
 

ЗАПИСНИК 

СА ПЕДЕСЕТПРВЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 5. октобра 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 51. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

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

Владан Милић, Милорад Јевђовић, др Милош Папић, Драгомир Шипетић, Немања Трнавац, 

Владимир Ристовић, др Иван Глишић, прим. др Славица Драгутиновић, Споменка Шипетић, Радован 

Јовановић, Драган Филиповић и др Биљана Кочовић. 

 

 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  

- Милош Стеванић, помоћник Градоначелника и председник Комисије за доду средстава 

црквама 

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

Градског већа 

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

- Катарина Новковић, Градски правобранилац 

- Вера Јовановић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Радојица Гавриловић, представник Градске управе за урбанизам и члан Комисије за 

реализацију енергетске санације 

- Марина Јанковић, представник ПУ „Радост“ Чачак 

- Ана Ђурђевић, представник ПУ „Моједетињство“ Чачак 

- Љиљана Радовановић, представник ПУ „Моједетињство“ Чачак 

- др Светислав Марковић, директор Регионалног центра за таленте Чачак 

- Мирјана Милићевић, председник Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања 

 

- 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 50. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 50. седнице Градског већа. 

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

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  50.  седнице Градског већа града Чачка број 06-151/2022-III од 13. 

септембра 2022. године, без примедби. 

 

 

 

*** 



 

 

 

 

 

 

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

дневни ред који је достављен уз материјал за седницу. 

 

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

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

 

 

  ДНЕВНИ РЕД:  

 

1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ГРАДСКИМ 

УПРАВАМА 

 

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ 

ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ 

ЧАЧАК СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА  

 

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК БРОЈ  6842/2 ОД 23. СЕПТЕМБРА 2022. 

ГОДИНЕ 

 

4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ  О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ 

ЧАЧАК 

 

5. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ 

ЧАЧАК ЗА 2021/2022. ГОДИНУ 

 

6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ  О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 

ПЛАН  РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА РАДНУ 2022/2023. 

ГОДИНУ 

 

7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ  О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МОЈЕ 

ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК 

 

8. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК ЗА 2021/2022. ГОДИНУ 

 

9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ  О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 

ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК ЗА 

РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ 

 

10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ  О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА 

РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ ЧАЧАК  ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 

 

11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ РУШЕЊЕМ НЕПОКРЕТНОСТИ 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БРОЈ 492/1 КО ЧАЧАК 

 



 

 

 

 

 

 

12. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ РУШЕЊЕМ НЕПОКРЕТНОСТИ 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БРОЈ 525/1 И 525/2 ОБЕ КО ЧАЧАК 

 

13. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ  ОБЈЕКТА И 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ГОРЊА ТРЕПЧА 

 

14. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ДЕЛА УЛИЦЕ ЦАРА 

ДУШАНА СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 

 

15. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ИНВЕСТИТОРУ 

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО БЕОГРАД,  ОГРАНАК 

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЧАЧАК, ЗА ИЗГРАДЊУ 1KV ПРИКЉУЧНОГ ВОДА ОД 

СЛОБОДНОСТОЈЕЋЕГ ОРМАРА 3 ДО ИЗДВОЈЕНОГ МЕРНОГ ОРМАРА 1, 

ИЗДВОЈЕНОГ МЕРНОГ ОРМАРА 2, 3 И 4, ПРЕКО К.П.БР. 345/124, 345/147, 345/86, 

345/155, 345/154, 345/85 СВЕ КО АТЕНИЦА 

 

16. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ИНВЕСТИТОРУ РАЈКУ 

КОСТИЋУ И МИЛАНКИ КОСТИЋ ИЗ ЧАЧКА, УЛ. АЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ БР. 

10, ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ПОРОДИЧНО – СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У ЕЛАБОРАТУ 

ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА ОЗНАЧЕНОГ БРОЈЕМ 2, УПИСАНОГ У ЛИСТ 

НЕПОКРЕТНОСТИ БР. 1418, СПРАТНОСТИ П+ПК, МАКСИМАЛНИХ ГАБАРИТА 

14,31M Х 10,32M, ИЗГРАЂЕНОГ НА К.П. БР. 1371 КО ЉУБИЋ 

 

17. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ИНВЕСТИТОРУ БРАНКИ 

МАРКОВИЋ ИЗ ЧАЧКА, УЛ. СВЕТОГОРСКА БР. 10, ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ПОРОДИЧНО 

– СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У ЕЛАБОРАТУ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА ОЗНАЧЕНОГ 

БРОЈЕМ 3, УПИСАНОГ У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ БР. 3941, СПРАТНОСТИ П+ПК, 

МАКСИМАЛНИХ ГАБАРИТА 10,67M Х 8,71M, ИЗГРАЂЕНОГ НА К.П. БР. 6058/1 КО 

ЧАЧАК 

 

18. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ КП.БР. 

6084/5 КО ЧАЧАК, ОДНОСНО АДМИНИСТРАТИВНОГ ПРЕНОСА КП.БР. 6085/5 И 

КП.БР. 6085/6, ОБЕ КО ЧАЧАК, У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ 

ПОВРШИНЕ – УЛИЦЕ БР. 217 Б (РАДНИ НАЗИВ) 

 

19. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 

ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2022. ГОДИНИ 

 

20. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И 

ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА  ЦРКAВА И ВЕРСКИХ 

ЗАЈЕДНИЦА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА У 2021. ГОДИНИ 

 

21. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 2022. ГОДИНИ 

 

22. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О НАГРАЂИВАЊУ ПРОТИВГРАДНИХ СТРЕЛАЦА СА 

ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА У 2022. ГОДИНИ 



 

 

 

 

 

23. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ 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  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

24. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА (ГРАЂАНА) У 

СПРОВОЂЕЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ПУТЕМ 

УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

ПРВА ТАЧКА:   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ГРАДСКИМ 

УПРАВАМА 

 

 Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Небојша Бежанић. Правни основ за 

доношење Одлуке о допуни Одлуке о градским управама садржан је у Закону о буџетском систему 

који прописује да је интерна ревизија организационо независна од делатности коју ревидира, није део 

ни једног пословног процеса, односно организационог дела организације, а у свом раду је посредно  

одговорна руководиоцу корисника јавних средстава. Један од начина које предвиђа Правилник о 

заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање 

и извештавање интерне ревизије у јавном сектору је да корисници јавних средстава интерну ревизију 

успостављају организовањем посебне функционално независне организационе јединице за интерну 

ревизију у оквиру корисника јавних средстава, која непосредно извештава руководиоца корисника 

јавних средстава, на који начин је и успостављена интерна ревизија у Граду Чачку. У року од 12 

месеци од почетка примене Закона о буџетској инспекцији, а примењује се од 1. јанура 2023. године, 

министарство надлежно за послове финансија преузеће послове и запослене распоређене на пословима 

буџетских инспектора, до када је Служба за буџетску инспекцију града Чачка функционално независна 

организациона јединица од других законом дефинисаних субјеката. 

 

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

допуни Одлуке о градским управама, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 

УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА  

 

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

да се оснивачки акт овог јавног преузећа мења због измене оснивачког улога, Градско веће је 

једногласно утврдило Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 

комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак са Законом о јавним предузећима, и доставио 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА 

ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ    ОДБОРА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК БРОЈ  6842/2 ОД 23. 

СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Данко Ћаловић. Иницијатива за 

покретање пројекта jавно-приватног партнерства у граду Чачку уследила је после увида у податке о 

енергетским перформансама система за производњу топлотне енергије за грејање. Урађена 



 

 

 

 

 

прелиминарна техно-економска анализа указала је које би конкретне мере и који обим пројекта дали 

оптимални резултат у смислу позитивног утицаја како на енергетску ефикасност, животну средину, 

тако и на буџет који се издваја за рад система за производњу топлотне енергије.  ЈКП за грејање 

„Чачак“ основано је ради обезбеђивања трајног обављања комуналне делатности као делатности од 

општег интереса производње и дистрибуције топлотне енергије и уредног задовољавања потреба 

крајњих корисника услуга на територији Града Чачка. Предузеће је енергетски субјекат у смислу 

прописа о енергетици. Овим пројектом сагледанe су могућности унапређења тренутног стања 

енергетског система и предвиђенa је изградњa котловских постројења на биомасу (дрвну сечку) на 

две локације:у оквиру нове топлане на парцели Градске топлане у Чачку и у оквиру постојеће 

топлане Љубић кеј у Чачку. Новоизграђеним деловима котларнице би управљао приватни партнер и 

испоручивати договорену количину топлотне енергије ЈКП за грејање „Чачак“ Чачак. У складу са 

буџетом који се издваја за енергенте, односно расположивим финансијским средствима за улагање у 

сектор енергетске ефикасности, као адекватан модел финансирања мера унапређења одабран је 

„ЕSCO“ модел, који подразумева финансирање мера изградње нових котларница из остварених 

енергетских уштеда. Када је у питању јавни сектор, реализација овог модела енергетске услуге 

подразумева примену јавно-приватног партнерства где целокупне мере унапређења финансира 

одабрани Приватни партнер, без сопственог улагања од стране јавног партнера, односно града Чачка 

и ЈКП за грејање „Чачак“.  Предлог за начин реализације овог пројекта подразумева да се исти 

реализује као уговорно јавно-приватно партнерство без елемената концесије у складу са Законом о 

јавно-приватном партнерству и концесијама.  Овај вид уговора подразумевао би мноштво активности 

који се у највећој мери додељују приватном партнеру, што подразумева и осмишљавање, 

пројектовање, финансирање, извођење радова, управљање, одржавање, коришћење добара и пружање 

дугорочне услугe. ЈПП модел без елемената концесије подразумева да приватни партнер наплаћује 

накнаду за пружене услуге од јавног партнерa. На предог пројекта Комисија за јавно приватно 

партнерство Владе Републике Србије 1. августа 2022. године дала је мишљење да се предметни 

пројекат може реализовати у форми јавно-приватног партнерства. 

 

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

Тодоровић у вези са искуствима других градова у вези овог пројекта и Данко Ћаловић који је изнео 

искуства других градова и истакао да би у том случају цена услуге грејања остала на сличном нивоу 

као сада, а у случају да би грејање на гас било јефтиније прешло би се на гас. 

