
 

ЗАПИСНИК 

СА ЧЕТРДЕСЕТ ОСМЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 26. августа 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 48. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

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

Владан Милић, Милорад Јевђовић, др Биљана Кочовић, др Милош Папић, Радован Јовановић 

Драгомир Шипетић, Немања Трнавац, Владимир Ристовић и Драган Филиповић, а одсутни су: др 

Иван Глишић, прим. др Славица Драгутиновић и Споменка 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: 

- Мирослав Петковић, 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 

- Вера Јаковљевић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Милка Станковић, начелник Градске управе за друштвене делатности 

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије 

- Жижа Вучинић, члан Комисије за надзор 

 

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

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

 

*** 

 

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

већа да им је достављен записник са 47. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 47. 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 06-129/2022-III од 10. 

августа 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. 
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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 ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ 

ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

 

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ ГРАДА ЧАЧКА 

 

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ДОКТОРА 

МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ВАН 

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ СМРТИ 

 

4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ИЗГРАДЊОМ ПРИКЉУЧНОГ ТОПЛОВОДА И ПРИКЉУЧНЕ КОМОРЕ ЗА 

ПОТРЕБЕ ЗГРАДЕ НА ЉУБИЋ КЕЈУ НАМЕЊЕНЕ ИЗБЕГЛИМ ЛИЦИМА 

 

5. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА ПО 20% УМАЊЕНОЈ ЦЕНИ ОД 

ПОЧЕТНЕ 

 

6. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА АДМИНИСТРАТИВНОГ 

ПРЕНОСА НЕПОКРЕТНОСТИ К.П.БР. 6608/15 КО ЧАЧАК, У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ 

УЛИЦЕ ЛОЗНИЧКИ ПУТ, ТЕРИТОРИЈА ГРАДА ЧАЧКА 

 

7. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ К.П.БР. 

3696/17, К.П.БР.3694/5, К.П.БР. 3689/4 И 3689/3, КО ЧАЧАК, У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ 

УЛИЦЕ МИЛОРАНКЕ И СТАНИСЛАВЕ ЧВОРОВИЋ, ТЕРИТОРИЈА ГРАДА ЧАЧКА 

 

8. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ К.П.БР. 4131/28 И К.П.БР. 4129/4, ОБЕ КО ЧАЧАК, У ЦИЉУ 

ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ ВЛАДИМИРА КОСТИЋА КОСТИНОВА И УЛИЦЕ МИРОЉУБА 

МАТИЈЕВИЋА, ТЕРИТОРИЈА ГРАДА ЧАЧКА 

 

9. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА  ПРАВИЛНИКА О ОДОБРАВАЊУ И 

ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И 

ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ 

 

10. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И 

ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА 

„SANTOK“  ДОО ВРАНИЋИ 
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11. РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И 

ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 2022. ГОДИНИ 

 

12. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(апропријација 414) 

 

13. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ СВЕТЛАНЕ МИЛУНОВИЋ ИЗ ЧАЧКА НА 

РЕШЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ 

СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ЛИЦА ДАВАЊЕМ У ЗАКУП 

СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА ЧИЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ЗАКУПАЦ ПЛАЋА 

НЕПРОФИТНУ ЗАКУПНИНУ И ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ КРОЗ СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА 

АКТИВНЕ ИНКЛУЗИЈЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „НЕ ОСТАВЉАЈУЋИ НИКОГА ИЗА 

СЕБЕ - АДЕКВАТНО СТАНОВАЊЕ И АКТИВНО УКЉУЧИВАЊЕ ОСЕТЉИВИХ 

ДРУШТВЕНИХ ГРУПА У ЧАЧКУ“ БРОЈ 020-79/2021-II-8-10/1 ОД 13. ЈУНА 2022. 

ГОДИНЕ 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦА 

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

 

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

основ за доношење Одлуке садржан је у одредбама Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама којим је утврђена законска обавеза да јединице цивилне заштите 

образује надлежни орган јединице локалне самоуправе. Статутом града Чачка утврђено је да 

Скупштина града образује Штаб за ванредне ситуације, доноси Одлуку о организацији и 

функционисању цивилне заштите на територији града, доноси Процену ризика, План смањења ризика 

од катастрофа, План заштите и спасавања и екстерни План заштите од великог удеса. Предложеном 

одлуком уређује се формирање, организација, опремање, оспособљавање и функционисање јединица 

цивилне заштите опште намене на територији града Чачка, чија је основна делатност заштита, 

спасавање и отклањање последица елементарних непогода, техничко- технолошких несрећа и других 

већих опасности које могу угрозити становништво, материјална и културна добра и животну средину 

у миру и ванредном и ратном стању, дужност градских органа у заштити и спасавању, обезбеђује се 

доследна примена начела заштите и спасавања утврђена законом,образовање, успостављање и 

