
 

ЗАПИСНИК 

СА ПЕДЕСЕТЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 24. новембра 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 54. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

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

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

Глишић, прим. др Славица Драгутиновић, Драган Филиповић и др Биљана Кочовић, Споменка 

Шипетић и Владимир Ристовић, a одсутан је Радован Јовановић.  

 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: 

 

- Мирјана Ђоковић, помоћник Градоначелника 

- Мирослав Петковић, помоћник Градоначелника 

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

Градског већа 

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије 

- Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој 

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

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

предузећа и јавне службе 

- Вера Јаковљевић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Бранко Пејица, в.д. директор ЈКП „Комуналац“ Чачак 

- Дејан Ћосић, в.д. директор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак 

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

- Војин Јаковљевић, директор „Туристичке организације Чачка“ 

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

- Радисав Луковић, директор Дома културе Чачак 

- Зорица Сретеновић, представник ад „Урбанпројект“ Чачак 

- Наташа Стругаревић, представник ЈП „Градац“ Чачак 

- 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 53. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 53. седнице Градског већа. 

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

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  53. седнице Градског већа града Чачка број 06-186/2022-III од 20. 

октобра 2022. године, без примедби. 

 

 



 

 

  

 

 

*** 

 

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

дневни ред који је достављен уз материјал за седницу, с тим да се тачка 19: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА МЕСНОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИне разматра на данашњој седници. У вези са тим Градско веће је једногласно донело 

следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Да се тачка 19. предлога дневног реда „ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

ОВЧАР БАЊА“ који је доставила Градска управа за урбанизам града Чачка врати обрађивачу на 

допуну потребних чињеница, података и дораду. 

 

  

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

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

 

 

  ДНЕВНИ РЕД:  

 

   

1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „АТЕНИЦА-КУЛИНОВЦИ“ У ЧАЧКУ ЗА УРБАНИСТИЧКУ ЦЕЛИНУ 

4.1 (ЦЕНТАР) 

  

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „ТРБУШАНИ-ЉУБИЋ“ У ЧАЧКУ  

 

3.  УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

БУЏЕТУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

     

4.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2022. 

ГОДИНУ 

 

5.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПРОГРАМА  БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2022. 

ГОДИНУ 

 

6.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2022. 

ГОДИНУ 

 

7.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „ГРАДСКО 

ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ 

 



 

 

  

 

 

8.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2022. 

ГОДИНУ 

 

9.  УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПРОГРАМА РАДА ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ ЗА 2022. 

ГОДИНУ  

 

10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ 

ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ 

КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

11.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНАМА СТАТУТА ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК 

  

12. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЧАЧКА  

 

13.  РАЗМАТРАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ, РАДИ ПОДНОШЕЊА СКУПШТИНИ, 

ИНФОРМАЦИЈЕ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И 

РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01 – 

30.06.2022. ГОДИНЕ (I и II КВАРТАЛ)  

 

14. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

МАНИФЕСТАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД ЧАЧАК 

 

15. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

16. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА O ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ    

ГРАДА ЧАЧКА К.П. БР. 729, 728/3 И 727/3 СВЕ У КО ТРБУШАНИ 

 

17. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О РАЗМЕНИ К.П. БР. 1283/2 ЗА К.П. БР. 1284/3 

ОБЕ У КО ДОЊА ТРЕПЧА 

 

18. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 

ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ – ВОЗИЛА 

 

19. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ЧИШЋЕЊА 

СНЕГА И ЛЕДА СА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА СЕЗОНУ 2022/2023. ГОДИНЕ

  

20. ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА I УГОВОРА О ВРШЕЊУ УСЛУГА ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ 

АГЕНЦИЈЕ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

21. УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И 

МЕРИЛИМА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА РЕШАВАЊЕ 

СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ЛИЦА КРОЗ ДОДЕЛУ 

ПОМОЋИ ПРИ КУПОВИНИ ИНДИВИДУАЛНИХ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА И 

ДОДАТНЕ ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ЗА НАБАВКУ И УГРАДЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ 

МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ СТАМБЕНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ И ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ КРОЗ СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА АКТИВНЕ 

ИНКЛУЗИЈЕ И ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РАДА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА 



 

 

  

 

 

 

22. УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТА У  ГРАДСКИМ УПРАВАМА, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И 

ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЧАЧКА 

 

23. ЗАКЉУЧИВАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 

СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК 

 

24. ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА IV КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК 

 

25. ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА II КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК 

 

27.   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК НА РЕШЕЊЕ ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 220-77/22-IV-2-01 ОД 7. НОВЕМБРА 

2022. ГОДИНЕ 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

ПРВА ТАЧКА:   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „АТЕНИЦА-КУЛИНОВЦИ“ У ЧАЧКУ ЗА 

УРБАНИСТИЧКУ ЦЕЛИНУ 4.1 (ЦЕНТАР) 

  

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

основ за доношење Измена и допуна дела Плана генералне регулације „Aтеница-Кулиновци“ у Чачку 

за урбанистичку целину 4.1 (Центар) садржан је у одредбама Закона о планирању и изградњи којима 

је прописано да урбанистички план доноси скупштина јединице локалне самоуправе. Плански основ 

за израду Измена и допуна дела Плана генералне регулације „Aтеница-Кулиновци“ у Чачку за 

урбанистичку целину 4.1 (Центар) је Генерални урбанистички план града Чачка 2015. На седници 

Скупштине града Чачка одржаној у децембру 2021. године донета је Одлука о изради Изменa и 

допунa дела Плана генералне регулације „Атеница - Кулиновци“ у Чачку за урбанистичку целину 4.1 

(Центар).  Измене и допуне дела Плана генералне регулације односе се на мање измене и допуне, па 

је примењен скраћени поступак у складу са Законом о планирању и изградњи. Након стручне 

контроле нацрта Изменa и допунa дела Плана генералне регулације „Атеница - Кулиновци“ у Чачку 

за урбанистичку целину 4.1 (Центар) обављен је јавни увид. Након обављеног јавног увида и одржане 

јавне седнице Комисије за планове града Чачка констатовала је да нацрт Изменa и допунa дела Плана 

генералне регулације „Атеница - Кулиновци“ у Чачку за урбанистичку целину 4.1 (Центар) у свему 

усклађен са Законом о планирању и изградњи као и да су при изради плана примењена сва важећа 

правила, стандарди и нормативи из области урбанистичке струке и једногласно донет закључак да се 

план може упутити у даљу процедуру доношења. 