 

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

утврдило Предлог одлуке о давању сагласности  на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак 

број  6842/2 од 23. септембра 2022. године, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ  О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ ЧАЧАК 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневноф реда поднела је Марина Јанковић. Правни 

основ за доношење Одлуке о измени и допуни Статута Предшколске установе „Радост“ Чачак налази 

се у Закону о основама система образовања и васпитања који прописује надлежност органа 

управљања за измене и допуне статута и прописује обавезу установе да у року од 6 месеци од дана 

ступања на снагу закона  усагласи  статут, организацију и начин рада  са овим законом. Изменама и 

допунама Статута врши се усклађивање Статута Предшколске установе са Законом. 

 

ПЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

„РАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА 2021/2022. ГОДИНУ 

 

 Марина Јанковић у обједињеном уводном излагању по овој и следећој дневног реда упознала 

је чланове Градског већа са извештајем о раду ПУ „Радост“ Чачак за 2021/2022 годину детаљно 



 

 

 

 

 

образлажући све елементе извештаја. Истакла је да су у извештајном периоду реализоване све 

активности планиране програмом рада за радну 2021/2022. годину, односно обављана је делатност 

установе која обухвата образовање и васпитање деце предшколског узраста, као и исхрану, негу, 

превентивну здравствену и социјалну заштиту деце предшколског узраста у складу са законом. 

Потом је упознала је чланове Градског већа са Годишњим планом рада ПУ „Радост“ Чачак за радну 

2022/2023. годину и истакла да је Годишњи план конципиран тако да усмерава даљи развој и 

унапређење целокупне делатности установе у правцу остваривања постављених стандарда. У даљем 

излагању детаљно је образложила све елементе плана рада по областима рада.  

 

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

Славица Драгутиновић која је похвалила рад и активности обе предшколске установе, а нарочито 

активност петоминутног вежбања које је спровела ова предшколаска установа.на пропоруку Савета 

за здравље града Чачка и Немања Трнавац који је такође прокоментарисао и похвалио неке од 

активности. 

 

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

Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак  за 2021/2022. годину, и упутило Скупштини 

на разматрање и усвајање.  

 

ШЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ  О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ГОДИШЊИ ПЛАН  РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ ЧАЧАК 

ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ 

 

По упознавању са Годишњим планом рада у оквиру пете тачке дневног реда, Градско веће је 

једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске 

установе „Радост“ Чачак  за радну 2022/2022. годину, и упутило Скупштини на разматрање и 

доношење.  

 

СЕДМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ  О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневноф реда поднела је Ана Ђурђевић. Правни основ за 

доношење Одлуке о измени и допуни Статута Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак налази 

се у Закону о основама система образовања и васпитања који прописује надлежност органа 

управљања за измене и допуне статута и прописује обавезу установе да у року од 6 месеци од дана 

ступања на снагу закона  усагласи  статут, организацију и начин рада  са овим законом. Изменама и 

допунама Статута врши се усклађивање Статута Предшколске установе са Законом. 

 

ОСМА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 

РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК ЗА 

2021/2022. ГОДИНУ 

 

 Љиљана Радовановић, у обједињеном уводном излагању по овој и следећој тачки дневног 

реда, детаљно је образложила реализоване активности ПУ „Моје детињство“ Чачак за 2021/2022. 

годину и истакла да су у извештајном периоду реализоване све активности у складу са Годишњим 

планом рада за 2021/2022. годину, уз посебан осврт на специфичности ове установе. Потом је 

упознала чланове Градског већа са Планом рада ПУ „Моје детињство“ Чачак за радну 2022/2023. 

годину детаљно образлажући све планиране активности, услове и капацитете за остваривање тих 

активности и истакла да се овај план ослања на важеће законе, правилнике, протоколе и стратешке 

акте установе и представља даљу операционализацију наведених докумената.  

 



 

 

 

 

 

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

Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак  за 2021/2022. годину, и упутило Скупштини на 

разматрање и усвајање.  

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ  О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МОЈЕ 

ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ 

 

По упознавању са Годишњим планом рада у оквиру осме  тачке дневног реда и завршеном 

претресу, Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи 

план рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак  за радну 2022/2023. годину, и упутило 

Скупштини на разматрање и доношење.  

 

 

*** 

Даљем току седнице не присуствује др Милош Папић. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ  О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПЛАН РАДА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ ЧАЧАК  ЗА 

ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 

 

Проф. др Светислав Марковић поднео излагање у оквиру ове тачке дневног реда. Истакао 

је да Регионални центар за таленте Чачак у свом раду укључује надарену децу Моравичког округа за 

природне и друштвене науке узраста од 7. разреда основне школе до 4. разреда средње школе. У 

наредној школској години Центар ће обухватити радом око 300 надарених ученика из основних и 

средњих школа, који су одабрани на основу резултата рада и тестирања као и старе полазнике. 

Континуиране школе за надарене ученике организоваће се из 14 образовних дисциплина.  

 

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

давању сагласности на План рада Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2022/2023. годину, 

и упутило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ РУШЕЊЕМ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БРОЈ 492/1 

КО ЧАЧАК 

 

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

поднео је иницијативу за отуђење рушењем приземног породично стамбеног објекта означеног бојем 

1 у Листу непокретности бр. 9472 на к.п. бр.492/1 КО Чачак, корисне површине 46m2 и помоћног 

објекта означеног бројем 2 у Листу непокретности 9472 на к.п. бр.492/1 КО Чачак, корисне површине 

9m2, уз образложење да Град Чачак има намеру да изгради објекте јавне намене односно затворени 

базен, јавне сабраћајнице са планираним паркинг простором, кружни ток, пешачке и бициклистичке 

стазе са урбаним зеленилом. Градска управа за урбанизам града Чачка донела је Решење 

административном преносу к.п. бр. 492/1 КО Чачак и експропријацији приземног породично 

стамбеног објекта означеног бојем 1 у Листу непокретности бр. 9472 на к.п. бр.492/1 КО Чачак, 

корисне површине 46m2 и помоћног објекта означеног бројем 2 у Листу непокретности 9472 на к.п. 

бр.492/1 КО Чачак, корисне површине 9m2 од Јелице Влашковић из Чачка, а на основу Решења Владе 

РС 05 бр. 465-7982/2021 од 02.09.2021.год. о утврђивању јавног интереса за административни пренос 

катастарске парцеле бр. 492/1 КО Чачак и експропријацију објеката на истој. Како је изградња 

затвореног базена, јавне сабраћајнице са планираним паркинг простором, кружног тока, пешачке и 

бициклистичке стазе са урбаним зеленилом у општем интересу, то је рушење наведених 

непокретности неопходно.   



 

 

 

 

 

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

отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцели број 492/1 КО Чачак, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ РУШЕЊЕМ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БРОЈ 525/1 

И 525/2 ОБЕ КО ЧАЧАК 

 

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

поднео је иницијативу за отуђење рушењем породично стамбене зграде, бруто површине 81m2, са к.п. 

бр. 525/2 КО Чачак која је делом изграђена и на к.п. бр. 525/1 КО Чачак (73m2 на к.п. бр. 525/2 и 8m2 

на к.п. бр. 525/1 обе КО Чачак), који је у јавној својини града Чачка, уз образложење да Град Чачак 

има намеру да изгради део Синђелићеве улице. Градска управа за урбанизам града Чачка донела је 

решење о експропријацији к.п. бр. 525/2 и 525/1 обе у КО Чачак, као и породично стамбене зграде, 

бруто површине 81m2, са к.п. бр. 525/2 КО Чачак која је делом изграђена и на к.п. бр. 525/1 КО Чачак 

од бивших власника Споменке Петровић из Чачка и Славице Стевовић из Пожеге, а на основу 

Решења Владе РС 05 бр. 465-11999/2021 од 23.12.2021.год. о утврђивању јавног интереса за 

експропријацију кат. парцела бр. 525/2 и 525/1 обе у КО Чачак и експропријацију објекта на њима. 

Како је изградња градске саобраћајнице у општем интересу, обзиром да се овом изградњом Улица 

Синђелићева повезује са Ул. војводе Степе и Ул. Радојице Радосављевића (планирани једносмерно 

сабирни прстен око централног градског језгра), то је рушење наведених непокретности оправдано и 

целисходно. 

   

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

о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцели број 525/1 и 525/2 обе КО Чачак, 

 и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА 

КОРИШЋЕЊЕ  ОБЈЕКТА И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ДАВАЊЕ 

САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ГОРЊА ТРЕПЧА 

 

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

поднео је иницијативу за давање на коришћење Месној заједници Горња Трепча објекта ознаке 1 и 

посебног дела објекта ознаке 1 на к.п.бр. 1587/2 КО  Горња Трепча, као и за давање сагласности за 

издавање у закуп посебног дела ознаке 1 на к.п.бр. 1587/2 КО Горња Трепча, за обављање трговинске 

делатности, на период дужи од 5 година, уз образложење да је у интересу Града ефикасно обављање 

послова из области месне самоуправе и остваривање месечних прихода од закупнине пословног 

простора. Како је МЗ облик месне самоуправе утврђен Статутом града Чачка и Одлуком о месној 

самоуправи на територији града Чачка и како ће Град од издавања у закуп стећи одговарајући приход, 

а истовремено обезбедити и одржавање објекта, утврђено је да је давање на коришћење објекта и 

пословног простора и давање у закуп пословног простора, у складу са горе цитираним прописима и 

да је у интересу Града. У циљу економичности и ефикасности поступка целисходно је једним 

решењем одлучити о давању на коришћење и о давању у закуп истог објекта, односно његовог 

посебног дела. 

 

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

давању на коришћење  објекта и пословног простора и давање сагласности за издавање у закуп 

пословног простора Месној заједници Горња Трепча, и доставило Скупштини на разматрање и 

доношење. 