функционисање Ситуационог центра, изради процене ризика, изради локалног Плана смањења 

ризика од катастрофа, изради Плана заштите и спасавања и изради екстерног Плана заштите од удеса, 

формирање јединица цивилне заштите опште намене, постављање повереника и заменика повереника 

цивилне заштите, финансирање и друга питања из области цивилне заштите. Јединице цивилне 

заштите образују се, опремају и оспособљавају као оперативна снага за извршавање задатака цивилне 

заштите. 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 обавеза локалне самоуправе у области организације и функционисања цивилне 

заштите.  Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о образовању јединица 

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

територију града Чачка. 
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  По упознавању са нацртом Одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог Одлуке о 

образовању јединица цивилне заштите опште намене града Чачка, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 

УЗБУЊИВАЊЕ ГРАДА ЧАЧКА 
          

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

за доношење Одлуке садржан је у одредбама Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама којим је утврђена законска обавеза да јединице цивилне заштите образује 

надлежни орган јединице локалне самоуправе. Статутом града Чачка утврђено је да Скупштина града 

образује Штаб за ванредне ситуације, доноси Одлуку о организацији и функционисању цивилне 

заштите на територији града, доноси Процену ризика, План смањења ризика од катастрофа, План 

заштите и спасавања и екстерни План заштите од великог удеса. Предложеном одлуком уређује се 

формирање, организација, опремање, оспособљавање и функционисање јединица цивилне заштите 

за узбуњивање на територији града Чачка. Специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање 

образују се за потребе активирања сирена у случају да није исправан систем за даљинско управљање 

сиренама за јавно узбуњивање. Специјализована јединица цивилне заштите за узбуњивање, по 

добијању сигнала из надлежности Оперативног центра спроводи укључивање алармних сирена за 

јавно узбуњивање. 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 обавеза локалне самоуправе у области организације и функционисања цивилне 

заштите. 

 

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

образовању специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање града Чачка, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ДОКТОРА 

МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ 

ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ СМРТИ 

 

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

за доношење ове Одлуке садржан је у одредбама Закона о здравственој заштити. Предложеном 

одлуком уређује се организација, начин рада и друга питања од значаја за обезбеђивање рада доктора 

медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих лица ван здравствене установе и 

издавање потврде о смрти, на територији града Чачка. 

 

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

Кочовић која је истакла да је неопходно да ове послове обавља што већи број лекари и Небојша 

Бежанић који је истакао да ће решење о листи лекара доносити Градоначелник на предлог Дома 

здравља, а посао ће обављати сви лекари. 

   

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

утврдило Предлог Одлуке о организацији рада доктора медицине за стручно утврђивање времена и 
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узрока смрти ван здравствене установе и издавање потврде смрти, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ ПРИКЉУЧНОГ ТОПЛОВОДА И 

ПРИКЉУЧНЕ КОМОРЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЗГРАДЕ НА ЉУБИЋ КЕЈУ 

НАМЕЊЕНЕ ИЗБЕГЛИМ ЛИЦИМА 

 

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

поднео је иницијативу за прибављање у јавну својину изградњом прикључног топловода преко к.п. 

3214/4 и 3212/6 обе у КО Чачак и прикључне коморе на граници к.п.бр. 3214/4 и 3212/6 обе у КО 

Чачак, за потребе вишепородичне стамбене зграде на Љубић кеју намењене избеглим лицима из 

Босне и Херцеговине и Хрватске која се гради на к.п. бр. 3212/6 КО Чачак, чији је инвеститор Град 

Чачак. Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Чачка прописани су 

услови и начин снабдевања топлотном енергијом купаца и да је инвеститор објекта, односно 

прикључка дужан да у складу са прописима о изградњи објеката, од органа локалне самоуправе 

надлежног за послове грађевинарства прибави решење о грађевинској дозволи и потврду пријаве 

почетка извођења радова по издатом решењу о грађевинској дозволи за пословне објекте изведене 

инсталисане снаге преко 30кW и вишепородичне стамбене и вишепородично стамбено/пословне 

објекте. Градска управа за урбанизам града Чачка издала је локацијске услове број 26. јула 2022. 

године за изградњу прикључног топловода преко к.п. 3214/4 и 3212/6 обе у КО Чачак и прикључне 

коморе на граници к.п.бр. 3214/4 и 3212/6 обе у КО Чачак, за потребе вишепородичног стамбеног 

објекта на к.п. бр. 3212/6 КО Чачак. Обзиром да је Град инвеститор изградње вишепородичног 

стамбеног објекта и прикључног топловода, надлежна градска управа ће прописану документацију, 

на прописан начин доставити Градској управи за урбанизам града Чачка, Одсеку за обједињену 

процедуру, у циљу добијања решења о одобрењу за извођење радова на изградњи објекта.  

