЈАВЕ 

 

Пријава коју на јавни позив подноси привредни субјект садржи пријавни образац са 

приложеном документацијом. 

Пријавни образац се налази у прилогу јавног позива и садржи нарочито: 

1) опште податке о привредном субјекту; 

2) податке о законском заступнику; 

3) профил привредног субјекта; 

4) ценовни преглед роба и услуга; 

 

За предузетнике је потребно да изјаву достави лице које је регистровало обављање делатности као 

предузетник. За задруге потребно је доставити изјаву директора. Ова изјава мора бити дата након 

датума објављивања јавног конкурса.  

 

У случају да је оснивач привредног субјекта страно правно лице, узима се изјава коју ће дати 

законски заступник привредног субјекта подносиоца захтева. Уколико постоји више законских 

заступника подносиоца захтева потребно је да сви доставе наведену изјаву која не мора бити 

оверена код Јавног бележника.  

 

У случају да је оснивач привредног субјекта страно физичко лице потребно је да сви законски 

заступници привредног субјекта подносиоца захтева доставе наведену изјаву која не мора бити 

оверена код Јавног бележника. 

 

IV ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ КОНКУРС 

 

Конкурсна документација за Јавни конкурс може се преузети на интернет страници Града Чачка или 

на писарници Града Чачка и садржи: 

− Комплетан текст Јавног конкурса, 

− Прилог 1 - Пријавни образац, 

− Прилог 2 – Изјава подносиоца пријаве број 1., 

− Прилог 3 – Изјава подносиоца пријаве број 2., 

− Прилог 4 - Критеријуми за оцену Пријаве. 

 

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

 

Критеријуми за рангирање директних корисника обухватају следеће: 

1) цене кључних добара  заједно са уградњом за меру за коју конкуришу; 
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2) рок важења цена за меру коју конкуришу; 

У Прилогу 4 Јавног позива детаљно је дефинисан начин бодовања по наведеним критеријуми 

за избор привредних субјеката. 

Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и број бодова 

по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих критеријума. 

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и поткритеријумима примењеним на 

поједини Програм не може прећи 100. 

 

 

VI МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА 

 

 Подносиоци пријаву за учешће на јавном конкурсу попуњавају на српском језику, 

ћириличним писмом. 

 

 Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две 

копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком: „Пријава за 

јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у 

домаћинствима – Не отварати“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.  

 

 Комплетна конкурсна документација се доставља искључиво у затвореној коверти. 

 

 Пријаве доставити поштом на адресу Град Чачак - Комисија за реализацију мера енергетске 

санације или лично на писарници у згради Града Чачка. 

 

 Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до 

истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без 

обзира на датум приспећа или пријава предата на писарници Града Чачка у предвиђеном року. 

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) неће бити узете 

у разматрање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. 

 

 Рок за подношење пријава је 15 дана, од дана објављивања Jaвног конкурса на званичној 

интернет страници Града Чачка, огласној табли Града Чачка и у локалном листу „Чачански глас“, a 

закључно са 15. августом 2022. године. 

 За све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса можете се обратити 

на  на контакт телефон 032 309 021. 
 

 

VII ОДБАЦИВАЊЕ ПРИЈАВЕ 

 

Непотпуна, неуредна и неблаговремена пријава биће одбачена закључком.  

 

VIII ОЦЕНА, ИЗБОР И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

 

 Оцењивање и рангирање приспелих пријава привредних субјеката врши се применом 

критеријума из одељка V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА и Правилника о 

суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење 

термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну 
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припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске 

ефикасности ЈП 1/22 Града Чачка.  

  

 Комисија разматра пријаве и у складу са условима Јавног позива, утврђује прелиминарну 

листу директних корисника. 

  

 Прелиминарну листу директних корисника Комисија објављује на огласној табли Града 

Чачка и званичној интернет страници Града Чачка. 

  

 Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију 

по утврђивању прелиминарне листе директних корисника, у року од три дана од дана објављивања 

листе. 

 

 На прелиминарну листу директних корисника учесници конкурса имају право приговора 

Комисији у року од осам дана, од дана њеног објављивања. 

 

 Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу директних 

корисника као и да донесе  Одлуку о приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 дана, од 

дана његовог пријема.  

 

 О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава Предлог коначне Одлуке о 

избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације и исте доставља 

Градоначелнику на усвајање. 

 

Градоначелник града Чачка доноси Одлуку о избору директних корисника у спровођењу мера 

енергетске санације.  

          Одлука Градоначелника града Чачка о избору директних корисника у спровођењу мера 

енергетске санације објављује се на огласној табли Града Чачка и званичној интернет страници 

Града Чачка. 

 

IX. ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

 

 Град Чачак ће закључити технички споразум о спровођењу мера енергетске санације 

(споразум о сарадњи) са привредним субјектима који буду изабрани. Предмет споразума ће бити 

обавезе обе стране у Јавном конкурсу. 

 

 Након потписивања Споразума о сарадњи са привредним субјектима, Град спроводи 

поступак одабира крајњих корисника (домаћинстава). Обавеза је да крајњи корисник приликом 

пријаве предмере/предрачуне може узети само од директних корисника који су одабрани у 

претходној фази. 