 



 

 

 

 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ДЕЛА 

УЛИЦЕ ЦАРА ДУШАНА СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 

 

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

је једногласно донело: 

Р Е Ш Е Њ Е  

о одобрењу реконструкције дела Улице цара Душана  

са припадајућом инфраструктуром 

 

 I ДАЈЕ СЕ ОДОБРЕЊЕ за покретање поступка извођења радова на реконструкцији дела 

Улице цара Душана са припадајућом инфраструктуром (водовод, јавна расвета и прикључак 

атмосферске канализације) од раскрснице са Улицом господар Јовановом до раскрснице са Улицом 

краља Петра I, на к.п.бр. 2167 и 2158 КО Чачак. 

 

 II На основу овог решења ће Градоначелник града Чачка, односно надлежна градска управа, 

по решавању имовинско правних односа, Градској управи за урбанизам града Чачка поднети захтев 

за издавање решења о одобрењу извођења грађевинских радова ближе описаних тачком I овог 

решења. 

  

 III Техничка документација потребна за прибављање локацијских услова и одобрења 

извођења грађевинских радова, израђена је од стране УРБАНПРОЈЕКТ а.д. Чачак, по цени од 

1.000.000 динара, а процењена вредност инвестиције је 40.525.000 динара са ПДВ-ом за шта су 

средства опредељена буџетом Града Чачка. 

 

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

описаних тачком I овог решења.                                                                                           

 

O б р а з л о ж е њ е  

 

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

поднео је иницијативу бр. 463-57/22-IV-2-07 од 05.09.2022.год. за покретање поступка реконструкције 

дела Улице цара Душана са припадајућом инфраструктуром (водовод, јавна расвета и прикључак 

атмосферске канализације) од раскрснице са Улицом господар Јовановом до раскрснице са Улицом 

краља Петра I , на к.п.бр. 2167 и 2158 КО Чачак, у циљу уређења простора и спровођења циљева 

задатих програмом „Престоница културе Србије“.  

 Чланом 27. став 10. Закона о јавној својини прописано је да о прибављању ствари и 

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

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

локалне самоуправе. 

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

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

реконструкцији непокретности у својини Града.  

 Градска управа за урбанизам града Чачка издала је локацијске услове број ROP-CAC-25091-

LOC-1/2022 од 02.09.2022.год. за за реконструкцију дела Улице цара Душана са припадајућом 

инфраструктуром (водовод, јавна расвета и прикључак атмосферске канализације), на к.п.бр. 2167 и 

2158 КО Чачак. 

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

за реконструкцију дела Улице цара Душана са припадајућом инфраструктуром, на к.п.бр. 2167 и 2158 

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

поступање и сходно томе доставила предлог решења Градском већу на одлучивање. 



 

 

 

 

 

 Како је Улица цара Душана једна од најстаријих у граду и потребна је реконструкција ради 

прилагођавања садржају програма „Престоница културе Србије“, Градско веће града Чачка је донело 

решење као у диспозитиву. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

ИНВЕСТИТОРУ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ ДОО 

БЕОГРАД,  ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЧАЧАК, ЗА 

ИЗГРАДЊУ 1KV ПРИКЉУЧНОГ ВОДА ОД 

СЛОБОДНОСТОЈЕЋЕГ ОРМАРА 3 ДО ИЗДВОЈЕНОГ МЕРНОГ 

ОРМАРА 1, ИЗДВОЈЕНОГ МЕРНОГ ОРМАРА 2, 3 И 4, ПРЕКО 

К.П.БР. 345/124, 345/147, 345/86, 345/155, 345/154, 345/85 СВЕ КО 

АТЕНИЦА 

 

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

је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ инвеститору Електродистрибуција Србије доо Београд, Огранак 

Електродистрибуција Чачак, за изградњу 1kV прикључног вода од слободностојећег ормара 3 до 

издвојеног мерног ормара 1, издвојеног мерног ормара 2, издвојеног мерног ормара 3, издвојеног 

мерног ормара 4, преко к.п.бр. 345/124, 345/147, 345/86, 345/155, 345/154, 345/85 све у КО Атеница.  

2. Радови на изградњи наведених објеката изводе се на надземним и подземним деловима 

катастарских парцела и то к.п.бр. 345/124, 345/138, 345/147, 345/66, 345/86, 345/155, 345/154, 345/85 

све у КОАтеница, од којих су к.п. бр. 345/124, 345/147, 345/86, 345/155, 345/154, 345/85 све у КО 

Атеница у јавној својини града Чачка. 

3. Сагласност се даје у циљу изградње надземних делова објекта - четири мерно разводна 

ормара на кат. парцелема 345/86, 345/155, 345/154 и 345/85 све у КО Атеница, намењених за напајање 

стамбеног објекта изграђеног за решавање стамбених потреба осетљивих категорија лица, чији је 

инвеститор Град Чачак. 

4. Комисија за грађевинско земљиште је спровела поступак и предложила давање сагласности 

инвеститору Електродистрибуција Србије доо Београд, Огранак Електродистрибуција Чачак, за 

извођење радова из става 1. овог решења на кат. парцелама које су у јавној својини града Чачка. 

 

O б р а з л о ж е њ е  

 

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

поднео је захтев бр. 463-61/2022-IV-2-07 од 16.09.2022.год. за давање сагласности инвеститору 

Електродистрибуција Србије доо Београд, Огранак Електродистрибуција Чачак, за изградњу за 

изградњу 1kV прикључног вода од слободностојећег ормара 3 до издвојеног мерног ормара 1, 

издвојеног мерног ормара 2, издвојеног мерног ормара 3, издвојеног мерног ормара 4, преко кп.бр. 

345/124, 345/138, 345/147, 345/66, 345/86, 345/155, 345/154, 345/85 све у К.О.Атеница, за потребе 

стамбеног објекта који се налази на кат. парцелема 345/86, 345/155, 345/154 и 345/85 све у КО 

Атеница, чији је инвеститор Град Чачак, намењеног за решавање стамбених потреба осетљивих 

категорија лица са територије града Чачка.   

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

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

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

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

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

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

сагласностима власника, односно корисника земљишта.  



 

 

 

 

 

 Такође, чланом 69 став 15, 16 и 17 Закона о планирању и изградњи прописано је да 

инвеститор за изградњу објеката из ст. 1. и 2. овог члана (где се наводе, између осталих, и 

електроенергетски објекти за производњу, трансформацију, дистрибуцију и пренос електричне 

енергије) има право пролаза и провоза преко суседног и околног земљишта које је у својини других 

власника, ради извођења радова у току изградње, када то захтева технолошки поступак и на начин 

који је у складу са таквим технолошким поступком, да су сви власници и држаоци суседног и околног 

земљишта дужни да омогуће несметани приступ градилишту и трпе извођење радова за потребе 

изградње ових објекта, да је инвеститор дужан да власницима или држаоцима суседног или околног 

земљишта надокнади штету коју учини извођењем радова, пролазом и превозом, односно да врати 

земљиште у првобитно стање. 

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

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

за изградњу или озакоњење објеката на заједничкој парцели.  

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

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

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

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

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

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

ради доношења. 

 Градска управа за урбанизам града Чачка издала је Локацијске услове број ROP-CAC-23833-

LOC-1/2022 од 24.08.2022.год за изградњу за изградњу 1kV прикључног вода од ССО3 до ИМО1 -

ИМО2- ИМО3- ИМО4, преко кп.бр. 345/124, 345/138, 345/147, 345/66, 345/86, 345/155, 345/154, 

345/85 К.О.Атеница. 

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

да је давање сагласности инвеститору Електродистрибуција Србије доо Београд, Огранак 

Електродистрибуција Чачак, за изградњу 1kV прикључног вода од слободностојећег ормара 3 до 

издвојеног мерног ормара 1, издвојеног мерног ормара 2, издвојеног мерног ормара 3, издвојеног 

мерног ормара 4, преко надземних и подземних делова к.п.бр. 345/124, 345/147, 345/86, 345/155, 

345/154, 345/85 све у К.О.Атеница оправдано и целисходно, да је у интересу Града, односно да 

постоји потреба да се објекат који је у јавној својини Града напаја електричном енергијом на 

наведени начин. 

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

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

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

предлог сагласности и доставила га Градском већу на одлучивање.  

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

диспозитиву. 

 

  

ШЕСТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

ИНВЕСТИТОРУ РАЈКУ КОСТИЋУ И МИЛАНКИ КОСТИЋ ИЗ 

ЧАЧКА, УЛ. АЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ БР. 10, ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ 

ПОРОДИЧНО – СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У ЕЛАБОРАТУ 

ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА ОЗНАЧЕНОГ БРОЈЕМ 2, УПИСАНОГ У 

ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ БР. 1418, СПРАТНОСТИ П+ПК, 

МАКСИМАЛНИХ ГАБАРИТА 14,31M Х 10,32M, ИЗГРАЂЕНОГ НА 

К.П. БР. 1371 КО ЉУБИЋ 

 

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

је једногласно донело: 

 



 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ инвеститору Рајку Костићу и Миланки Костић из Чачка, ул. 

албанске споменице бр. 10, за озакоњење породично – стамбеног објекта у елаборату геодетских 

радова означеног бројем 2, уписаног у Лист непокретности бр. 1418, спратности П+Пк, максималних 

габарита 14,31m х 10,32m, изграђеног на к.п. бр. 1371 КО Љубић. 

 2. Кат. парцела бр. 1371 КО Љубић има укупну површину од 2526m2, на којој је Град уписан 

као носилац права јавне својине у уделу 195/2526, а Рајко и Миланка Костић као заједничка својина 

супружника у уделу 500/2526, Лела Поповић у уделу 458/2526, Слободан Рацковић у уделу 458/2526, 

Милан Рацковић у уделу 457/2526 и Станимирка Рацковић у уделу 458/2526 сви из Чачка.  

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

Рајку Костићу и Миланки Костић из Чачка, за озакоњење објекта из тачке I овог решења. 