 

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

прибављању у јавну својину изградњом прикључног топловода и прикључне коморе за потребе 

зграде на Љубић кеју намењене избеглим лицима, и доставило Скупштини на разматрање и 

доношење. 

 

ПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА ПО 20% УМАЊЕНОЈ 

ЦЕНИ ОД ПОЧЕТНЕ 

 

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

једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о приступању отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине 

 града Чачка по 20% умањеној цени од почетне 
        

 I ПРИСТУПА СЕ отуђењу из јавне својине града Чачка путем поновљеног јавног надметања, 

следећих непокретности: 
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1. Катастарска парцела бр. 6965 КО Чачак по врсти грађевинско земљиште, површине 

807m2 

 

          Катастарска парцелa број 6965  КО Чачак, површине 807m2,  обухваћена је Планом Генералне 

регулације «Центар» у Чачку («Сл.лист града Чачка» бр. 15/2014 и 27/2018) и према наведеном 

планском акту налази се у Урбанистичкој зони 5, у оквиру урбанистичке целине 5.1 (становање 

високих густина 150-350 ст /ха) подцелине 5.1.10. претежна планирана намена је вишепородично 

становање са централним садржајима и могућностима изградње, стамбених, стамбено – пословних и 

пословних објеката. 

 Врста, величина и намена објеката који се могу изградити на предметном грађевинском 

земљишту по његовом отуђењу из јавне својине града Чачка су вишепородични стамбени објекти са 

минимално 4 стамбене јединице, стамбено – пословни (60% стамбени, 40% пословни), пословни 

објекти, верски, инфрастуктурни, објекти услужног занатства (пекаре, посластичарнице и сл.) 

угоститељски, објекти социјалне заштите, културни, забавни, спортски и пословно- административни 

објекти при чему је потребно испоштовати урбанистичка правила изградње. Мксимална спратност 

објеката је По+Пр+6, а максимални индекс заузетости парцеле је 50%.  

 Почетни износ цене 30.515.454 дин. умањен за 20% је 24.412.363,2 дин. 

 Износ депозита је 50% од новоутврђене цене. 

 

2. Катастарска парцела бр. 4930/3 КО Чачак, по врсти грађевинско земљиште, 

површине 6480m2 

  

 Катастарска парцелa број бр. 4930/3 КО Чачак, површине 6480m2,  обухваћена је Планом 

Генералне регулације «Центар» у Чачку («Сл.лист града Чачка» бр. 15/2014 и 27/2018) и према 

наведеном планском акту налази се у Урбанистичкој зони 16 (зона пословања). Урбанистичка зона 

намењена пословању налази се на једном од улазних праваца у граду, формирана је обострано уз 

један од фрекветнијих токова, односно уз Улицу булевар ослобођења и Улицу булевар ослободилаца. 

Зоном је обухваћен простор између регулисаног тока Лозничке реке, Улице Стевана првовенчаног, 

Улице булевара ослобођења, границе са становањем високе густине (урбанистичка зона бр. 13), а 

затим Улицом 182, Улицом чачански партизански одред, Улицом др Драгише Мишовића и Улицом 

булевара ослободилаца (државни пут IБ реда број 23).  

 Врста, величина и намена објеката који се могу изградити на предметном грађевинском 

земљишту по његовом отуђењу из јавне својине града Чачка су пословни, производни, 

административни, складишни, услужни, сервисни комунални и саобраћајни објекти. Максимална 

спратност за пословни По+П+3, производни, магацински, сервисни и сл. Пр, П+1, а максимални 

индекс заузетости је 50% под објектима, 80% рачунајући све објекте високоградње и платое са 

саобраћајницама и паркинзима. 

 Почетни износ цене 142.688.871 дин. умањен за 20% је 114.151.096,8 дин.  

 Износ депозита је 50% од новоутврђене цене. 

 

 

 II ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК је дужно да након усвајања овог решења припреми и спроведе 

поступак објављивања огласа за отуђење локација описаних тачком I овог решења, у складу са 

Одлуком о грађевинском земљишту. 

 III Поступак отуђења грађевинског земљишта спровешће Комисија за грађевинско земљиште.  
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК је по добијању записника Комисије за грађевинско земљиште, поднело 

иницијативу бр. 463-30/2022-IV-2-01 од 10.08.2022.год. за отуђење грађевинског земљишта на к.п. бр. 

6965 и 4930/3 обе у КО Чачак из јавне својине путем поновљеног јавног надметања, уз образложење 

да јавно надметање заказано за 25.07.2022.год није успело, обзиром да није пристигла ни једна 

пријава.   

 Чланом 26. став 7. Одлуке о грађевинском земљишту прописано је да у случају поновљеног 

јавног надметања, Градско веће може одлучити да се почетни износ тржишне цене за отуђење 

умањује за 20%, а у случају следећег надметања за 40%, у односу на утврђену тржишну цену 

грађевинског земљишта.   