Зорица Сретеновић, представник обрађивача „Урбанпројект“ а.д. Чачак, путем  видео 

презентацијe, упознала је чланове Градског већа са изменама и допунама овог планског документа, 

детаљно образлажући садржај истог. 

 

 По упознавању са нацртом измена и допуна дела Плана Градско веће је једногласно утврдило 

Предлог измена и допуна дела Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку за 

урбанистичку целину 4.1 (Центар), и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 



 

 

  

 

 

ДРУГА ТАЧКА:  УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „ТРБУШАНИ-ЉУБИЋ“ У ЧАЧКУ  

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

основ за доношење Измена и допуна Плана генералне регулације „Трбушани - Љубић“ у Чачку 

садржан је у одредбама Закона о планирању и изградњи  којим је прописано да урбанистички план 

доноси скупштина јединице локалне самоуправе. Плански основ за израду Измена и допуна Плана 

генералне регулације „Трбушани - Љубић“ у Чачку је Генерални урбанистички план града Чачка 

2015. На седници Скупштине града Чачка одржаној у јулу 2018. године донета је Одлука о изради 

Измена и допуна Плана генералне регулације „Трбушани - Љубић“ у Чачку. На основу Одлуке 

обрађивач плана припремио је материјал за рани јавни увид.  Након обављеног јавног и поновљеног 

јавног увида  констатовано је да је нацрт Измена и допуна ПГР „Трбушани - Љубић“ у Чачку у свему 

усклађен са Законом о планирању и изградњи, као и да су при изради плана примењена сва важећа 

правила, стандарди и нормативи из области урбанистичке струке и једногласно донoнет закључак да 

се план може упутити у даљу процедуру доношења, односно доставити Градском већу и Скупштини 

града Чачка на усвајање уз услов да се претходно прибави сагласност ЈВП „Србијаводе“. ЈВП 

„Србијаводе“ је после поновљеног јавног увида и после усвојеног извештаја о обављеном 

поновљеном јавном увиду Комисије за планове града Чачка, издало сагласност на нацрт Измена и 

допуна ПГР „Трбушани - Љубић“ у Чачку. 

   Наташа Стругаревић, представник обрађивача ЈП „Градац“ Чачак, путем  видео 

презентацијe, упознала је чланове Градског већа са изменама и допунама овог планског документа, 

детаљно образлажући садржај истог. 

   

По упознавању са нацртом измена и допуна Плана Градско веће је једногласно утврдило 

Предлог измена и допуна Плана генералне регулације „Трбушани-Љубић“ у Чачку, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

  

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Зоран Тодосијевић. Одлука о 

изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину пројектована је у износу од 

7.155.000,00 динара, што представља увећање у односу на основну одлуку за 828.000,00 динара. 

Методологијом приказивања приходне и расходне стране приказани су  приходи и примања, расходи 

и издаци из буџета града по изворима финансирања: приходи из буџета, сопствени приходи 

буџетских корисника, донације од међународних организација, трансфери од других нивоа власти, 

добровољни трансфери од физичких и правних лица, примања од домаћих задуживања, 

нераспоређени вишак прихода из ранијих година, неутрошена средства донација из ранијих година и 

др. Фактори који су узети у обзир приликом пројекције прихода у 2022. години су: остварени 

приходи буџета града и буџетских корисника у периоду јануар – 31. октобар 2022. године и кретање 

масе зарада у јавном сектору. Пројекција расхода и издатака буџета Града Чачка за 2022. годину 

заснива се на: оствареним расходима и издацима буџета града у периоду 1. јануар – 31. октобар 2022. 

године, пренетим наменским средствима по завршном рачуну из 2021. године, захтевима и 

приоритетима буџетских корисника за 2022. годину и уговореним обавезама по пројектима са 

ресорним министарствима и донаторима. 

  

 По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узео Милорад 

Јевђовић. 

  



 

 

  

 

 

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

утврдило Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину, и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ 

ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Бранко Пејица. Правни основ за 

доношење Измена и допуна Програма пословања предузећа садржан је у Закону о јавним 

предузећима којим је прописано да се измене и допуне годишњег програма пословања могу вршити 

искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима 

јавно предузеће послује. Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022. 

годину односе се на додатну субвенцију у износу од 10 милиона динара са ПДВ-ом из буџета града 

намењену за за измирење дела обавеза према ЈКП „Дубоко“ Ужице. 

 Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да су 

Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022. урађене у складу са 

предлогом Одлуке о Изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину, према 

методологији Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, 

односно трогодишњег програма пословања за период 2022–2024. године јавних предузећа и других 

облика организовања који обављају делатност од општег интереса чији саставни део су Смернице са 

прописаним Обрасцима. 

 

По упознавању са изменама и допунама Програма Градско веће је једногласно утврдило 

Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања  ЈКП „Комуналац“ 

Чачак  за 2022. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ПЕТА  ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА  БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП 

„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Бранко Пејица. Измене и допуне 

Програма буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022. годину односе се на додатну субвенцију 

из буџета града у износу од 10 милиона динара са ПДВ-ом намењену за измирење дела обавеза према 

ЈКП „Дубоко“ Ужице. Измене и допуне Програма буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022. 

годину садржанe су у изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022. 

годину. 

Градска управа за урбанизам доставила је мишљењe са закључком да су Измене и допуне 

Програма буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022. годину урађене у складу са Законом о 

јавним  предузећима  и предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 

2022. годину. 