 

O б р а з л о ж е њ е  

 

 Рајко Костић и Миланка Костић из Чачка, Ул. албанске споменице бр. 10, поднели су 

Градском правобранилаштву захтев који је Градској управи за урбанизам достављен 05.07.2022.год. и 

заведен под бројем 463-45/2022-IV-2-07, за давање сагласности за озакоњење породично – стамбеног 

објекта у елаборату геодетских радова означеног бројем 2, уписаног у Лист непокретности бр. 1418, 

спратности П+Пк, максималних габарита 14,31m х 10,32m, изграђеног на к.п. бр. 1371 КО Љубић. У 

прилогу захтева подносиоци су накнадно поднели изјаве сагласности свих сувласника кат. парцеле  

1371 КО Љубић оверене пред јавним бележником и заведене под бројевима УОП-II:1592-2022 од 

02.08.2022.год., УОП-II:1254-2022 од 25.07.2022.год. УОП-II:1255-2022 од 25.07.2022.год. и УОП-

II:3845-2022 од 02.08.2022.год. и Урбанистички извештај бр. 351-5809/2003 од 01.08.2022.год. 

Градска управа за урбанизам прибавила је по службеној дужности податке катастра непокретности 

Чачак од 14.08.2022.год.     

 Дана 16.09.2022.године Комисија за грађевинско земљиште одржала је седницу и том 

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

грађевинском земљишту. 

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

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

или озакоњење објеката на заједничкој парцели. 

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

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

управе, који захтев доставља Комисији за грађевинско земљиште. 

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

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

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

уколико је услов за озакоњење односно упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске 

дозволе, сагласност и других лица, подносилац захтева прилаже доказ да су друге сагласности дате.  

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

су сувласници к.п. бр. 1371 КО Љубић, Лела Поповић, Слободан Рацковић, Милан Рацковић и 

Станимирка Рацковић сви из Чачка, дали сагласност за озакоњење објеката ознаке 2, изграђеног на 

к.п. бр. 1371 КО Љубић. 

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

утврдила да објекат ознаке 2 изграђен на к.п. бр. 1371 КО Љубић, испуњава услове за озакоњење.  

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

услови, да је давање сагласности оправдано и целисходно, да озакоњењем предметног објекта неће 

бити онемогућено или отежано привођење грађевинског земљишта намени у складу са планским 

документом, односно реализација плана, као и да се услед озакоњења предметног објекта, односно 

уписа права својине на истом, неће угрозити право јавне својине града на грађевинском земљишту на 

коме је изграђен бесправни објекат и донела закључак за давање сагласности Рајку Костићу и 



 

 

 

 

 

Миланки Костић из Чачка, за озакоњење породично – стамбеног објекта у елаборату геодетских 

радова означеног бројем 2, уписаног у Лист непокретности бр. 1418, спратности П+Пк, максималних 

габарита 14,31m х 10,32m, изграђеног на к.п. бр. 1371 КО Љубић.   

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

предлог сагласности и доставила га Градском већу на одлучивање. 

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

диспозитиву.   

                                                                                         

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

ИНВЕСТИТОРУ БРАНКИ МАРКОВИЋ ИЗ ЧАЧКА, УЛ. 

СВЕТОГОРСКА БР. 10, ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ПОРОДИЧНО – 

СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У ЕЛАБОРАТУ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА 

ОЗНАЧЕНОГ БРОЈЕМ 3, УПИСАНОГ У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ 

БР. 3941, СПРАТНОСТИ П+ПК, МАКСИМАЛНИХ ГАБАРИТА 

10,67M Х 8,71M, ИЗГРАЂЕНОГ НА К.П. БР. 6058/1 КО ЧАЧАК 

 

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

је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ инвеститору Бранки Марковић из Чачка, Ул. светогорска бр. 10, 

за озакоњење породично – стамбеног објекта у елаборату геодетских радова означеног бројем 3, 

уписаног у Лист непокретности бр. 3941, спратности П+Пк, максималних габарита 10,67m х 8,71m, 

изграђеног на к.п. бр. 6058/1 КО Чачак. 

 2. Кат. парцела бр. 6058/1 КО Чачак има укупну површину од 2637m2, на којој је Град уписан 

као носилац права јавне својине у уделу 310/3024, а Лука Јелушић носилац права коришћења у уделу 

964/3024, Оливера Јелушић носилац права коришћења у уделу 964/3024, Бранка Марковић носилац 

права коришћења у уделу 450/3024 и Иван Оцокољић носилац права коришћења у уделу 336/3024, 

сви из Чачка.  

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

Бранки Марковић из Чачка, за озакоњење објекта из тачке I овог решења. 

 

O б р а з л о ж е њ е  

 

 Бранка Марковић из Чачка, Ул. светогорска бр. 10, поднела је захтев бр. 463-45/2022-IV-2-07 

од 05.07.2022.год., за давање сагласности за озакоњење породично – стамбеног објекта у елаборату 

геодетских радова означеног бројем 3, спратности П+Пк, максималних габарита 10,67m х 8,71m, 

изграђеног на к.п. бр. 6058/1 КО Чачак. У прилогу захтева подносилац је накнадно поднео изјаве 

сагласности свих сукорисника кат. парцеле  6058/1 KO Чачак оверене пред јавним бележником и 

заведене под бројевима УОП-II:10689-2022 од 15.07.2022.год., УОП-I:4876-2022 од 15.07.2022.год. и 

УОП-II:10688-2022 од 15.07.2022.год. и Урбанистички извештај бр. 351-479/2022 од 08.08.2022.год. 

Градска управа за урбанизам прибавила је по службеној дужности податке катастра непокретности 

Чачак од 14.08.2022.год.    

 Дана 16.09.2022.године Комисија за грађевинско земљиште одржала је седницу и том 

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

грађевинском земљишту. 

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

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

или озакоњење објеката на заједничкој парцели. 



 

 

 

 

 

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

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

управе, који захтев доставља Комисији за грађевинско земљиште. 

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

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

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

уколико је услов за озакоњење односно упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске 

дозволе, сагласност и других лица, подносилац захтева прилаже доказ да су друге сагласности дате.  

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

су сукорисници к.п. бр. 6058/1 КО Чачак Лука Јелушић, Оливера Јелушић, и Иван Оцокољић, сви из 

Чачка, дали сагласност за озакоњење објеката ознаке 3, изграђеног на к.п. бр. 6058/1 КО Чачак. 

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

утврдила да објекат ознаке 3 изграђен на к.п. бр. 6058/1 КО Чачак, испуњава услове за озакоњење.  

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

услови, да је давање сагласности оправдано и целисходно, да озакоњењем предметног објекта неће 

бити онемогућено или отежано привођење грађевинског земљишта намени у складу са планским 

документом, односно реализација плана, као и да се услед озакоњења предметног објекта, односно 

уписа права својине на истом, неће угрозити право јавне својине града на грађевинском земљишту на 

коме је изграђен бесправни објекат и донела закључак за давање сагласности Бранки Марковић из 

Чачка, за озакоњење нелегално изграђене породично – стамбене зграде у елаборату геодетских 

радова означене бројем 3, спратности П+Пк, максималних габарита 10,67m х 8,71m, изграђене на к.п. 

бр. 6058/1 КО Чачак.   

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

предлог сагласности и доставила га Градском већу на одлучивање. 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ КП.БР. 6084/5 КО ЧАЧАК, ОДНОСНО 

АДМИНИСТРАТИВНОГ ПРЕНОСА КП.БР. 6085/5 И КП.БР. 6085/6, 

ОБЕ КО ЧАЧАК, У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ 

ПОВРШИНЕ – УЛИЦЕ БР. 217 Б (РАДНИ НАЗИВ) 

 

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. 6084/5 КО Чачак, односно административног 

преноса к.п.бр. 6085/5 и к.п.бр. 6085/6, обе КО Чачак, у циљу изградње јавне саобраћајне 

површине – Улице бр. 217 б (радни назив) 

 

 Покреће се поступак експропријације к.п.бр. 6084/5 КО Чачак у површини од 92м2, уписане у 

Лист непокретности бр. 6824 КО Чачак, која је приватна својина Пешић Стефана из Чачка Ул. 

Милутина Вујовића бр. 6.  

  Покреће се поступак административног преноса к.п.бр. 6085/5 КО Чачак у површини од 89 м2 

и к.п.бр. 6085/6 КО Чачак у површини од 10м2, обе уписане у Лист непокретности бр. 7210 КО Чачак, 

које су државна својина Републике Србије, Београд, Ул.Грачаничка бр. 8, а на којима је као носилац 

права коришћења уписан Цветић Ратко из Чачка, Ул. Милутина Вујовића бр. 1.  

 

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 бр. 958-561/2022-IV-2-01 од 13.06.2022. године и из Информације 

о локацији бр. 958-602/2022-IV-2-01 од 20.06.2022. године, обе издате од стране Градске управе за 

урбанизам града Чачка, утврђено је да су к.п.бр. 6084/5, 6085/5 и 6085/6, све КО Чачак, обухваћене 

Планом генералне регулације „Кошутњак 3“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 5/2016) и према 

наведеном планском акту налазе се у урбанистичкој зони А – у саставу јавне саобраћајне површине –

Улица бр. 217 б (радни назив), чији планирани профил износи 6.5м.  

Решењем Владе РС 05 бр. 465-7006/2022  од 08.09.2022. године, утврђен је јавни интерес за 

експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње Улице 217 б 

(радни назив), и за корисника експропријације односно административног преноса непокретности 

одређен је Град Чачак.  

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

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2022. ГОДИНИ 

 

Мирјана Милићевић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознао је чланове  

Градског већа да је Комисија за оцену пројеката у области информисања разматрала пријаве на 

конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у обалсти јавног информисања 

на територији града Чачка у 2022. години, који конкурс је расписало Градско веће 17. јуна 2022. 

године и на који је пристигло 55 пријава. Комисија је предложила да се средства доделе за 52 

учесника конкурса који су испунили све услове Конкурса, од којих је један учесник накнадно одустао 

од учешћа на конкурсу. Нагласила је да је Комисија у свом раду поступала по одредбама Правилника 

о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, 

поштујући све услове Конкурса. 