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

локација путем поновљеног јавног надметања потпуна и поднета од стране овлашћеног лица, као и да 

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

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

 Како прво јавно надметање за отуђење катастарских парцела бр. 6965 и 4930/3 обе у КО Чачак 

није успело, оправдано је и целисходно понављање јавног надметања и умањење почетне цене 

грађевинског земљишта за 20 %, па је Градско веће града Чачка је донело решење као у диспозитиву. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

АДМИНИСТРАТИВНОГ ПРЕНОСА НЕПОКРЕТНОСТИ К.П.БР. 

6608/15 КО ЧАЧАК, У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ ЛОЗНИЧКИ 

ПУТ, ТЕРИТОРИЈА ГРАДА ЧАЧКА 

 

         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 непокретности к.п.бр. 6608/15 КО Чачак, у 

циљу изградње Улице Лознички пут, територија града Чачка. 

 

 Покреће се поступак административног преноса непокретности к.п.бр. 6608/15 КО Чачак у 

површини од 0.01,31 ха, уписане у Лист непокретности бр. 4325 КО Чачак, која парцела је државна 

својина Републике Србије, Београд, Ул. Грачаничка бр. 8, а на којој је као носилац права коришћења 

уписан Крунић Срећко из Лознице.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење решења о покретању поступка експропријације односно 

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. 

958-382/2022-IV-2-01 од 20.04.2022. године, утврђено је да је к.п.бр.6608/15 КО Чачак обухваћена 



 

 

 

 

 

  8 

 

 

 

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

16/2015), и према наведеном планском акту налази се у оквиру саобраћајне површине - Улица 

Лознички пут (површина јавне намене).  

 

Решењем Владе РС 05 бр. 465-5261/2022  од 07.07.2022. године утврђен је јавни интерес за 

експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње Улице Лознички 

пут, а за корисника експропријације, односно административног преноса непокретности одређен је 

Град Чачак.  

 

 Како је к.п.бр. 6608/15 КО Чачак планским актом предвиђена као саобраћајна површина 

(површина јавне намене), то је, ради њеног привођења намени потребно извршити административни 

пренос наведене парцеле.  

 

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

 

СЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ К.П.БР. 3696/17, К.П.БР.3694/5, К.П.БР. 3689/4 

И 3689/3, КО ЧАЧАК, У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ МИЛОРАНКЕ 

И СТАНИСЛАВЕ ЧВОРОВИЋ, ТЕРИТОРИЈА ГРАДА ЧАЧКА 

 

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 експропријације к.п.бр. 3696/17, к.п.бр.3694/5, к.п.бр. 3689/4 и 3689/3, КО 

Чачак, у циљу изградње Улице Милоранке и Станиславе Чворовић, територија града Чачка 

 

 

 Покреће се поступак експропријације к.п.бр. 3696/17 КО Чачак у површини од 6м2, уписане у 

Лист непокретности бр. 5776 КО Чачак, која је приватна својина сувласника Крсмановић Ратка из 

Пријевора са уделом од 2/4 идеалних, и сувласника Мајсторовић Наташе и Мајсторовић Влада, обоје 

из Чачка, Ул. Мостарска бр. 3, са уделом заједничка имовина супружника на 2/4 идеалних.  

 

  Покреће се поступак експропријације к.п.бр. 3694/5 КО Чачак у површини од 19 м2, уписане 

у Лист непокретности бр. 6863 КО Чачак, која је приватна својина Суботић Драгослава из Чачка, Ул. 

Сестара Чворовића бр. 2.  

 

 Покреће се поступак експропријације к.п.бр. 3689/4 КО Чачак у површини од 117 м2, уписане 

у Лист непокретности бр. 10553 КО Чачак, која је приватна својина Николић Дејана из Чачка, Ул. 

Бул. Ослобођења бр. 32, и Николић Данијеле из Чачка, Ул. Бул. Вука Караџића бр. 39б, са уделом 

заједничка имовина супружника 1/1. 

 

 Покреће се поступак експропријације к.п.бр. 3689/3 КО Чачак у површини од 121 м2, уписане 

у Лист непокретности бр. 917 КО Чачак, која је приватна својина сувласника Ђорђевић Берислава из 

Чачка, Ул. Сестре Чворовића бр. 17, са уделом од 81/121 реалних делова и сувласника Николић 

Дејана из Чачка, Ул. Бул. Ослобођења бр. 32, и Николић Данијеле из Чачка,Ул. Бул. Вука Караџића 

бр. 39б, са уделом заједничка имовина супружика на 40/121 реалних делова.  
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О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење решења о покретању поступка експропријације односно 

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. 

958-374/2022-IV-2-01 од 16.05.2022. године, утврђено је да су к.п.бр. 3696/17, к.п.бр. 3694/5, к.п.бр. 

