
 

ЗАПИСНИК 

СА ПЕДЕСЕТШЕСТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 20. децембра 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 56. 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, др Иван 

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

Шипетић, Владимир Ристовић и 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 и председник Стручне  комисије за избор 

годиших, односно посебних програма у области спорт 

- 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  

- Вера Јаковљевић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Катарина Новковић, Градски правобранилац 

- мр Момир Милосављевић, в.д. директор ЈКП „Дубоко“ Ужице 

- Зоран Бараћ, директор ЈП „Рзав“ Ариље 

- Зоран Пантовић, директор ЈКП „Водовод“ Чачак 

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

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

- Зоран Благојевић, директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак 

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

- Данко Ћаловић, директор ЈКП „Чачак“ Чачак 

- Милан Бојовић, в.д. директор ЈП „Градац“ Чачак 

- Војин Јаковљевић, директор „Туристичке организације Чачка“ 

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

- Бранимирка Радосавчевић, директор Центра за социјални рад града Чачка 

- Весна Никитовић, директор Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачка 

- Бранкица Јелић, директор „Градске стамбене агенције Чачак“ Чачак 

- Надежда Симовић, председник Комисије за надзор у реализацији програма локалног 

економског развоја  

- Александар Петронијевић, председник Савета за безбедност саобраћаја 

- Биљана Ђуровић, председник Жалбене комисије 

- 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 су им достављена записници са 54. и 55. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 54. седнице Градског већа. 

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

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  55. седнице Градског већа града Чачка број 06-193/2022-III од 24. 

новембра 2022. године, без примедби. 

 

*** 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 55. седнице Градског већа. 

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

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  55. седнице Градског већа града Чачка број 06-205/2022-III од 30. 

новембра 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  54: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ разматра као тачка 3 због обавезе 

израде предметних решења. 

 

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 ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ 

КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА 

 

3. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА 

ЧАЧКА, СТРУЧНИХ СЛУЖБИ И ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ГРАДА 

ЧАЧКА 

 



 

 

  

 

 

6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

 

7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ЦЕНИ ВОДЕ ИЗ СИСТЕМА „РЗАВ“ 

 

9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ  ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ЦЕНАМА ВОДЕ И УПОТРЕБЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

12. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

13. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ЦЕНАМА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ САКУПЉАЊА, ТРАНСПОРТА И ДЕПОНОВАЊА 

КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 

  

14. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

15. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2023. 

ГОДИНУ 

 

16. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01. – 

31.12.2023. ГОДИНЕ 

 

17. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

САКУПЉАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2023. ГОДИНЕ 

 

18. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЗОО ХИГИЈЕНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2023. 

ГОДИНЕ 

 

19. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

20. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2023. ГОДИНУ 

 



 

 

  

 

 

21. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ 

МЕСТА МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

22. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

САКУПЉАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

23. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ПОВРШИНА У ЈАВНОМ 

КОРИШЋЕЊУ НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2023. 

ГОДИНУ 

 

24. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

25. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2023. 

ГОДИНУ 

 

26. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ 

ЧАЧКУ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

27. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ ЧАЧКУ ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

28. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

29. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА 2023. 

ГОДИНУ 

 

30. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

31. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

32. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

33. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ 



 

 

  

 

 

34. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊА, ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, УЛИЦА И 

НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

35. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

36. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

37. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „СПОРТСКИ 

ЦЕНТАР МЛАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

38. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

39. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И 

ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ ЗА КОД „КОСТА НОВАКОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2023. 

ГОДИНУ  

 

40. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ПЛАН РАДА ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ ЧАЧАК 

ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

41. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА МЕРА 

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ 

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

42. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ РУШЕЊЕМ НЕПОКРЕТНОСТИ 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 725/2 КО ЧАЧАК   

 

43. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНЕ 

ЗГРАДЕ МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ТАНАСКО РАЈИЋ 

 

44. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ 

У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ОВЧАР БАЊА 

 

45. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ К.П. БР. 2267/5 КО ПРЕЉИНА 

 

46. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У 

ПОСТУПКУ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА ЗА УЛИЦУ МИЛОША ЋОСИЋА 

 

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

2327/1 И КП.БР. 2327/3, ОБЕ КО ЧАЧАК У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ ЈАВНИХ 

САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА – ПЛАНИРАНОГ ПРОШИРЕЊА ПОСТОЈЕЋЕ 

УЛИЦЕ РАДОВАНА ЈОВАНОВИЋА И ПЛАНИРАНЕ УЛИЦЕ ЉУБИЋ 3 СА 

ОКРЕТНИЦОМ (РАДНИ НАЗИВ) 

 

48. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И 



 

 

  

 

 

ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА 

„ELSAT“  ДОО ЧАЧАК 

 

49. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2022. 

ГОДИНУ У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ 

РАЗВОЈА ЗА ПЕРИОД 2020-2022 ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

50. ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА ЗА РАД САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА   

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

51. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 

  

52. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ ГОДИШЊИХ 

ПРОГРАМА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ 

СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2022. ГОДИНИ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ 

СПОРТА ЧИЈЕ СУ ДЕЛАТНОСТИ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД 

 

53. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  

 

54. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

  

55. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ „INTERFOOD 60“ ДОО ИЗ ЧАЧКА НА 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ КОЈЕ ЈЕ ИЗДАЛА ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ 

ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ ROP-CAC-32764-LOC-2/2022 ОД 9. НОВЕМБРА 2022. ГОДИНЕ 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА:   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 

2023. ГОДИНУ 

  

 Зоран Тодосијевић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознао је чланове 

Градског већа са  нацртом Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину и истакао да је Министар 

финансија у јулу 2022. године донео Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2023. 