   
 По упознавању са предлогом, Градско веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања на територији града Чачка у 2022. години 

  

 

1. Средства  буџета града Чачка намењена за суфинансирање пројеката у области јавног 

информисања на територији града Чачка у 2022. години, у износу од 24.900.000,00 динара,  

расподељују се следећим подносиоцима пројеката: 

  

 

Редни 

број 

 

 

Подносилац 

 

 

Медиј           Пројекат 

 

 

Износ 

(у динарима) 

 

1.  АД „Дневник – 

пољопривредник“ 

Нови Сад 

Пољопривредн

ик 

Здрава пољопривредна 

производња – здрава 

животна средина и 

становништво у Чачку 

100.000,00 



 

 

 

 

 

2.  
ДОО „Alo media 

system“ Београд 

Ало! 
Европски Чачак 100.000,00 

3.  
ДОО „Adria media 

group“ Београд 

Еспресо 
Чачак – град по мери 

младих 
100.000,00 

4.  

ДОО „Adria media 

group“ Београд 

Курир: 

најутицајни

је дневне 

новине 

Балкана 

Чачак – привредни 

центар Западне Србије 
200.000,00 

5.  
ДОО „Digital media 

network“ Београд 

24 Седам 
24седам: Чачак 150.000,00 

6.  

ДОО „Mondo inc“ Београд 
Мондо 

Зелени круг за 

здравији Чачак 
200.000,00 

7.  

ДОО „Adria media 

magazine“ Београд 

National 

geographic 

Srbija 

Од Римског царства до 

XX века – слојеви 

прошлости у камену – 

Архитектура града 

Чачка 

100.000,00 

8.  
ДОО „Вести и радио“ 

Ужице   

Вести Српска Света Гора – 

благодети у меандрима 

Западне Мораве 

100.000,00 

9.  
Удружење 

„Рефлектор“ Чачак 

Рефлектор 
Српска Света Гора 350.000,00 

10.  Удружење „Пулс 

медија“ Чачак 

Медиа 

портал 
Један живот имаш 400.000,00 

11.  
ДОО „ЧА МТВ 

телевизија“ Чачак 

продукција 

(Моја ТВ) 

1.  

Наши корени, да се 

памте, да се не 

забораве… 

500.000,00 

12.  
Веб портали 

„Кабларнет“ Чачак 

Кабларнет 

 Еко путоказ 200.000,00 

13.  
Студио за видео 

продукцију „Ганис 

032“ Чачак 

Продукција 

 ( Телевизија 

Телемарк) 

 

ТВ емисија МО спорт 100.000,00 

14.  Фотографске услуге 

„Lejča photography“ 

Чачак   

Presslider 
Чачак синоним за 

кошарку 
200.000,00 

15.  Маркетинг агенција 

„West media press“ 

Ужице 

www.zapadneinf

o.net Млади мењају свет 100.000,00 

16.  Центар за 

информисање, 

културу и развој 

Морава инфо 

 
Изазови чачанског 

здравства 
660.000,00 



 

 

 

 

 

демократије 

„Директива“ Чачак 
17.  ДОО „Озон медиа“ 

Чачак 

Чачанске 

новине 
Управљање чачанским 

отпадом 
550.000,00 

18.  ДОО „Озон медиа“ 

Чачак 

Озон пресс Каква је будућност 

српског 
400.000,00 

19.  
ДОО „Чачански глас“ 

Чачак 

Ча глас Прва престоница 

културе – баштиник 

нових вредности 

500.000,00 

20.  
ДОО „Чачански глас“ 

Чачак 

Чачански глас Млади и 

предузетништво – 

створи посао за себе 

500.000,00 

21.  
Телевизија „Галаксија 

32“ ДОО Чачак 

ТВ Галаксија 32 

 

ТВ информатор – 

локалне информације, 

за локалну заједницу! 

3.000.000,00 

22.  Кинематографија и 

видео производња 

„Алвес“ Чачак 

Продукција (ТВ 

Галаксија 32) 
Зависност деце од 

интернета – како 

спречити али и лечити 

200.000,00 

23.  Агенција за 

производњу аудио-

визуелних производа 

„AVN+ production“ 

Чачак 

Продукција 

 (ТВ Галаксија 

32 

БТВ) 

 

Од бање до бање – 

Чачак 
400.000,00 

24.  Кинематографија и 

видео производња 

„Агро антена“ Чачак 

Продукција 

(БТВ) 

 

Тв серијал Наше 

село...наша прича 
300.000,00 

25.  ДОО „Студио Џокер“ 

Чачак 

Радио Џокер Буђење еколошке 

свести 
350.000,00 

26.  Удружење Унија 

младих Чачак 

Директ 
Фокус на Чачак 2.0 400.000,00 

27.  Кинематографија и 

видео производња 

„Агро караван ср 

продукција“ Чачак 

Продукција   

(ТВ 

Галаксија 

32, БТВ) 

Агрокараван - Љубић 400.000,00 

28.  Удружење «Савез 

Срба из региона» 

Београд 

Српско 

коло Српско коло Чачак 100.000,00 

29.  

ДОО „Конзум лав“  

Ужице 

Информативни 

портал 

www.infopr

ess.rs 

Мере и активности 

јавних предузећа на 

територији града 

Чачка 

200.000,00 

30.  
ДОО „Конзум лав“  

Ужице 

Телеспорт Стратегија развоја 

школског спорта у 

граду Чачку 

100.000,00 

31.  
ДОО „Конзум лав“  

Ужице 

ТВ Лав+ Чачак, као престоница 

привредног и 

културног развоја у 

западној Србији 

3.100.000,00 



 

 

 

 

 

32.  ДОО “Televizija GM 

plus cable“ Горњи 

Милановац 

ТВ ГМ плус 
Култура побеђује 250.000,00 

33.  
ДОО „Студио М“ 

Чачак 

Радио Џенарика На путу ка развијеном 

инклузивном друштву 

-  где смо данас, а чему 

тежимо 

450.000,00 

34.  

ДОО „Телевизија 

Телемарк“ Чачак 

 

 

Регионалне 

вести.нет 

 

Серијал текстова са 

пратећим 

мултимедијалним 

садржајем о инклузији 

кроз спорт: Ајмо, ајде 

сви у напад за 

инклузију 

300.000,00 

35.  
ДОО „Телевизија 

Телемарк“ Чачак 

 

Телевизија 

Телемарк 

Серијал емисија о 

актуелностима из 

света пољопривреде - 

Време за семе 

3.476.000,00 

36.  
Синдикат новинара 

Србије Београд 

СИНОС Једнаки – 

запошљавање теже 

запошљивих лица у 

Чачку 

100.000,00 

37.  Агенција за 

изнајмљивање радио, 

телевизијске и 

телекомуникационе 

опреме, рекламу и 

пропаганду „Звуци 

галаксије“ Чачак 

 

Продукција (ТВ 

Галаксија 32) 

 
КК Борац - чачанска 

кошаркашка правила 
400.000,00 

38.  Кинематографија и 

видео производња 

„Агро јасик 

продукција“ Чачак 

Продукција (ТВ 

Галаксија 32) 

 
Културни пресек 

недеље 
150.000,00 

39.  ДОО „Све на длану“ 

Чачак 

БТВ Добро дошли – 

разговор са поводом 
150.000,00 

40.  
ДОО „Matrix media“ 

Чачак 

Продукција (ТВ 

Галаксија 32) 

 

Са Овчара и Каблара 500.000,00 

41.  Студио за видео 

продукцију и 

фотографске услуге 

„Бус плус“ Чачак 

Продукција (ТВ 

Телемарк) Ћирилица – савршен 

српски код 
200.000,00 

42.  Веб портал „Топ-

медија“ Липовац 

Топпресс Воћарство чачанског 

краја 
250.000,00 

43.  Снимање и издавање 

звучних записа и 

музике “Куминес“ 

Пријевор 

Звуци Србије 

 Музички композитори 

чачанског краја 
100.000,00 



 

 

 

 

 

44.  

Студио за фото, видео 

и пост продукцију „4н 

студио“ Чачак 

 

 

4н 

Радна терапија као 

процес који помаже 

здрављу и одржава 

самосталност ОСИ 

550.000,00 

45.  

ДОО „Чворак“ Чачак 
Чворак 

вести 

Радмила, Соња, 

Пуриша…да ли смо их 

заборавили 

100.000,00 

46.  Центар за 

истраживачко 

новинарство Чачак 

Шпијунка 
Сигуран повратак кући 450.000,00 

47.  Агенција за маркетинг 

и промоцију „Mix pro 

amp“ Чачак 

Amp press Дигитални маркетинг 

у служби промоције 

града Чачка 

550.000,00 

48.  

Делатност новинских 

агенција „Ин-

медиа.нет“ Чачак 

Регионална 

информативна 

новинска 

агенција рина 

 

Плодне њиве воћњаци 

злата вредни: Развој 

пољопривреде од 

кључног значаја за 

Чачак и Чачане 

1.114.000,00 

49.  
Привредно друштво 

“ГЗС“ Чачак 

Глас западне 

Србије 

 

Локална 

инфраструктурна мапа 

града Чачка 

1.500.000,00 

50.  ДОО „Radio Xanadu“ 

Чачак 

Омладински 

портал 
Не брже од живота 150.000,00 

51.  
ДОО „Radio Xanadu“ 

Чачак 

Радио Клик ФМ 

032 

100,8mhz 

Најбоље из Чачка 100.000,00 

 
 

2. Средства нису одобрена следећим подносиоцима пројеката (одбачено): 

 

 

Редни 

број 

 

Подносилац 

 

Медиј        Пројекат 

1.  
Удружење „Мултикултура 

Србије“ Крушевац 

 

Новости дана 
Прошлост, садашњост 

и будућност Руса у 

Чачку 

2.  

Удружење потомака ратника 

Србије Чачак 

Продукција 

(ТВ 

Телемарк) 

Серијал текстова са 

пратећим 

мултимедијалним 

садржајем: Народ који 

не познаје своју 

прошлост не може 

имати будућност 

3.  
Удружење „Моје гнездо“ 

Чачак 

Продукција 

(ТВ Телемарк, 

Чворак вести) 

Да све птице полете 



 

 

 

 

 

 3. Обустављен је поступак доделе средства подносиоцу пројекта Удружењу „145. 