3689/4 и к.п.бр.3689/3, све КО Чачак, обухваћене Планом генералне регулације „Центар“ у Чачку 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 15/2014 и 27/2018), и према наведеном планском акту налазе у оквиру 

површине јавне намене - Улица Милоранке и Станиславе Чворовић.  

 

Решењем Владе РС 05 бр. 465-5983/2022  од 28.07.2022. године утврђен је јавни интерес за 

експропријацију непокретности, у циљу изградње Улице Милоранке и Станиславе Чворовић, а за 

корисника експропријације непокретности одређен је Град Чачак.  

 

 Како су к.п.бр. 3696/17, к.п.бр. 3694/5, к.п.бр. 3689/4 и к.п.бр. 3689/3, све КО Чачак, планским 

актом предвиђене као површина јавне намене, то је, ради њиховог привођења намени потребно 

извршити експропријацију наведених парцела.  

 

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

 

ОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ К.П.БР. 4131/28 И К.П.БР. 4129/4, ОБЕ КО ЧАЧАК, У 

ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ ВЛАДИМИРА КОСТИЋА КОСТИНОВА И 

УЛИЦЕ МИРОЉУБА МАТИЈЕВИЋА, ТЕРИТОРИЈА ГРАДА ЧАЧКА 

 

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 експропријације непокретности к.п.бр. 4131/28 и к.п.бр. 4129/4, обе КО 

Чачак, у циљу изградње Улице Владимира Костића Костинова и Улице Мирољуба Матијевића, 

територија града Чачка. 

 

 Покреће се поступак експропријације непокретности к.п.бр. 4131/28 КО Чачак у површини од 

0.01,23 ха, уписане у Лист непокретности бр.10701 КО Чачак, која парцела се води на сувласнике 

Вуковић Драгану из Љубића, нема улице 616/2, Јовановић Милицу из Краљева, Насеље Моше Пијаде 

бр. 31 и Мечанин Драгољуба из Чачка, Ул. Богића Васовића бр. 2, са уделом од по ¼ идеалних, и 

сувласнике Петаковић Весну из Чачка, Ул. Булевар Вука Караџића бр. 21 и Петаковић Андреја из 

Чачка Ул. Петровић Милана бр. 20/1, са уделом заједничка имовина супружника на ¼ идеалних. 

 

 Покреће се поступак експропријације непокретности к.п.бр. 4129/4 КО Чачак у површини од 

0.05,26 ха, уписане у Лист непокретности бр. 1179 КО Чачак, која парцела се води на сувласнике 
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Вучковић Драгана из Љубића, нема улице 616/2, Јовановић Милицу из Краљева, Насеље Моше 

Пијаде бр. 31, Мечанин Драгољуба из Чачка, Ул. Богића Васовића бр. 2, и Мечанин Душана из Чачка, 

Ул. Богића Васовића бр. 10, сви са уделом од по ¼ идеалних. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење решења о покретању поступка експропријације односно 

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. 

958-122/2022-IV-2-01 од 22.03.2022. године, утврђено је да су к.п.бр.4131/28 и к.п.бр. 4129/4, обе КО 

Чачак, обухваћене Планом генералне регулације „Центар“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 

15/2014 и 27/2018), и према наведеном планском акту парцеле се налазе у урбанистичкој зони 17 у 

саставу урбанистичке зоне 17.1 где је: 

 

-к.п.бр. 4131/28 КО Чачак у саставу планиране саобраћајнице Ул. Владимира Костића 

Костинова ( површина јавне намене), 

- к.п.бр. 4129/4 КО Чачак у саставу планираних саобраћајница-Улице Владимира Костића 

Костинова и Улице Мирољуба Матијевића ( површине јавне намене). 

 

Решењем Владе РС 05 бр. 465-5256/2022  од 07.07.2022. године утврђен је јавни интерес за 

експропријацију непокретности, у циљу изградње Улице Владимира Костића Костинова и Улице 

Мирољуба Матијевића, а за корисника експропријације непокретности одређен је Град Чачак.  

 

 Како су к.п.бр.4131/28 и к.п.бр. 4129/4, обе КО Чачак, планским актом предвиђене као 

површина јавне намене, то је, ради њиховог привођења намени потребно извршити експропријацију 

наведених парцела.  

 

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

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА  ПРАВИЛНИКА О 

ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ 

ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ 

СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ 

 

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

основ за доношење овог Правилника садржан је у одредбама Закона о спорту, Правилника о 

одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта и Одлуке о 

одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у 

Чачку 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 усклађује се Правилник са изменама и допунама Одлуке о одобравању и 
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финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку којом 

је  прописана надлежност Градског већа града Чачка у поступку утврђивања спортских такмичења и 

организација у области спорта од посебног значаја за Град и да Градско веће на предлог Комисије 

доноси одлуку да одређеној организацији престаје статус организације у области спорта чија је 

делатност од посебног значаја за град Чачак када организација престане да испуњава критеријуме на 

основу којих је стекла тај статус. 