 

По упознавању са изменама и допунама Програма Градско веће је једногласно утврдило 

Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма буџетске помоћи ЈКП 

„Комуналац“ Чачак  за 2022. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

 



 

 

  

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКО 

ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Дејан Ћосић. Разлог за израду 

Изменa и допунa Програма пословања ЈКП „Градско зеленило “ Чачак односе се на додатна средства 

ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, на основу чега се врше Измене и допуне Програма за 2022. годину и у 

у складу чл. 60. ст. 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019). 

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да су 

Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2022. урађене су у складу са  

Законом о јавним предузећима  и предлогом Одлуке о Изменама и допунама Одлуке о буџету града 

Чачка за 2022. годину, према методологији Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма 

пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022–2024. године 

јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса чији 

саставни део су Смернице са прописаним Обрасцима. 

 

 

СЕДМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ 

ЈКП „ГРАДСКО  ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Дејан Ћосић. Измене и допуне 

Програма коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2022. годину односе се на 

додатну текућу субвенцију за измирење обавеза по судским пресудама, у укупном износу 

1.700.000,00 динара (са ПДВ-ом) и укидање субвенције ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за набавку 

опреме предвиђене на Програму Заштита животне средине Одлуке о буџету града Чачка у износу 15 

милиона динара са ПДВ-ом. Измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи ЈKП „Градско 

зеленило“ Чачак за 2022. годину садржане су и у Изменама и допунама Програма пословања ЈKП 

„Градско зеленило“ Чачак за 2022. годину. 

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да су 

измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи ЈKП „Градско зеленило“ Чачак за 2022. 

годину урађена je у складу Законом о јавним  предузећима и предлогом Одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину. 

 

 

ОСМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МОРАВАЦ“ 

МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Срђан Бошковић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши 

чланове Градског већа са изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 

2022. годину које се односе на увећање средстава из Буџета града Чачка за обављање комуналне 

делатности код које се крајњи корисник не може утврдити и финансира се из буџета јединице 

локалне самоуправе, и то одржавања путног појаса и коловоза осталих некатегорисаних путева за 

6.250.000,00 динара. Укупни планирани износ прихода и расхода су увећани за по 6.250.000,00 

динара, па самим тим планирани финансијски резултат за 2022. годину - нето добит од 1.420.174,00 

динара, није промењен. Промене у плану прихода и расхода  изазвале су промене у финансијским 

извештајима, плану набавки као и у одговарајућим прилозима.  

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да су 

Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2022. урађене су у складу са 

Законом о јавним предузећима и предлогом Одлуке о Изменама и допунама Одлуке о буџету града 

Чачка за 2022. годину, према методологији Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма 



 

 

  

 

 

пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022–2024. године 

јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса чији 

саставни део су Смернице са прописаним Обрасцима. 

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА       

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА РАДА ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЧАЧКА“ ЗА 2022. ГОДИНУ  

 

У оквиру ове тачке дневног реда Војин Јаковљевић упознао је чланове Градског већа са 

изменама Измене и допуне Програма рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2022. годину које 

је Управни одбор Установе донео --. новембра 2022. године. 

 Градска управа за локални економски развој града Чачка доставила је мишљење са 

закључком да су Измене и допуне Програма рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2022. 

годину урађене су у складу са предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града 

Чачка за 2022. годину.        

                                                                                                    

 По упознавању са предлогом измена Програма Градско веће је једногласно утврдило Предлог 

одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 

2022. годину и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ИЗМЕНУ ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ 

ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА 

2022. ГОДИНУ 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Матије Братуљевића, Градско 

веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Измену Програма рада и 

финансијског плана Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2022. годину, 

и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Радисава Луковића, Градско 

веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута 

Дома културе Чачак, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

  

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА 

ГРАДА ЧАЧКА 

  

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

за доношење Одлуке о изради плана развоја града Чачка садржан је у одредбама Закона о планском 

систему Републике Србије  којима је предвиђено да јединице локалне самоуправе израде и усвоје 

План развоја, као дугорочни документ развојног планирања, који је предвиђено да усвајају 

скупштине јединице локалне самоуправе на предлог надлежног извршног органа јединице локалне 

самоуправе. Полазну основу за формулисање Плана развоја града представљају дефинисани правци 

развоја Републике Србије и Града Чачка, кроз сагледавање националних и локалних развојних 

докумената и докумената јавних политика, програма и пројеката који се реализују у граду Чачку. 



 

 

  

 

 

Град Чачак је за процес израде Плана развоја обезбедио стручно – техничку подршку експерата 

Сталне конференције градова и општина, јер је учествовавши на Јавном позиву ЕУ у оквиру 

Програма EXCHANGE 6 у 2022. години изабран као једна од 12 локалних самоуправа у Србији којој 

је без накнаде одобрена стручно – техничка подршка у изради једног овако битног и кровног 

документа у функционисању и развоју локалне самоуправе, у складу са одредбама закљученог 

Споразума за спровођење пакета подршке за израду плана развоја бр. 402/1 од 15.06.2022. године.  

Рок за израду Плана развоја града Чачка је 12 месеци, од дана ступања на снагу Одлуке о изради 

плана развоја града Чачка. 

    

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

изради Плана развоја града Чачка, и доставило скупштини на разматрање и доношење. 

  

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ, РАДИ ПОДНОШЕЊА 

СКУПШТИНИ, ИНФОРМАЦИЈЕ О СТЕПЕНУ 

УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ 

АКТИВНОСТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01 – 

30.06.2022. ГОДИНЕ (I и II КВАРТАЛ) 

 

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

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

01.01.2022. године до 30.06. 2022. године, садржан у одредбама Закона о јавним предузећима који 

предвиђа обавезу сачињавања Информације о степену усклађености планираних и реализованих 

активности јавних предузећа за период од 01.01. до 30.06.2022. године. Информација је сачињена на 

основу извештајa о реализацији годишњег програма пословања за период од 01.01. до 30.06.2022.. 

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

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

целина, које у потпуности кореспондирају обрасцима извештавања утврђеним Правилником о 

обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма 

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

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

 

По упознавању са Информацијом Градско веће је једногласно утврдило и поднело Скупштини 

града Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период 01.01.- 30.06.2022. 