Генерација чачанске Гимназије“ Чачак за пројекат „Оријентациона компарација уметничког 

система ствараоца – галеристи: Глобална светска сцена у поређењу са локалном ситуацијом у Србији 

и Чачку“ јер је подносилац одустао од учешћа на конкурсу. 

 

4. Са подносиоцима пројеката из тачке 1. Решења закључиће се уговор којим ће се уредити 

међусобна права и обавезе. 

 

5. Ово решење је коначно  и против њега се може покренути управни спор. 

 

6. Ово решење објавити на веб- сајту града Чачка www.cacak.org.rs. 

 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА  

ЦРКAВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА У 

2021. ГОДИНИ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Милоша Стеванића, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 УСВАЈАЈА СЕ извештај о реализовању програма у 2021. години Српске православне црквене 

општине Горичани у 2021. години,  

 

 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И 

ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 

2022. ГОДИНИ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Милоша Стеванића, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

О Д Л У К У 

о додели средстава црквама и верским заједницама за реализовање 

 програма у 2022. години 

  

 

1. ДОДЕЉУЈУ СЕ средства за реализовање програма у 2022. години следећим црквама и 

верским заједницама: 

 

РБ Подносилац програма 
Предлог  (у 

динарима)  
Намена 

1.  
Српска православна црквена општина 

Пријевор 
961.512,00 санација кровног покривача 

 

 

2.  Са црквама и верским заједницама  из тачке 1. Одлуке закључиће се уговор којим ће се 

уредити међусобна права и обавезе. 

 

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


 

 

 

 

 

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

 

ДВАДЕСЕТДРУГА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О НАГРАЂИВАЊУ ПРОТИВГРАДНИХ 

СТРЕЛАЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА У 2022. ГОДИНИ 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Радојице Гавриловића и 

дискусије Милуна Тодоровића који је предложио да се за наредну годину повећа награда стрелцима 

и Владана Милића који је истакао да јавна предузећа треба обавезати у вези са одржавањем прилаза 

противградним станицама, Градско веће је једногласно донело: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О НАГРАЂИВАЊУ ПРОТИВГРАДНИХ СТРЕЛАЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА У 

2022. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком уређује се награђивање противградних стрелаца – ангажованих лица на 

пословима противградне заштите са територије града Чачка у 2022. години (у даљем тексту: 

противградни стрелци), који су дејствовали током ове године, због потпуне одговорности и 

посвећености у свом раду и уредности приликом њиховог дејствовања. 

Члан 2. 

 Противградни стрелци се награђују новчаном наградом у висини од по 70.560,00 динара нето 

увећаном за припадајући порез. 

Члан 3. 

 Право на новчану награду имају противградни стрелци који имају закључен уговор са 

Републичким хидрометеоролошким заводом Србије за 2022. годину. 

Члан 4. 

 Одлуку о додели новчане награде доноси Градоначелник на предлог Градске управе за 

локални економски развој. 

Члан 5. 

 Ову одлуку објавити у “Службеном листу града Чачка“. 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ 

КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 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  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Радојице Гавриловића, Градско 

веће је једногласно донело: 



 

 

 

 

 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА 

 

и расписује 

 

за суфинансирање 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  на територији града Чачка за 2022. годину 

 

I. ПРЕДМЕТ И МАКСИМАЛНА ВИСИНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

  

Предмет суфинансирања обухвата следеће МЕРЕ енергетске ефикасности:  

 

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког 

омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, 

ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ 

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

даске, ролетне, капци, 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.  

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом 

по појединачној пријави, а максимално 140.000,00 динара са ПДВ-ом. 

Неопходно је да буду испуњени следеће критеријуми енергетске ефикасности:  

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) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, подова на тлу и 

осталих делова термичког омотача према негрејаном простору, осим термичке 

изолације за таваницу и испод кровног покривача за ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ. 

Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за ову меру, представља износ од: 

(1) 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално  210.000 динара са 

ПДВ-ом. 

 

Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности: 

Спољни зид на породичним кућама следећих карактеристика: 

- минимална дебљина за термичку изолацију минералне (камене) износи 10 cm, осим 

уколико нема техничких могућности да се постави та дебљина изолације. Боја спољашњег 



 

 

 

 

 

омотача/фасаде треба да буде усклађена са традиционалном локалном архитектуром, 

избегавајући тренд јарких и рефлектујућих неадекватних колорита. 

 3) постављање и набавка материјала за термичку изолацију таванице и испод 

кровног покривача ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ (за ову меру се може конкурисати и 

заједно са мером постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, 

подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за 

породичне куће из става 1. тачка 2), овог одељка).  

Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за ову меру, представља износ од: 

(1) 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално 150.000,00 динара са 

ПДВ-ом, и; 

 

Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности: 

- минимална дебљина за термичку изолацију минералне (камене) вуне износи 15 cm. 

 

4) набавка и  инсталација котлова на природни гас, грејачa простора, или замена 

постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И 

СТАНОВЕ. 

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом 

по појединачној пријави, а максимално  85.000,00 динара са ПДВ-ом. 

Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности: 

- минимални степен корисности котла (грејача простора) на природни гас износи 90%. 

5) набавка и  инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, сечка), грејачa простора, 

или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, ЗА 

ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И СТАНОВЕ. 

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом 

по појединачној пријави, а максимално 110.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове на 

биомасу (пелет и сечка). 

Неопходно је да буде испуњен следећи критеријум енергетске ефикасности: 

- минимални степен корисности котла (грејача простора) на биомасу (дрвни пелет, сечка) 

износи 85%. 

 

6) замена постојећих или уградња нових грејних тела-радијатора и пратећег прибора 

(циркулационе пумпе и радијаторских вентила) ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ И 

СТАНОВЕ (за ову меру се може конкурисати само заједно са мером набавка и  



 

 

 

 

 

инсталација котлова или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) 

ефикаснијим из става 1. тачка 4) или 5), овог одељка). 

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом 

по појединачној пријави, а максимално 120.000,00 динара са ПДВ-ом. 

 

7) набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система 

(грејач простора или комбиновани грејач) ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ. 

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом 

по појединачној пријави, а максимално 250.000,00 динара са ПДВ-ом. 

 

8) 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. 

Укупан износ средстава подстицаја која се додељују за ову меру, представља износ од:: 

(1) 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ ом, а максимално  140.000,00 динара са 

ПДВ-ом. 

   

  Домаћинства не могу да конкуришу за више од једне мере енергетске ефикасности из овог 

одељка, осим за мере из става 1. тачке 3) и 6) овог одељка, према горе наведеним правилима. 

  Укупно планирана средства која Град Чачак заједно са средствима Управе за подстицање и 

унапређење енергетске ефикасности додељује путем овог конкурса износе 85.900.000,00 динара. 

  Додатни услови за доделу средстава подстицаја за енергетску санацију стамбених објеката 

(породичних кућа и станова): 

1) За мере из става 2. тач 2) овог одељка средства подстицаја за термичку изолацију неће се 

одобравати за појединачне етаже стамбених објеката. Уколико стамбени објекат има два или 

више власника, пријаву подноси један од власника уз писану сагласност осталих власника. 

Сутерени чији је фасадни зид обложен каменом или сличним материјалом не морају се 

термички изоловати. 

2) Двојни објекти различитих власника као и објекти у низу третирају се као засебни објекти. 

За мере из става 2. тач 1) и 2) овог одељка средства се неће одобравати за набавку и уградњу 

појединачних елемената фасадне столарије (средства ће се одобравати за набавку и уградњу минимум 

два елемента фасадне столарије – један прозор и једна врата или два прозора). Средства се неће 

одобравати за набавку улазних врата стамбених објеката која нису у директној вези са грејаним 

простором. 

За стамбене објекте са више етажа једног власника, средства се могу користити за замену 

столарије на једној или свим етажама. 

Власници појединачних етажа у стамбеном објекту подносе појединачне пријаве за замену 

столарије, с тим да сваки посебни део стамбене јединице мора имати сопствено бројило. 

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

 

 Kорисници бесповратних средстава не могу бити:  



 

 

 

 

 

 

1) власници посебних делова стамбено-пословног објеката који не служе искључиво за становање; 

2) власници стамбених објеката који су у претходне две године после достављања Решења о додели 

бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности.  

 

III УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС 

 

Право учешћа на конкурсу имају домаћинства која станују у породичним кућама и становима и 

испуњавају следеће услове: 

1) да је подносилац пријаве: 

(1) власник куће или стана и да има пријаву пребивалишта на адреси објекта за који 

подноси пријаву,    

(2) ако подносилац пријаве није власник, онда да подносилац пријаве има 

пребивалиште на адреси објекта за који подноси пријаву, и да је најближи сродник власника 

објекта – отац, мајка или дете власника, и тада је потребно уз пријаву поднети писану 

сагласност власника објекта, која мора бити оверена код Јавног бележника, 

2) да је објекат настањен и уз пријаву приложити копије рачуна за електричну енергију из којих се 

види да је потрошња електричне енергије  у објекту у јуну, јулу и августу 2022. године била 

минимално 30 kwh, 

3) да је за објекат (кућу или стан) за који се конкурише донето решење Градске управе за локалну 

пореску администрацију да се за исти плаћа порез на имовину на власника објекта,  

4) не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре првог обиласка 

Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката енергетске 

ефикасности. 

  

  Уколико има више од једног власника породичне куће, потребно је доставити писане 

сагласност осталих власника приликом пријаве које морају бити оверене код Јавног бележника. 

 

IV НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ 

 

 Не прихватају се трошкови радова, набавка материјала и опрема који настану пре првог 

обиласка комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинасирање пројеката енергетске 

ефикасности.  

Неприхватљиви трошкови – Трошкови који неће бити финансирани јавним конкурсом из 

буџета Града Чачка су: 

1) Трошкови који су у вези са набавком опреме: царински и административни трошкови; 

2) Трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови одобравања 

кредита, трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања кредита и сл.; 

3) Рефундација трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или 

испоручене); 

4) Набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за услуге 

које  подносилац захтева сам извршава; 

Други трошкове који нису у складу са мерама енергетске санације. 