 

По упознавању са предлогом измена Правилника Градско веће је једногласно донело: 

 

ПРАВИЛНИК  

о изменама Правилника о одобравању и финансирању програма  

којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Чачку 

 

Члан 1. 

 

У Правилнику о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта у граду Чачку („Сл. лист града Чачка“ 1/2017 и 23/2017) у члану 

23. став 6. мења се и  гласи: 

 

„Сматра се да надлежни спортски савез града Чачка и организације у области спорта са 

седиштем на територији града Чачка  које су од посебног значаја за град Чачак, у складу са овим 

Правилником,  испуњавају у потпуности критеријуме у вези са финансијским и оперативним 

капацитетом из става 2. тачка 1) овог члана.“ 

 

 

                                                                         Члан 2.   

Члан 24.став 6. мења се и гласи: 

 

„Сматра се да спортске организације са седиштем на територији града Чачка  које су од 

посебног значаја за град Чачак, у складу са овим Правилником,  испуњавају у потпуности 

критеријуме у вези са финансијским и оперативним капацитетом из става 2. тачка 2) овог члана. 

 

 

                                                                               Члан 3. 

                 Члан 36. мења се и гласи:  

 

„Годишњи програм може се одобрити само организацији у области спорта која поред општих 

услова и критеријума утврђених овим правилником испуњава и услов да је утврђена као организација 

у области спорта од посебног значаја за град Чачак. 

Градско веће утврђује организације у области спорта на територији града Чачка од посебног 

значаја за град Чачак. 

Надлежни територијални спортски савез града  Чачка је као надлежни територијални 

спортски савез организација у области спорта од посебног значаја за град. 

Градско веће утврђује спортске организације од значаја за Град на предлог Комисије у 

зависности од тога каква је унутрашња организованост организације, који је ранг спортске гране 

према Националној категоризацији спортова, колики је број учлањених организација и спортиста, 

каква је спортска традиција и спортски резултати организације, у којој мери се унапређује стручни 
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рад, у ком рангу такмичења организација учествује, број екипа организације које се такмиче у оквиру 

надлежног националног гранског спортског савеза (и мушкарци и жене, у свим категоријама), 

чланства у надлежном националном спортском савезу, испуњености услова за обављање спортских 

активности и делатности у складу са Законом, у којој мери се повећава обухват бављења грађана 

спортом, поседовање спортских објеката, као и према томе у којој мери се делатност организације 

уклапа у приоритете утврђене Програмом развоја спорта у граду Чачку. 

Градско веће на предлог Комисије, доноси одлуку да одређеној организацији престаје статус 

организације у области спорта чија је делатност од посебног значаја за град Чачак када организација 

престане да испуњава критеријуме на основу којих је стекла тај статус.“ 

 

Члан 4. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града 

Чачка“. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ 

КОРИСНИКА СРЕДСТАВА „SANTOK“  ДОО ВРАНИЋИ 

 

Жижа Вучинић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознала је чланове 

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

средстава од стране корисника средстава „Santok“ доо Вранићи и истакла да су одлуком Градског 

већа из 2021. године овом предузећу одобрена средства у износу од 300.000,00 динара, као учешће 

Града за реализацију пројекта којим се подстиче конкурентност кроз добијање међународног 

сертификата са циљем омогућавања изласка компанија на инострана тржишта. Комисија је на основу 

детаљног увида у пословну документацију утврдила да је корисник средстава „Santok“  доо Вранићи 

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 

SANTOK доо Вранићи. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ 

ПРОГРАМА У 2022. ГОДИНИ 

 

 

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

истакао да се ради о другом овогодишњем конкурсу, Градско веће је једногласно расписало: 
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ЈАВНИ КОНКУРС  

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ  

ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 2022. ГОДИНИ 

 

 1. Предмет овог конкурса је додела средстава црквама и верским заједницама за реализовање 

програма у циљу унапређивања верских слобода и остваривања општег добра и заједничког интереса. 

 

 2. Право на доделу средства имају цркве и верске заједнице за реализацију програма из 

области градитељства, образовања, културе и науке.  

 

 3. Основни услови за доделу средстава су: 

- да подносилац програма има статус правног лица, 

- да је седиште подносиоца програма на територији града Чачка, 

- да је подносилац програма основан у складу са прописима којим је уређено његово 

оснивање, 

- да се програм реализује на територији града Чачка. 

 

4. Критеријуми  за доделу средстава су:  

- карактер и значај програма, 

- капацитет за реализацију програма,  

- досадашња искуства у реализацији програма, 

- број корисника према којима је усмерен програм. 