године.  

 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

МАНИФЕСТАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА 

ГРАД ЧАЧАК 

 

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

основ за доношење Одлуке о допунама Одлуке о манифестацијама у области културе од значаја за 

град Чачак садржан је у одредбама Закона о култури којима је прописано да Република 

Србија,аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе могу поједине фестивале или 

манифестације одредити  од посебног значаја. У Одлуци о манифестацијама у области културе од 

значаја за Град Чачак. Допуном ове Одлуке, као манифестације од значаја за град Чачак утврђују се и 

манифестације: „Дани урбане културе („ДУК“) и „Етно-фест“. Фестивал Дани урбане 

културе(„ДУК“)настао је 2015.год поводом отварања парка Младости .“ДУК“ фестивал састоји се из 

више значајних целина и то осликавање мурала у Чачку,музичког програма,пратећих програма. Дук 

фестивал је омогућио локалним уметницима да осликају зидове великих формата.У протеклим 

годинама преко 100 уметника из 12 земаља учествовало је у осликавању мурала. У оквиру музичког 



 

 

  

 

 

програма поред регионалних извођача врло често учествују и младе чачанске групе. Пратећи 

садржаји „ДУК“ фестивала су такмичења у екстремним спортовима у скејт парку.У скејт парку се 

одржава и такмичење  урбаних плесова и радионице уметничких изложби.Мисија „ДУК“ фестивала 

је стварање културног покрета окупљеног око музичког програма и уметничких догађаја. 

„Етнофест“међународни фестивал фолклора основан је 2017.године,у циљу поштовања традиције, 

обичаја,сарадње и дружења свих народа.“Етнофест“кроз презентацију наше фолклорне традиције и 

обичаја и кроз представљање других култура,учесника фестивала има за циљ очување нематеријалне 

културне баштине. Сваке године се повећава број учесника како домаћих тако и 

иностраних.Програмске активности су све садржајније,тако да поред културно-уметничког 

програма,велику пажњу привлачи и“Етнофест“изложба старих заната.Поред очувања традиције и 

културног идентитета,ова манифестација доприноси и унапређењу туристичког садржаја у Чачку. 

Напред наведене манифестације, испуњавају критеријуме из Закона о култури,односно имају 

капацитете за одржавање уметничког,културног континуитета ,имају велику посећеност и доприносе 

развоју домаће,националне и регионалне културне сцене у Чачку. 

 

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

допунама одлуке о манифестацијама у области културе од значаја за град Чачак, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

  

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 

2022. ГОДИНУ 

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднеле су Вера Јаковљевић и Мирјана 

Ђоковић. Правни основ за доношење измена и допуна Програма садржан је у одредбама Закона о 

заштити животне средине, Одлуке о буџетском Фонду за заштиту животне средине града Чачка и 

Статута града Чачка. Одлуком о буџетском фонду за заштиту животне средине града Чачка 

предвиђено је да се средства Фонда користе се у складу са програмом коришћења средстава Фонда, 

који доноси Скупштина града Чачка, за сваку годину посебно. Скупштина града Чачка донела  је 

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2022. 

години, али је у току примене Програма уочено да је потребно извршити одређене корекције што је у 

Програму и таксативно наведено. 

 

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

изменама и допунама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине 

града Чачка у 2022. години, који ће бити достављен Скупштини на разматрање и доношење по 

прибављеној сагласности од Министарства заштите животне средине. 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА O ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ    ГРАДА ЧАЧКА К.П. БР. 729, 728/3 И 727/3 СВЕ У КО 

ТРБУШАНИ 

 

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

поднео је иницијативу за прибављање у јавну својину к.п. бр. 727/3, 728/3 и 729 све у КО Трбушани, 

укупне површине 7246m2, непосредном погодбом од власника, који су уписани у катастар 

непокретности као носиоци права приватне својине 1/1, у циљу проширења гробља, обзиром да се 

изради Плана детаљне регулације приступило 2021. године усвајањем Одлукe о изради Плана 

детаљне регулације за проширење гробља и уређење месног гробља „Лугови“ у Трбушанима 

(„Сл.лист града Чачка“ бр. 23/21) на основу кога овe кат. парцелe улазe у обухват грађевинског 

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



 

 

  

 

 

службеној дужности Информацију о локацији и податке катастра непокретности. Градско веће града 

Чачка донело је Решење о приступању прибављању к.п. бр. 727/3, 728/3 и 729 све у КО Трбушани 10. 

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

Комисија за грађевинско земљиште је спровела поступак.  Комисија је увидом у податке катастра 

непокретности утврдила да су прeдметне кат. парцеле у сусвојини Драга Глишовића и Томислава 

Глишовића обојица из Чачка у уделу од по ½, а увидом у информацију о локацији да се к.п. бр. 729, 

728/3 и 727/3 све у КО Трбушани налази у зони пољопривредног земљишта у близини постојећег 

сеоског гробља, као и да је за проширење гробља обавезна израда одговарајуће урбанистичке 

документације – плана детаљне регулације за уређење гробља. Одлуком о изради Плана детаљне 

регулације за проширење гробља и уређење месног гробља „Лугови“ у Трбушанима обухваћен је део 

КО Трбушани,a граница Плана детаљне регулације почиње од некатегорисаног пута кп. бр. 1931 код 

к.п. бр. 730, идући њом до североисточне границе кп. бр. 729, затим настављајући источном границом 

кп. бр. 727/3, 727/2 и 727/4 до некатегорисаног пута кп. бр.1927 идући њом до почетне тачке. Такође 

Одлуком чији је саставни део графички прилог прописано је да ће План детаљне регулације садржати 

границу плана и обухват грађевинског подручја у чијем саставу су и кат. парцеле које су предмет 

откупа. Наведеном одлуком у обухват гробља улазе предметне к.п. бр. 729, 728/3 и 727/3 све у КО 

Трбушани, као и к.п. бр.727/2 и 728/2 обе у КО Трбушани, које ће након усвајања планског акта по 

намени постати грађевинско земљиште. 