 

V ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС 

 

Пријава коју на јавни конкурс подносе домаћинства (за породичне куће и станове) нарочито 

садржи: 

 



 

 

 

 

 

1) потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске ефикасности (Прилог 1)  

са попуњеним подацима о мери за коју се конкурише и о стању грађевинских (фасадних) 

елемената и грејног система објекта у три примерка (један оригинал и две копије); 

2) фотокопије личних карата (за личне карте без чипа) или очитане личне карте за сва физичка лица 

која живе на адреси породичне куће или стана за који се подноси пријава. За малолетне лица 

доставити фотокопије здравствених књижица; 

3) фотокопије рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат  за који се конкурише за 

јун, јул и август 2022. године, ради доказа да се живи у пријављеном стамбеном објекту 

(минимална потрошња не може бити мања од 30 kWh месечно); 

4) потврда о могућности прикључења на гасоводну мрежу за меру набавке котла на гас (за набавку 

котла на природни гас) и употребну дозволу или доказ о изградњи објекта пре доношења прописа 

о изградњи или решење о легализацији објекта или решење о озакоњењу објекта само за меру 

набавке котла на гас; 

5) предмер и предрачун/профактура за опрему са уградњом издата од привредног субјекта са листе 

директних корисника (привредних субјеката)  (Прилог 2) коју је објавио Град Чачак; 

6) препис листа непокретности за објекат за који се подноси пријава; 

7) решење о порезу на имовину за објекат за који се конкурише на име власника објекта;  

8) потписана изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и 

обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у 

поступку одлучивања. (Прилог 3) 

 

VI ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ КОНКУРС 

 

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

Чачка, или на писарници Града и садржи: 

1) Комплетан текст Јавног конкурса, 

2) Прилог 1 - за грађане - Пријавни образац и образац о стању породичних кућа и станова  

3) Прилог 2 - Листа привредних субјеката/извођача радова са које грађани бирају једног извођача и 

од кога морају да прибаве предрачун са ценом за опрему и уградњу 

4) Прилог 3 -  Потписана изјава о сагласности 

5) Прилог 4 -  Критеријуми за избор пројеката. 

 

VII МЕСТО И РОК ДОСТАВЈЬАЊА ПРИЈАВА 

 

 Рок за подношење пријава је 21 дан, од дана објављивања на званичној интернет страници и у 

локалном листу „Чачански глас“. 

 Конкурс је отворен закључно са даном  28. октобром  2022. године. 

 Попуњени, потписани 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 суфинансирање мера енергетске санације, породичних 

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

уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде   - НЕ ОТВАРАТИ”, 

са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте. 

 

Пријава се предаје лично на писарници Града Чачка, или препоручено поштом на 

адресу: 

 

 



 

 

 

 

 

Град Чачак 

Комисија за реализацију мера енергетске санације града Чачка 

Ул. Жупана Страцимира 2, 

32 000 Чачак 

   

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

контакт телефон 032/309 021. 

 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.  

Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање. Неблаговремене и 

непотпуне пријаве неће се разматрати. 
  

VIII КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА 

 

Критеријуми за избор пројеката су следећи: 

 

1) постојеће стање у погледу термичке изолације објекта;  

2) постојећи начин грејања;  

3) постојеће карактеристике спољне столарије; 

4) К фактор заузетости површине; 

5) коришћење субвенција за енергетску санацију (средства града/републике). 

 

Детаљни начин бодовања према наведеним критеријумима је дат у Прилогу 4. 

 

IX ОЦЕЊИВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ И ИЗБОР ДОМАЋИНСТАВА 

 

Оцењивање и рангирање пројеката домаћинстава врши се у складу са Правилником и 

применом критеријума из одељка VIII  Јавног конкурса.  

Комисија за реализацију мера енергетске санације града Чачка (у даљем тексту: Комисија) 

разматра пријаве и у складу са условима из одељка III утврђује јединствену прелиминарну ранг листу 

крајњих корисника за све мере енергетске ефикасности из јавног конкурса на основу бодовања према 

критеријумима из одељка VIII Јавног конкурса. 

Листу из става 2. овог одељка Комисија објављује на огласној табли Града и званичној 

интернет страници Града. 

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по 

утврђивању листе из става 2. овог одељка у року од три дана, од дана објављивања листе у складу са 

ставом 3. овог одељка. 

На листу из става 2. овог одељка подносиоци пријава имају право приговора Комисији у року 

од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се подноси на писарници Града Чачка. 

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на листу из става 2. овог одељка, као и да 

донесе  одлуку о приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 дана од дана његовог пријема 

и на основу донетих одлука донесе ревидирану прелиминарну листу.  

На основу  листе из става 6. овог одељка Комисија врши теренски обилазак ради увида у стање 

стамбених објеката са те листе закључно са редним бројем подносиоца пријаве до којег су обезбеђена 

укупна средства за субвенционисање.  

Уколико је Комисија приликом теренског обиласка из става 7. овог одељка утврдила да је 

подносилац пријаве дао неистините податке у пријави Комисија га елиминише из ревидиране 

прелиминарне листе и уместо њега спроводи теренски обилазак првог следећег на листи код кога није 

вршен теренски обилазак.  



 

 

 

 

 

Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство подносиоца захтева Комисија сачињава 

записник у два примерка, при чему један остаје подносиоцу пријаве, а један задржава Комисија. У 

записнику Комисија потврђује да ли су мере наведене у предмеру и предрачуну који је грађанин 

поднео приликом пријаве на јавни конкурс прихватљиве. 

На основу записника из става 9. овог одељка Комисија сачињава предлог коначне листе 

крајњих корисника. 

Листу из става 10. овог одељка Комисија објављује на огласној табли Града и званичној 

интернет страници Града. 

На листу из става 10. овог одељка  подносиоци пријава код којих је извршен теренски 

обилазак, имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана објављивања предлога 

коначне листе крајњих корисника. Приговор се подноси на писарницу Града. 

Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става 10. овог одељка у року од 15 дана, од 

дана пријема приговора и након одлучивања по свим приговорима сачини коначну листу крајњих 

корисника. 

Градоначелник града Чачка доноси Одлуку о додели бесповратних средстава крајњим 

корисницима за спровођење мера енергетске санације, на основу чега се закључују уговори. 

 

 

X НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА 

 

Град ће вршити пренос средстава искључиво привредним субјектима -  извођачима радова, а не 

домаћинствима, након што грађанин изврши целокупну уплату извођачу радова и након завршетка 

реализације мере.  

Услов да се пренесу средства извођачу радова 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 приликом првог изласка. 

Грађанин мора имати уредну документацију (рачуне и атесте) које ће доставити надлежној 

Комисији. 

Град ће вршити пренос средстава изабраним извођачима радова у складу са закљученим 

уговором. Грађанин ће сам сносити трошкове изведених радова који буду већи од износа субвенције 

наведене у одељку I (максималног износа бесповратних средстава Града). 

Контролу извршења уговорених обавеза може да изврши Комисија. 

Уколико грађанин није средства наменски утрошио, или радови нису изведени у складу са 

предмером и предрачуном који је грађанин поднео приликом пријаве, Град неће уплатити средства 

додељена јавним конкурсом. 

Уколико из неког разлога грађанин не може да реализује набавку од одабраног извођача 

радова, има право да изврши набавку од другог са листе (уколико постоји) и да о томе, пре 

реализације набавке, обавести Комисију и достави јој нову профактуру/предрачун, с тим да износ не 

може бити већи од одобреног. 

 

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА 

(ГРАЂАНА) У СПРОВОЂЕЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 

ПОРОДИЧНИХ КУЋА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА 

СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Радојице Гавриловића, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА  КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА (ГРАЂАНИМА) 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА 

ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ 

 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком одређују се крајњи корисници  (грађани) у спровођењу мера енергетске 

санације. 

  

 Крајњи корисници (грађани) у смислу ове одлуке су: 

 

Р.б Име и презиме адреса фирма/предрачун предрачун 

висина 

подстицаја kw бодови 

1 
Гордана 

Вићовић 

Кнеза Милоша 

43/1 

NOLEKO DOO 

ČAČAK 900.000,00 420.000,00 6 85 

2 
Милорад 

Радовановић 

Браће Станића 

105 

GREENWATT 

INNOVATIONS 

D.O.O. 734.650,00 367.325,00 6 90 

3 
Весна 

Живковић Златиборска 34 

GREEN WORLD 

PHOTOVOLTAIK 

D.O.O. 824.820,00 412.410,00 6 70 

4 Мајк Фејза 

Гребића сокак 

2А 

NOLEKO DOO 

ČAČAK 716.562,00 280.000,00 4 80 

5 
Радослав 

Јеремић Јежевица бб 

GREEN WORLD 

PHOTOVOLTAIK 

D.O.O. 470.000,00 210.000,00 3 70 

6 
Радован 

Пантелић 

Улица 418/3, 

Кошутњак 

NOLEKO DOO 

ČAČAK 900.000,00 420.000,00 6 60 

7 
Мирко 

Николић 

Косовски венац 

14 

NOLEKO DOO 

ČAČAK 900.000,00 420.000,00 6 85 

8 
Љиљана 

Станковић 

Видосава 

Колаковића 

88А MLS EXING 637.200,00 318.600,00 5 80 

9 
Драгољуб 

Богићевић 

Придворички 

пут 55 

GREEN WORLD 

PHOTOVOLTAIK 

D.O.O. 824.820,00 412.410,00 6 97,5 

10 
Светлана 

Јанковић 

Верице Бараћ 

13 

GREEN WORLD 

PHOTOVOLTAIK 

D.O.O. 447.500,00 210.000,00 3 80 

11 
Јасмина 

Лазаревић Лозница 27 

NOLEKO DOO 

ČAČAK 735.396,00 280.000,00 4 60 

12 
Миодраг 

Алексић Немањина 58/2 

NOLEKO DOO 

ČAČAK 900.000,00 420.000,00 6 70 

13 
Драган 

Поповић 

Стара пруга 

Прељина 

NOLEKO DOO 

ČAČAK 735.396,00 280.000,00 4 80 

14 
Милан 

Дачевић Виљуша бб MLS EXING 708.000,00 354.000,00 6 80 



 