 

 Након избора појединачних пројеката грађана и утврђивања коначног броја корисника по 

привредном субјекту, потписују се тројни уговори између града Чачка, директног корисника и 

крајњег корисника о реализацији мера енергетске санације. 
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 Град ће вршити пренос средстава искључиво директним корисницима, не крајњим 

корисницима, након што појединачни крајњи корисник изврши уплату целокупне  своје обавезе 

директном кориснику и након завршетка реализације мере.  

  

 Услов да се пренесу средства директном кориснику је потврда Комисије да су радови 

изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио за 

меру, као и у складу са записником Комисије о обављеном изласку на терен, а након извршених 

радова. 

 

 Град ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу са 

закљученим уговором.  

 Контролу извршења уговорених обавеза извршиће надлежни органи у сарадњи са 

Комисијом. 

  

 Привредни субјекти су дужни да Комисији за праћење реализације мера енергетске санације 

(у даљем тексту Комисија), у сваком моменту, омогуће контролу реализације активности и увид у 

сву потребну документацију. 

    

 Контролу извршења уговорених обавеза извршиће Комисија. 

 

 Привредни субјекти ће достављати Граду Чачку захтев за исплату средстава за 

суфинансирање мера енергетске санације по основу обављених радова или извршених услуга. Уз 

захтев достављају фотокопију издатог рачуна за извршене радове и услуге.   

 

 Пренос средстава врши се у складу са прописима којима се уређује пренос средстава, а 

након што: 

1. Комисија провери да ли су активности стварно реализоване, и то констатује записником; 

2. крајњи корисник директном кориснику исплати испоручена добра/извршене услуге у износу 

умањеном за одобрена подстицајна средства; 

3. директни корисник достави захтев за исплату средстава. 

4. директни корисник достави потврду да је крајњем кориснику предао све потребне атесте и сву 

пратећу документацију (гаранција). 

 

 На основу захтева за исплату и записника Град Чачак врши исплату из буџета.   

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 

 

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

већеје једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације 

 

I 
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Образује се Комисија за реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту: Комисија) у 

саставу: 

 

1) Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој, дипломирани 

правник, председник, 

 2)Срђан Бошковић, дипломирани инжењер информатике, заменик председника, 

 3) Владимир Костић, дипломирани инжењер електротехнике, члан, 

 4) Чедо Васовић, дипломирани инжењер грађевинарства, члан, 

 5) Милан Нићифоровић, професор технике и информатике, члан, 

 6) Неда Марковић, дипломирани инжењер архитектуре, енергетски менаџер, члан, 

 7) Александар Милошевић, специјалиста струковних студија – инжењер електротехнике и 

рачунарства, члан, 

 8) Ђурица Вучковић, дипломирани инжењер машинства, члан, 

 9) Милољуб Симовић, дипломирани инжењер машинства, члан, 

10) Бранкица Шутић Милићевић, дипломирани инжењер архитектуре, члан, 

11) Игор Милошевић, дипломирани економиста, члан,  

12) Сања Ћаловић, специјалиста струковних студија – машински инжењер, члан, 

 13) Марија Гавриловић, дипломирани инжењер индустријског менаџмента, члан, 

14) Милош Костадиновић, дипломирани правник, представник Министарства рударства и 

енергетике, члан, 

15) Драгана Ивовић, дипломирани економиста, члан, 

16) Саша Борисављевић, струковни економиста, члан, 

17) Бојан Гавриловић, дипломирани инжењер агрономије, члан.   

 

 

II 

 

Задатак Kомисије је спровођење јавних позива за директне кориснике (привредне субјекте) 

и за крајње кориснике (грађане) који су предвиђени Правилником о суфинансирању мера енергетске 

санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, 

термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле 

воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 

(„Сл.лист града Чачка“, бр. 11/2022) најкасније до 15.02.2023. године. 

 

III 

 

 Комисија се образује на временски период од 2 (две) године. 

 

IV 

 

 Председнику и члановима Kомисије припада накнада у новчаном износу за рад у Комисији, 

за сваку одржану седницу у висини од по 2.000,00 динара. 

 

 

V 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 
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ДВАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ 

ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

 

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

једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања 

  

I 

 

У Комисију за оцену пројеката у области јавног информисања, именују се:  

 

1. Андријана Срећковић, на предлог Друштва новинара Војводине 

2. Мухарем Мутабџија, на предлог Удружења електронских медија ComNet 

3. Мирјана Милићевић, на предлог Професионалног удружења новинара Србије 

 

 

II 
 

Задатак Комисије је да донесе оцену пројеката поднетих по Јавном позиву као и предлог о 

додели средстава са образложењем за ове пројекте, у складу са Правилником о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ 

бр.16/2016 и 8/2017) и Јавним позивом за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2022. 

години, број 06-83/2022-III од 9. јуна 2022. године и исти достави Градском већу града Чачка на 

даље поступање.  

 

III 
 

Ово решење објавити на web сајту града Чачка.  

 

*** 

 

Милун Тодоровић обавестио је чланове Градског већа да је одлучено по свим тачкама 

дневног реда,  па је 44. седницу Градског већа закључио у 10 часова и 30 минута. 

 

 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број: 06-112/2022-III 

22. јул 2022. године 

 

 



3anncsurc ca 44. ceAHnue fpagcrcor eeha yceojeu je Ha 46. ce^qHr4rll fpagcxoi. relia 6poj 06_
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