  

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

прибављању у јавну својину  града Чачка к.п. бр. 729, 728/3 и 727/3 све у КО Трбушани, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О РАЗМЕНИ К.П. БР. 

1283/2 ЗА К.П. БР. 1284/3 ОБЕ У КО ДОЊА ТРЕПЧА 

 

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

Николић из Ванкувера, Канада и Зоран Николић из Чачка, Доња Трепча, поднели су иницијативу бр. 

463-63/2022-IV-2-07 од 28.09.2022.год. за размену к.п. бр. 1283/2  површине 100m2 која је у јавној 

својини града Чачка за к.п. бр. 1284/3 површине 70m2 обе у КО Доња Трепча, која је у њиховој 

приватној сусвојини, у циљу обједињавања своје породичне локације, уз напомену да је својевремено 

предметна размена извршена и исплаћена, али документација о томе није сачувана. Градска управа за 

урбанизам прибавила је по службеној дужности податке катастра непокретности од 26.10.2022.год., 

Информацију о локацији бр. 958-877/2022-IV-2-01 од 04.10.2022.год. и цену земљишта на наведеној 

локацији од ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК (2.110,58 дин./m2) и  Министарства финансија, Пореске управе, 

Одсека за контролу издвојених активности малих локација Чачак (85,45 дин./m2).Градско веће града 

Чачка донело је Решење о приступању размени к.п. бр. 1283/2 за к.п. бр. 1284/3 обе у КО Доња 

Трепча 10. новембра 2022. године. Након доношења решењa о приступању размени наведених кат. 

парцела, Комисија за грађевинско земљиште је спровела поступак.  Комисија је увидом у податке 

катастра непокретности утврдила да су катастарске парцеле бр. 1283/2 КО Доња Трепча површине 

100m2 у јавној својини града Чачка, к.п. бр. 1284/3 КО Доња Трепча површине 70m2 у приватној 

сусвојини Бранке Николић из Ванкувера, Канада и Зорана Николића из Чачка, увидом у информацију 

о локацији  да су катастарске парцеле бр. 1283/2 и 1284/3 обе у КО Доња Трепча, обухваћене 

Просторним планом града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 17/2010) и да се налазе у обухвату 

грађевинског рејона- центар Доња Трепча, зона централних функција, а увидом у обрачуне цене да је 

Градска управа за урбанизам је узела у обзир критеријум веће цене (2.110,58 дин./m2) са којом су се 

подносиоци захтева писаним путем сагласили. Такође, Комисија за грађевинско земљиште утврдила 

је да је тржишна вредност грађевинског земљишта у јавној својини већа од тржишне вредности 

грађевинског земљишта које се прибавља у јавну својину на име размене, обзиром на површину кат. 

парцела, односно разлику у површини од 30m2, коју ће подносилац иницијативе бити обавезан да 

исплати Граду у целости, чиме ће Град остварити приход у износу од 63.317,4 динара.  

 



 

 

  

 

 

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

размени к.п. бр. 1283/2 за к.п. бр. 1284/3 обе у КО Доња Трепча, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКП 

„ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ – 

ВОЗИЛА 

 

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

је једногласно донело: 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ ЈКП „ВОДОВОД“ Чачак, као носиоцу права коришћења, да 

може отуђити : 

- теретно возило, цистернa сливничарка, марке ФАП, модел 1314, тип -хомологацијска ознака-, 

боја 5Д Плава тамна, број шасије FAP131462295, број мотора: F111A89840, снага мотора 106, 

погонско гориво: дизел, нерегистровано, задња регистрација: ČA 086 РЈ истекла 29.07.2021. године, 

година производње 1977, запремина мотора 8280, маса 6550, носивост 7150, највећа дозвољена маса 

13700. 

- теретно возило, цистерну Woma, марке ФАП, модел 1921/36, тип -хомологацијска ознака, боја 

5М плава, број шасије 1921ВК36108343, број мотора: 2F115В161872, снага мотора 151, погонско 

гориво: дизел, регистрован до 14.11.2021. године, регистарске ознаке: ČA 054 ЈЈ, година производње 

1989., запремина мотора 11040, маса 8550, носивост 10450, највећа дозвољена маса 19000. 

- прикључно возило, марке Гоша, Модел: FNHF 25; Тип: Хомологацијска ознака-; Боја S Жута 

D; Број шасије: 16446; нерегистовано, задња регистрација АЕ -483 ČA истекла 19.02.2022.год.; 

Година производње 1984.; Маса: 7500; Носивост: 25000; највећа дозвољена маса: 32500. 

 II ЈКП „ВОДОВОД“ Чачак се обавезује да пре закључења уговора о отуђењу предметних 

покретних ствари, спроведе поступак јавног оглашавања односно прикупљања писмених понуда на 

начин којим се обезбеђује интерес Града односно носиоца права коришћења. 

 III Покретне ствари могу се отуђити из јавне својине Града непосредном погодбом, уколико 

нису отуђене у првом покушају продаје у поступку јавног оглашавања, односно прикупљања писаних 

понуда.  

 IV ЈКП „ВОДОВОД“ Чачак је у обавези да Градској управи за урбанизам града Чачка, Одсеку 

за имовинско - правне послове, достави податке о спроведеном поступку отуђења покретних ствари, 

ближе описаних у тачки I овог решења.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 ЈКП „ВОДОВОД“ Чачак, као носилац права коришћења на покретним стварима, дана 

08.11.2022. год., доставило је Градској управи за урбанизам града Чачка, Служби за имовинске 

послове иницијативу број 404-17/2022-IV-2-07, ради израде предлога одлуке за давање сагласности за 

отуђење два теретна и једног прикључног возила, уз образложење да  је ЈКП „ВОДОВОД“ Чачак у 

претходном периоду ради обнове возног парка и успешног обављања своје делатности извршио 

набавку једног теретног возила цистерне сливничарке и једног тетног возила цистерне Woma и да за 

возила која су предмет отуђења не постоји могућност набавке резервних делова код квалификованих 

добављача ни могућност регистрације. 