 

5. Право на доделу средстава немају цркве и верске заједнице којима су средства за 

реализовање Програма у 2022. години већ додељена. 

6. Конкурсну документацију цркве и верске заједнице могу преузети на писарници Градске 

управе града Чачка на шалтеру број 12 или на сајту www.cacak.org.rs (пријава и смернице). 

 7.  Конкурс је отворен 8 (осам) дана од дана објављивања на званичној интернет страници 

града Чачка (www.cacak.org.rs.). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

 8. Пријаве на конкурс, у затвореној коверти, доставити на адресу: Градско веће града Чачка - 

Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама, ул. Жупана Страцимира број 2, са 

назнаком «НЕ ОТВАРАЈ – ПРИЈАВА НА КОНКУРС». 

                                                     

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 414) 

 

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

веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист града 

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

16, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета града), Директни корисник буџетских 

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

програмска  активност 0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 

1.200.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава Месној заједници Остра, 

http://www.cacak.org.rs/
http://www.cacak.org.rs/


 

 

 

 

 

  14 

 

 

 

намењених за набавку материјала за санацију путних праваца који су оштећени услед 

невремена које је захватило ову месну заједницу. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 414, економска класификација 

426 Материјал, Расход по наменама 4269 – Материјал за посебне намене, Функционална 

класификација 160, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска управа за финансије, Индиректни корисник 

буџетских средстава  - Месна заједница Остра, Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 0002 Функционисање месних заједница – редовно пословање. 

 

3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.  

 

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ СВЕТЛАНЕ МИЛУНОВИЋ ИЗ 

ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА 

ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА СОЦИЈАЛНО 

УГРОЖЕНИХ ЛИЦА ДАВАЊЕМ У ЗАКУП СТАНА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ЗА ЧИЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ЗАКУПАЦ ПЛАЋА 

НЕПРОФИТНУ ЗАКУПНИНУ И ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ КРОЗ 

СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА АКТИВНЕ ИНКЛУЗИЈЕ У ОКВИРУ 

ПРОЈЕКТА „НЕ ОСТАВЉАЈУЋИ НИКОГА ИЗА СЕБЕ - 

АДЕКВАТНО СТАНОВАЊЕ И АКТИВНО УКЉУЧИВАЊЕ 

ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА У ЧАЧКУ“ БРОЈ 020-79/2021-

II-8-10/1 ОД 13. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ 

 

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

жалбом Светлане Милуновић из Чачка на решење Комисије за избор корисника помоћи за решавање 

стамбених потреба социјално угрожених лица давањем у закуп стана у јавној својини за чије 

коришћење закупац плаћа непрофитну закупнину и пружање подршке кроз спровођење мера активне 

инклузије у оквиру пројекта „Не остављајући никога иза себе - адекватно становање и активно 

укључивање осетљивих друштвених група у чачку“ број 020-79/2021-II-8-10/1 од 13. јуна 2022. 

године. 

  

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

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 
 

ОДБИЈА СЕ жалба Светлане Милуновић из Чачка, изјављена на Решење о одбијању пријаве, 

број 020-79/2021-II-8-10/1 од 13. јуна 2022. године, као неоснована. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба социјално угрожених 

лица давањем у закуп стана у јавној својини  за чије коришћење закупац плаћа непрофитну закупнину  

и пружање подршке кроз спровођење мера активне инклузије у оквиру пројекта „Не остављајући 
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никога иза себе  - адекватно становање и активно укључивање осетљивих друштвених група у Чачку“ 

донела је Решење о одбијању пријаве Светлане Милуновић из Чачка поднете дана 2. фебруара 2022. 

године. 

 

На донето решење жалбу је благовремено изјавила Светлана Милуновић из Чачка, у којој 

истиче да је у прописаном року доставила сву потребну документацију из које се види да је жртва 

насиља свог сина, да не поседује у власништву  ништа од имовине из ког разлога живи као подстанар 

у изнајмљеном стану као и да се налази у врло тешкој материјалној ситуацији. Предлаже да 

другостепени орган преиспита ожалбено решење и усвоји жалбу. 

 

У одговору на жалбу првостепени орган истиче да је жалба Светлане Милуновић из Чачка 

неоснована и предлаже да се жалба одбије. Наводи да је надлежна Комисија увидом у пријаву и 

поднету документацију утврдила да је Светлана Милуновић из Чачка имала пренос власништва на 

грађевинском земљишту у Атеници уговором ОПУ 878-2021 од 16.04.2021. године и стана у Чачку у 

улици Милоша Обилића број 47 уговором ОПУ 770-2019 од 25.12.2019. годинe, а који стан је стекла 

уговором ОПУ 1885-2016 ОД 7.11.2016. године,  тако  да жалиља није испунила услове прописане 

Правилником. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је да је Светлана Милуновић из Чачка благовремено 