 

 

 

 

15 
Станоје 

Шекуларац 

Драгослава 

Бојића 105  НОЛЕКО 900.000,00 420.000,00 6 72,5 

16 
Биљана 

Чворовић 

Радована 

Богетића 19 MLS EXING 825.810,00 354.000,00 6 87,5 

17 
Драган 

Ранђеловић 

Милунке 

Савић 15 

(улица 3) 

NOLEKO DOO 

ČAČAK 735.396,00 280.000,00 4 80 

18 
Мирко 

Бошњаковић 

Градски бедем 

20 

NOLEKO DOO 

ČAČAK 817.300,00 350.000,00 5 80 

19 
Горан 

Ђуракић 

Драгомана 

Павловића 1/1 

NOLEKO DOO 

ČAČAK 900.000,00 420.000,00 6 72,5 

20 
Александар 

Симанић 

Вукосављевића 

пут 12 а KEY4S D.O.O. 1.184.421,85 420.000,00 6 60 

21 
Светомир 

Остојић 

Потез Спомен 

парк 47 

NOLEKO DOO 

ČAČAK 900.000,00 420.000,00 6 65 

22 
Горан 

Зеленовић Ужичка 6 

NOLEKO DOO 

ČAČAK 900.000,00 420.000,00 6 65 

23 Дуња Бојовић Лозница 

NOLEKO DOO 

ČAČAK 900.000,00 420.000,00 6 65 

24 
Никола 

Гардијан Ракова бб MLS EXING 637.200,00 318.600,00 5 90 

25 
Слободан 

Милинковић 

Видосава 

Колаковића 

411 

GREEN WORLD 

PHOTOVOLTAIK 

D.O.O. 824.820,00 412.410,00 6 80 

 

 Након доношења ове одлуке Град ће закључити уговор са крајњим корисницима (грађанима) 

и привредним субјектима, којим ће се ближе регулисати међусобни односи све три уговорне стране. 

 

Члан 2.  

 

 Крајњи корисници  су дужни да надлежној комисији доставе уредну документацију  (рачуне и 

атесте), везану за реализацију мера енергетске санације  за које су конкурисали. 

  

 Крајњи корисници (грађани) сносе евентуалне трошкове непредвиђених радова уколико су 

сагласни са тим радовима и уколико укупни трошкови за изведене радове превазилазе износ укупних  

средстава по предрачуну извођача радова. 

 

Члан 3.  

  

 Стручна комисија за праћење реализације мере енергетске санације породичних кућа путем 

уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе је у обавези да 

припреми завршни извештај о спроведеним енергетским санацијама и достави Градском већу града 

Чачка на усвајање. 

 

Стручна комисија за праћење реализације мере енергетске санације породичних кућа путем 

уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе јавност 

информише о реализацији енерегетске санације преко локалних медија и интернет странице Града. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли. 

 



 

 

 

 

 

Образложење 

 

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

спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за 

производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији града Чачка, број 06-214/2021-III 

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

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

потребе („Сл. лист града Чачка, број 22/2021), који је објављен у дневном листу Чачански глас  и на 

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

Градско веће града Чачка расписало је Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних 

панела за производњу електричне енергије за сопствене потребена продичним кућама на територији 

града Чачка за 2022. годину, број 06-83/2021-III од 9. јуна 2022. године  у складу са Правилником о 

суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу 

електричне енергије за сопствене потребе („Сл. лист града Чачка, број 22/2021), који је објављен у 

дневном листу Чачански глас  и на сајту града Чачка (www.cacak.org.rsi). 

На основу члана 11. и 12. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа 

путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе, Градско 

веће града Чачка решењем број 06-214/2022-III од 21. децембра 2021. године, образовало је Стручну 

комисију за праћење реализације мере енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних 

панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе. 

Члан 5. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње 

соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе, прописује да одлуку о 

додели средстава грађанима доноси Градско веће града Чачка на предлог Стручне комисије за 

реализацију енергетске санације. 

Члан 27. Правилником о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње 

соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе, прописује да: 

„Оцењивање и рангирање пројеката грађана врши се применом критеријума из члана 26. овог 

Правилника.  

Комисија разматра пријаве и у складу са условима из члана 26. и утврђује прелиминарну ранг 

листу грађана на основу бодовања према критеријумима из члана 26. овог правилника.  

Листу из става 2. овог члана Комисија објављује на огласној табли Града и званичној 

интернет страници Града.  

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по 

утврђивању листе из става 2. овог члана у року од три дана, од дана објављивања листе у складу са 

ставом 3. овог члана.  

На листу из става 2. овог члана подносиоци пријава имају право приговора Комисији у року 

од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се подноси на заједничку писарницу Градских 

управа града Чачка.  

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на листу из става 2. овог члана као и да 

донесе одлуку о приговору, која мора бити образложена, у року од 15 дана од дана његовог пријема и 

на основу донетих одлука донесе ревидирану прелиминарну листу.  

На основу листе из става 6. овог члана Комисија врши теренски обилазак ради увида у стање 

стамбених објеката са те листе закључно са редним бројем подносиоца пријаве до којег су обезбеђена 

укупна средства за субвенционисање.  

Уколико је Комисија приликом теренског обиласка из става 7. овог члана утврдила да је 

подносилац пријаве дао неистините податке у пријави Комисија га елиминише из ревидиране 

прелиминарне листе и уместо њега спроводи теренски обилазак првог следећег на листи код кога није 

вршен теренски обилазак.  

Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство подносиоца захтева Комисија сачињава 

записник у два примерка, при чему један остаје подносиоцу пријаве, а један задржава Комисија.  

На основу записника из става 9. овог члана комисија сачињава коначну листу крајњих 

корисника.  

http://www.cacak.org.rsi/
http://www.cacak.org.rsi/


"rlllcry rI3 craBa 10. oeol q,rraHa Konrzczja oSjan,ryje ua or:racnoj ra6,rn fpala a:raHnuuoj
HHrepHer crpaHnuu fpa4a.

Ha:rucry H3 craBa 10. oeor rIr'IaHa norHocnoun npnjaea ro4 rcojux je n:rpruen repeHcKr.r o6u,rasax,
unrajy npaBo rrpuroBopa Konrrcuju y poKy o,q ocarvl AaHa o.{ Iaua o6jar;ar4Ba[ba KoHaqHL- rHcre rpajrsux
KopHcHHKa. flpnrosop ce nonHocr,t ua:ajegHuvKy nucapHuqy fpagcrux ynpaBa rpa4a r{auma.

Kottucuja je,qyxHa Aa onrry{H IIo npnroBopriMa H3 craea 10. oBor qraHa y pori},oA 15 ,lana, oA
AaHa npnjeua npHroBopa H HaKoH oA,'ryt{HBa}ta ro cBrlM nputoBopHivla caLtHHr{ Kor{aqg}i nHcr}, rpajn nx
KOpHCHHKa.

fpagcro eehe rpaga tlauxa roHocH Og,ryrcy o roAe.rn 6ecnoupanHx clleJcTaua xpa-jruuu
KopHcHHUHMa 3a cnpoBolerse eueprercKe caHaquje, ua ocHoBy rrera ce:arc'uyuljy yroBoplz."

Y cx,ragy ca r{J'IaHoM 2'7. craB 13. flpanu,rHuna o cv$r.rHaucr.rpie}by eHepfercKe caHa{izje
[oponHr{HHx rcyha nyreu yrpallrbe conapHux rraHe,ra 3a rrpot 3Bo.qrby eneKTpnliHe eHet]t'irle :a co[crBeHe
norpe6e (..C,r. ,rucr rpa,1a Havxa. 6poj2212021), CrpluHa xor,rzcuja :a n1;aherse pea,ru:aqHje uepe
eHeplercKe cauaquje [opoIHrIHHx xyha nwent vrpa,qme conapH]rx naHera 3a npo[13tso.r]$y ereKTpr.rr{He
euepruje 3a corlcrBeHe norpeSe, nocraBnna -ie fpalcxou eehy rpala LIaqrca 3arrHCHuKe C.rpyuHe xonrucnje
:a npaherue pea,rn:aquje N,repe eHeprercxe caHauuje nojeglrHauHrax xyha flyreM 1'rpaJllbe coiurapFrHx rraFrejla
3a rlpoh3BoAlby eJ,reKTpHqHe eueprraje 3a concrBeue norpe6e u flpeg-,ror KoHarri{e rncre xpajmnx
KopHcHLrKa oAHocHo O4,ryte o u::6opy xpa-jrunx KopncHHKa (rpal1aua) y cnpoec!em).eltcpre'rcKe carrauu.je
noponuqHzx xyha n,vreu yrpa,crbe conapHux rraHe,'ra 3a concrBeHe norpe6e.

Y crcna4y'ca q,'tHaoM 30. Ilpaer.r,rHHKa orJ.ryrahe 6tru o6jae,ueHa ua or',racnoj ra6rn u:eaHu.rnoj
HHTepHer crpal{I4ul4 rpa4a t{avna H cryna Ha cHary AaHoM o6jae,t,ueaua Ha (rrJracHoj ra6Lrrz.

Ha ocHoey HaBeAeHor fpa4crco sehe rpaqa tlauxa je oAn),Llr,rJro Kao y Ar4c[o3nr.r.{B}.

***

Mu;ryu To4oponuh oSaeecrr{o je u,rauoee l-paAco.-rr aefia ga .ie olt,ryqe*o nL-, cBr.r\r raqra\,ra
.qHeBHor pe4a, na je 51. ce4nauy fpalcxor neha:anrsyurao y 10 qacoea u 50 nrurlr,ra,

IPAACKO BEhE
Bpoj: 06-16312022-III

5. orro6ap 2022. roamrte

3anncHux ca 51. ceAHnqe fpagcrcor
17312022-ILI o,r 20. omo6pa 2022. roxrerc.

seha ycaojeu je na 52. ceAHHLli4 lpalcxor eeha 6poj 06-

nPEICEAHt4H
TPAACKOT BEfrA
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