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

104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) 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 84 став 1. тачка 4) Статута града Чачка прописано  је да Градско веће града Чачка 

одлучује о располагању покретним стварима у јавној својини Града. 

 Чланом 30а Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града 

Чачка („Сл.лист града Чачка“ бр. 14/2018 и 8/2019) прописано је да носилац права коришћења на 

покретним стварима може отуђити покретне ствари на којима има право коришћења, ако Градско 

веће града Чачка да сагласност за отуђење, сходном применом одредби ове одлуке које се односе на 

отуђење покретних ствари у својини Града и да предлог сагласности за отуђење покретних ствари 

израђује орган градске управе надлежан за имовинско - правне послове, на основу иницијативе 

носиоца права коришћења. 

Увидом у захтев и приложену документацију ГУ за урбанизам града Чачка је утврдила да је 

иницијатива уредна, потпуна и поднета од стране овлашћеног лица.  

 ГУ за урбанизам града Чачка по разматрању иницијативе ЈКП „ВОДОВОД“ Чачак, утврдила 

је да је иста у складу са чланом 27 став 10 Закона о јавној својини, чланом 84 став 1 тачка 4 Статута 

града Чачка и чланом 30а. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној 

својини града Чачка и предложила да Градско веће града Чачка донесе решење о давању сагласности 

ЈКП „ВОДОВОД“ Чачак за отуђење покретних ствари ближе описаних у тачки I овог решења.  

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

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ ЧИШЋЕЊА СНЕГА И ЛЕДА СА ПОВРШИНА 

ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА СЕЗОНУ 2022/2023. ГОДИНЕ 

 

            Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Небојша Јелушић истакавши да 

је зимско одржавање државних путева 1Б реда и државних путева II А реда на територији града Чачка 

у надлежности Јавног предузећа „Путеви Србије“, односно извођача радова који по њиховом налогу 

буде ангажован на овим пословима. Одржавање деоница државних путева кроз град описан је у делу 

План одржавања града; одржавање коловоза улица. Потом је упознао чланове Градског већа са 

Планом одржавања града кроз одржавање коловоза улица - деоница државних путева кроз подручје 

града. На територији града Чачка одржаваће се коловози улица према датим приоритетима, а који су 

одређени у односу на саобраћајни значај улица и објеката којима се обезбеђује приступ. 

 

  

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

Јевђовић. 

 

По упознавању са Програмом и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело 

следеће: 

 

 РЕШЕЊЕ 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм чишћења снега и леда са површина јавне намене на 

територији града Чачка  за зимску сезону 2022/2023. годину,  који је донео Надзорни одбор Јавног 

предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“  Чачак, 

на седници одржаној 17. новембра 2022. године, број 06-11/2022-II. 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА I УГОВОРА О ВРШЕЊУ УСЛУГА 

ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ 

  У оквиру ове тачке дневног реда, анакон уводног излагања Бранкице Јелић, Градско веће је 

једногласно донело 

ЗАКЉУЧАК 

  

 Закључује се Уговор о вршењу услуга Градске стамбене агенције Чачак за 2022. годину, у 

тексту који је саставни део овог закључка.  

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УСЛОВИМА И МЕРИЛИМА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ 

ПОТРЕБА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ЛИЦА КРОЗ ДОДЕЛУ 

ПОМОЋИ ПРИ КУПОВИНИ ИНДИВИДУАЛНИХ 

СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА И ДОДАТНЕ ПОМОЋИ 

НАМЕЊЕНЕ ЗА НАБАВКУ И УГРАДЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ 

МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ 

ПРЕДМЕТНЕ СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ И ПРУЖАЊЕ 

ПОДРШКЕ КРОЗ СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА АКТИВНЕ 

ИНКЛУЗИЈЕ И ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РАДА КОМИСИЈЕ ЗА 

ИЗБОР КОРИСНИКА 

 

  У оквиру ове тачке дневног реда, анакон уводног излагања Бранкице Јелић, Градско веће је 

једногласно донело: 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Правилник о изменама Правилника о условима и мерилима за избор корисника 

средстава намењених за решавање стамбених потреба социјално угрожених лица кроз доделу помоћи 

при куповини индивидуалних стамбених јединица и додатне помоћи намењене за набавку и уградњу 

грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне стамбене јединице, који је усвојила 

Комисија за за избор корисника средстава намењених за решавање стамбених потреба социјално 

угрожених лица, кроз доделу помоћи при куповини индивидуалних стамбених јединица и додатне 

помоћи намењене за набавку и уградњу грађевинског материјала  у оквиру  пројекта „Не остављајући 

никога иза себе – адекватно становање и активно укључивање осетљивих друштвених група у Чачку,  

на седници одржаној 22. новембра 2022. године, број 02/2021. 

 

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ  И  

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У  ГРАДСКИМ 

УПРАВАМА, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ГРАДСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЧАЧКА 

 

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

за доношење обједињеног Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка, садржан је у 

Закону о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе који је у примени 

од 1. децембра 2016. години. У Закону о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним 



 

 

  

 

 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да ће се правилници о организацији и 

систематизацији радних места ускладити са одредбама овог закона у року од 9 месеци од дана 

ступања на снагу овог закона. Усклађивање Правилника са одредбама овог закон подразумева да се 

код услова за обављање послова службеничких радних места пропише да сваки службеник мора 

поседовати компетенције за обављање послова радног места, из ког разлога је у прелазним и 

завршним одредбама овог правилника прописано да су саставни део Правилника обрасци 

компетенција за свако службеничко радно место, а у складу са Уредбом о одређивању компетенција 

за рад службеника у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе. Закон о 

запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописује да се радна 

места и њихово разврставање по звањима уређују Правилником о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места и то: описи радних места, звања у којима су радна места разврстана, 

потребан број извршилаца за свако радно место, врста и степен образовања, радно искуство и други 

услови за рад на сваком радном месту. Правилник обухвата радна места и њихово разврставање у 