поднела пријаву на Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба 

социјално угрожених лица кроз доделу помоћи за решавање стамбених потреба рањивих друштвених 

група давањем у закуп стана у јавној својини за чије коришћење закупац плаћа непрофитну 

закупнину и пружање подршке кроз спровођење мера активне инклузије у оквиру пројекта „Не 

остављајући никога иза себе  - адекватно становање и активно укључивање осетљивих друштвених 

група у Чачку“,  уз коју је доставила неопходну документацију прописану Правилником о условима и 

мерилима за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба рањивих друштвених 

група давањем у закуп стана у јавној својини за чије коришћење закупац плаћа непрофитну 

закупнину  и пружање подршке кроз спровођење мера активне инклузије, поступку и начину рада 

Комисије за избор корисника. Увидом у Обавештење Министарства финансија, Пореске управе, 

Одсек за контролу издвојених активности  малих локација Чачка, број 034-431-473/2022 од 7. марта 

2022. године утврђено је да је жалиља имала пренос власништва на грађевинском земљишту у 

Атеници уговором ОПУ: 878-2021 од 16.04.2021. године и пренос власништва на стану који се налази 

у Чачку у улици Милоша Обилића број 47 на основу уговора ОПУ: 770-2019 од 25. 12.2019. године, а 

који стан је стекла уговором ОПУ: 1885-2016 од 7.11.2016. године. 

 

Чланом 2. став 2.  Правилника о условима и мерилима за избор корисника за доделу помоћи 

за решавање стамбених потреба рањивих друштвених група давањем у закуп  стана у јавној својини 

за чије коришћење закупац плаћа непрофитну закупнину и пружање подршке кроз спровођење мера 

активне инклузије, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, број 020-79/2021-II-4 од 25. 

октобра  2021. године и  Правилника о измени Правилника број 020-79//2021-II-4 од 21. децембра 

2021. године, прописани су услови које подносилац пријаве и чланови његовог домаћинства треба да 

испуњавају, између осталог и услов да нису власници или сувласници непокретности/стамбеног 

објекта на територији Републике Србије или друге државе  или да исту нису отуђили/поклонили у 

претходних 5 пет година.  

 

Чланом 7. став 1. тачка 3. истог Правилника прописано је да Комисија за избор корисника 

разматра поднете пријаве, по потреби излази на терен и сачињава записник у случају уредно 
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поднетих пријава, врши проверу података и утврђује чињенично стање на основу свих расположивих 

доказа прикупљених у поступку. 

 

Чланом  9. став 1. истог Правиланика прописано је да је Комисија за избор корисника дужна 

да правилно, истинито и потупуно утврди све чињенице и околности које су од значаја за доношење 

правилне и законите одлуке. 

 

Чланом 12. став 1. истог Правилника прописано је да пријаву која не садржи формални 

недостатак или у погледу које је поступано у складу са чланом 11. став 5. овог Правилника, Комисија 

за избор корисника разматра и утврђује испуњеност услова из члана 2. овог Правилника. Ставом 2. 

истог члана Правилника прописано је да пријаву у погледу које нису испуњени услови из члана 2. 

овог Правилника, Комисија за избор корисника не бодује, већ исту решењем одбија, као неосновану, 

а ставом 3. да против решења Комисије за избор корисника из став 2. овог члана заинтересовано лице 

може уложити жалбу Градском већу у року од 15 дана од дана пријема решења, преко Комисије за 

избор корисника и да је  Одлука Градског већа коначна.  

 

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

Чачка налази да је жалба неоснована. 

 

Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба социјално угорожених 

лица давањем у закуп стана у јавној својини  за чије коришћење закупац плаћа непрофитну закупнину  

и пружање подршке кроз спровођење мера активне инклузије у оквиру пројекта „Не остављајући 

никога иза себе  - адекватно становање и активно укључивање осетљивих друштвених група у Чачку“ 

правилно је поступила када је применом одредаба Правилника утврдила чињенице и околности које 

су од значаја за доношење ожалбеног Решења и утврдила да жалиља не испуњава услове прописане 

чланом 2. став 2. Правилника, обзиром да је у предходних 5 година отуђила непокретност/стамбени 

објекат чији је власник, односно да је 2019. године отуђила стан који је стекла 2016. године. 

 

Наводи жалбе да је жалиља жртва насиља и да је сву потребну документацију доставила у 

прописаном року немају утицаја на другачије решење ове правне ствари, јер је неспорно да жалиља 

као подносилац пријаве по Јавном конкурсу није испунила прописане услове. 

 

На основу изнетог, Градско веће града Чачка је одлучило као у диспозитиву.  

 

 

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

жалба. 

 

*** 

 

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

дневног реда,  па је 48. седницу Градског већа закључио у 9 часова и 55 минута. 

 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број: 06-137/2022-III 

26. август 2022. године 
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