органима, стручним службама и посебним организацијама. У граду Чачку, као јединици локалне 

самоуправе у коме је орган управе организован  у више управа за поједине области, у Градској 

управи за опште и заједничке послове града Чачка, као управи у којој се обављају општи, правни или 

нормативни послови, израђен је предлог обједињеног Правилника о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском 

правобранилаштву града Чачка. Обједињен предлог Правилника, сачињен је на основу предлога 

Правилника за  појединачне управе, службе и градско правобранилаштво, које су доставили 

начелници управа, шеф Службе за буџетску инспекцију града Чачка и градски правобранилац. На 

основу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Уредбе о 

критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Уредбе о критеријумима за 

разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе, начелник Градске управе за опште и заједничке 

послове града Чачка донео је Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

кабинету Градоначелника, Градским управама, Стручним службама и Градском правобранилаштву 

града Чачка, у пречишћеном тексту 27. јула 2017. године.По доношењу овог Правилника уследило је 

7 измена и допуна. Поред обавезе усклађивања тексата правиланика са одредбама Закона о изменама 

и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  

уследила је и потреба да се приступи изради новог обједињеног текста Правилника  и из разлога што 

је, по доношењу пречићеног текста Правилника, уследило чак седам измена и допуна истог. 

Начелници Градских управа, шеф Службе за буџетску инспекцију града Чачка, и градски 

правобранилац, доставили су предлоге Правилника, који се односе на унутрашње уређење и 

систематизацију радних места у њиховим организационим јединицама, а све у складу са усвојеним и 

образложеним Кадровским планом Градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију 

града Чачка, Службе за интерну ревизијуграда Чачка и Градског правобранилаштва града Чачка. У 

тексту обједињеног Правилника су садржане уводне одредбе, унутрашња организација  градских 

управа, стручних служби и градског правобранилаштва, послови градских управа и служби и 

градског правобранилаштва, називи радних места, звања, описи радних места, посебни услови за 

запослење и број запослених у градским управама, стручним службама и градском 

правобранилаштву. Правилником су дефинисане унутрашње организационе јединице одсек, служба, 

група – сектор – канцеларија. Текст обједињеног Правилника о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места садржи радна места на положајима, извршилачка радна места и радна 

места на којима раде намештеници. Наведени су описи радних места, звања у којима су радна места 

разврстана, потребан број запослених за свако радно место, врста и степен школске спреме, радно 

искуство и други услови за рад на сваком радном месту. Услови за обављање послова радног места 

одређени су у зависности од врсте и степена сложености послова чији је обим претежан. На 

појединим радним местима прописана су одређена знања и вештине, као и посебни стручни испит за 

матичара, испит за инспектора, интерног ревизора, као и службеника за јавне набавке, као услов за 

обављање послова одређеног радног места у јединици локалне самоуправе.  Радна места су 



 

 

  

 

 

разврстана на радна места службеника на положају, службеника и намештеника. Радна места 

службеника на положају су радна места начелника управа, док су радна места службеника разврстана 

у осам свања и то: самостални саветник, саветник, млађи саветник, сарадник, млађи сарадник, виши 

референт, референт и млађи референт, при чему су као мерила за процену служили сложеност 

послова, самосталност у раду, одговорност, пословна комуникација и компетентност. Приликом 

разврставања у звања испоштована је одредба члана 34. Уредбе о критеријумима за разврставање 

радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе којом је прописано да Правилником може бити одређено да на радним местима у 

звању самосталног саветника ради највише до 20% службеника. Радна места намештеника, 

укључујући и радна места руководилаца ужих унутрашњих јединица у којима искључиво раде 

намештеници разврстана су у шест врста, тако што су на опис послова радног места намештеника 

примењена мерила за процену радног места и потом одреди врста којој радно место припада. 

Процена радних места намештеника базирана је на сложености послова, самосталност у раду, 

одговорности, пословна комуникација и компетентност, све у сладу са Уредбе о критеријумима за 

разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе. 

 

 

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

веће је једногласно усвојило обједињен Правилник о унутрашњем уређењу  и  систематизацији 

радних места у  градским управама, стручним службама и градском правобранилаштву града Чачка. 

 Правилник је саставни део Записника. 

 

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: ЗАКЉУЧИВАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА УСТАНОВЕ ЗА 

ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ 

ЧАЧАК 

 

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

једногласно донело: 

 

ОДЛУКУ 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Колективни уговор Установе за физичку културу Спортски центар 

„Младост“ Чачак, у тексту који је саставни део ове одлуке. 

 

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА IV КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО 

ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК 

   

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

једногласно донело: 

 

ОДЛУКУ 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Анекс IV Колективног уговора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, у тексту 

који је саставни део ове одлуке. 

 

 

 



 

 

  

 

 

ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА II КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ 

ЧАЧАК 

 

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

једногласно донело: 

 

ОДЛУКУ 

 

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

саставни део ове одлуке. 

 

ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК НА 

РЕШЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА 

БРОЈ 220-77/22-IV-2-01 ОД 7. НОВЕМБРА 2022. ГОДИНЕ 

 

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

жалбом ЈП „Градац“ Чачак на решење Градске управе за урбанизам града Чачка број 220-77/22-IV-2-

01 од 7. новембра 2022. године, као и предлогом решења по  жалби. 

 

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

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

УСВАЈА СЕ жалба ЈП „Градац“ Чачак изјављена на Решење Градске управе за урбанизам 

града Чачка број 220-77/22-IV-2-01 од 7. новембра 2022. године . 

 

ПОНИШТАВА СЕ Решење Градске управе за урбанизам града Чачка број 220-77/22-IV-2-01 

од 7. новембра 2022. године  и предмет враћа првостепеном органу на поновни поступак. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Градска управа за урбанизам града Чачка донела је Решење којим се привремено обуставља 

саобраћај на деоници општинског пута број 123-09 Горња Трепча – Остра - Доња Горевница - 

Мрчајевци- Кукићи-Мршинци-Слатина-Жаочани-Слатина-Премећа-Рајац преко путног објекта моста 

на реци Западној Морави, до завршетка реконструкције моста.  Тачком 2. Решење  налаже се ЈП 

„Градац“ Чачак да у року од 15 дана од правоснажности Решења, изради саобраћајни пројекат у 

складу са режимом саобраћаја одређеним Решењем и да постави саобраћајну сигнализацију у складу 

са саобраћајним пројектом. Тачком 3. Решења задужено је ЈП „Градац“ Чачак да истовремено са 

покретањем поступка предузме мере обезбеђења наведене деонице јавног пута постављањем 

привремене саобраћајне сигнализације као и да о предузетим мерама обавести Министарство 

унутрашњих послова и јавност преко средстава јавног информисања.  

 

На донето Решење жалбу је благовремено изјавило ЈП „Градац“ Чачак из свих законом 

предвиђених разлога, са предлогом да другостепени орган ожалбено решење преиначи и мериторно 

одлучи у овој управној ствари или да  ожалбено решење поништи и предмет врати првостепеном 

органу на поновно одлучивање. У жалби се наводе разлози за преиначење ожалбеног решења. Истиче 

се да је оштећење на мосту које је проуроковало доношење решења о тоталној обустави саобраћаја 

преко њега а тиме и прекид саобраћаја на општинском путу број 123-09 настало пре 4 године и да у 

том периоду ЈП „Градац“ Чачак, као управљач путном мрежом у надлежности локалне самоуправе, 



 

 

  

 

 

прати стање оштећења, одржава стубове моста од наноса реке, ограничава-забрањује саобраћај 

теретним возилима преко моста и указује на потребу да се определе финансијска средства и изврши 

поправка моста. Даље наводи да је у међувремену дошло до појаве пукотине на првом следећем стубу 

што је сустински разлог за обуставу саобраћаја и да је обзиром на значан овог моста за грађане Чачка 

који живе на овом подручју, а ради детаљнијег сагледавања стања овог моста, ЈП „Градац“ Чачак 

ангажовало стручна лица из А.Д. „Институт за путеве“ Београд у циљу прибављања стручног 

мишљења. У достављеном мишљењу се поред осталог наводи и то да прелаз преко моста треба 

ограничити на возила максималне тежине до 3t уз свакодневно визуелно праћење понашања 

конструкције а брзину возила ограничити на 20 km/h као и извршити сужење коловоза вертикалним 

баријерама на максимално 3m тако што би се саобраћај пребацио на низводну страну моста. У жалби 

се посебно наводи да од наведеног ограничења треба изузети возила која се ангажују на одржавању 

пута и путних објеката пре свега возила  ЈКП „Моравац“ Мрчајевци током зимске службе. Уз жалбу 

је приложено и процена стања моста на општинском путу број 123-09 између Мрчајеваца и 

Мршинаца издата од стране А.Д. „Институт за путеве“ Београд број 20-7904 од 18. новембра 2022. 

године.    

 

 У одговору на жалбу првостепени орган предлаже да се жалба одбије као неоснована, 

наводећи следеће разлоге. ЈП „Градац“ Чачак у жалби а ни у накнадном поднеску од 22. новембра 

2022. године не наводи шта је конкретан захтев жалиоца односно због чега је жалилац незадовољан 

ожалбеним решењем, те да се само посредно може закључити да се жалбом предлаже да се преко 

предметног моста не обустави саобраћај свих возила већ само појединих категорија возила и то на 

низводном делу коловоза уз изузетак за теретна возила која се ангажују на одржавању пута и путних 

објеката а што није садржано у мишљењу А.Д. „Институт за путеве“ Београд. Посебно истиче да се 

из наведеног закључује да је ЈП „Градац“ Чачак после доношења Решења изменило првобитни захтев 

којим је покренуло управни поступак а што је недозвољено према члану 97. став 1. Закона о општем 

управном поступку. ЈП „Градац“ Чачак измењеним захтевом тражи да се саобраћај преко предметног 

моста заустави за поједине категорије возила и то на низводном делу коловоза иако овакву обуставу 

саобраћаја није могуће обезбедити само постављањем саобраћајне сигнализације, пошто се иста не 

поштује и преко моста и даље прелазе и путничка возила и тешка теретна возила о чему постоји и 

видео запис. Даље истиче да се надлежна инспекција за локални превоз и путеве противи измењеном 

захтеву ЈП „Градац“ Чачак тврдећи да је немогуће обезбедити обуставу саобраћаја само за поједине 

категорије возила јер се не поштује постављена саобраћајна сигнализација а саобраћајна полиција 

није присутна на лицу места, те да се не може обезбедити ни свакодневно визуелно праћење стања 

моста као и да мишљење А.Д. „Институт за путеве“ Београд није довољно јасно и потпуно. На крају 

истиче да из наведених разлога наведена жалба није основана имајући у виду и навод жалиоца из 

поднеска од 22. новембра 2022. године, да нема радно ангажована лица за свакодневно визуелно 

праћење конструкције моста и да ЈП „Градац“ Чачак није надлежно за контролу поштовања 

саобраћајне сигнализације. 

 

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

Чачка налази да је жалба основана.  

 

Првостепени орган није у потпуности и на целисходан начин утврдио све чињенице које су од 

утицаја на правилно решење ове управне ствари, пре свега имајући у виду фреквенцију саобраћаја 

моторних возила чија маса не прелази 3t, на деоници општинког пута број 123-09 преко моста на реци 

Западној  Морави и значај овог моста за грађане који живе на овом подручју града Чачка. 

 

У поновном поступку првостепени орган ће детаљно сагледати све чињенице које утичу на 

правилно решење ове управне ствари и могућност да се иста реши у општем интересу, јер се 

потпуном обуставом саобраћаја онемогућава свакодневна активност мештана овог подручја и 

несметано одвијање саобраћаја. Приликом одлучивања у овом управном поступку треба узети у 

обзир  мишљење А.Д. „Институт за путеве“ Београд број 20-7904 од 18. новембра 2022. године, 
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