годину и пројекције за 2024. и 2025. годину, на основу којих параметара је добијено низ важних 

података за планирање прихода, зарада, субвенција, ограничења у планирању и др. Одлука о буџету 

града Чачка пројектована је у износу од 7.220.000.000,00 динара, а методологијом приказивања 

приходне и расходне стране приказани су приходи и примања, расходи и издаци и из осталих извора 

(сопствена средства индиректних корисника). На основу кретања прихода у 2022. години очекује се 

наставак позитивних трендова у кретању наплате током наредне буџетске године. Фактори који су 

узети у обзир приликом пројекције прихода у 2023. години су кретање зарада у јавном сектору које 

директно утиче на кретање нивоа директних пореза као што је порез на зараде, повећање минималне 

зараде, кретање профитабилности  неких предузећа опредељује уплату добити јавних предузећа у 

наредном периодуи измена сета закона који уређују област јавних финансија. У даљем излагању 

детаљно је образложио приходну и расходну страну буџета. На крају је указао да у образложењу 

Одлуке постоји неколико техничких грешака које ће бити одмах исправљене. 

 

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

Шипетић, прим. др Славица Драгутиновић, Немања Трнавац, Милун Тодоровић и Зоран Тодосијевић. 

   



 

 

  

 

 

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

Предлог одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину, и доставило Скупштини на разматрање и 

доношење. 

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ 

КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА 

 

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

одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе које се односе на локалне комуналне таксе, 

Одлука о локалним комуналним таксама мења се у Таксеној тарифи, Тарифни број 2. тако да се врши 

усклађивање са највишим износима локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и 

прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, које је донела Влада на предлог 

министарства надлежног за послове финансија. Дана 22. новембра 2022. године упућено је 

обавештење јавности на сајту града корисницима буџета града Чачка и јавним предузећима града 

Чачка да дају предлоге и сугестије ради обраде нацрта Одлуке о измени одлуке о локалним 

комуналним таксама за територију града Чачка. Предлога и сугестија у датом року није било. 

 

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

измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка, и доставило Скупштини 

на разматрање и доношење. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА:  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевић и 

дискусије прим. др СлавицаДрагутиновић, Градско веће је једногласно донело следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 26/2021, 16/2022 и 25/2022) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 

130, апропријација 16, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  активност 0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 2.912.500,00 динара за обезбеђење додатних средстава на апропријацији 

5/1 на име финансијске помоћи током лечења лица наведених у табели. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 5/1, економска класификација 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета, Расход по наменама 4729 – Остале накнаде из 

буџета, Функционална класификација 090, извор финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета града), Директни корисник буџетских средстава - Градоначелник града, Програм 0902 

Социјална и дечија заштита, ПА 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи. 

 

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

 

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

  

 

 

 



 

 

  

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКИХ 

УПРАВА ГРАДА ЧАЧКА, СТРУЧНИХ СЛУЖБИ И ГРАДСКОГ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

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

запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, којим се уређују права и 

дужности из радног односа запослених у јединицама локалне самоуправе прописује да се Кадровски 

план састоји од приказа броја запослених према радним местима и звањима, броја запослених са 

радним односом на неодређено време који су потребни у години за коју се доноси кадровски план, 

број приправника чији се пријем планира и број запослених чији се пријем у радни однос на одређено 

време планира у кабинету градоначелника или због повећаног обима посла. Нацрт Кадровског плана 

припрема се у складу са буџетским календаром, истовремено са нацртом буџета јединице локалне 

самоуправе, тако да буде усаглашен са средствима обезбеђеним буџетом. Кадровски план у једници 

локалне самоуправе усваја Скупштина града, истовремено са одлуком о буџету јединице локалне 

самоуправе.Циљ доношења Кадровског плана је да се сагледају потребе градских управа, служби и 

Градског правобранилаштва када су у питању кадрови за наредну годину и да се у складу са тим 

потребама планирају расходи за запослене. Значај кадровског плана огледа се у томе што се 

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места доноси на основу усвојеног 

кадровског плана и што радно место не може да се попуни ако његово попуњавање није предвиђено 

кадровским планом.. Постојећи број запослених на неодређено време у градским управама и 

службама је 218. Кадровским планом за 2023. годину предвиђено је повећање броја запослених за 58 

лица на неодређено и 2 приправника на одређено време (од чега 50 на основу сагласности које ће 

бити затражене током 2022. године).  

   

 По упознавању са нацртом Кадровског плана Градско веће је једногласно утврдило Предлог 

Кадровског плана Градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију града Чачка, Службе 

за интерну ревизију града Чачка и Градског правобранилаштва града Чачка за 2023. годину, и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА 

ГРАДА ЧАЧКА 

 

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

антикорупцијски план града Чачка је превентивни антикорупцијски механизам и механизам за 

увођење начела доброг управљања и добре управе у рад органа и служби града Чачка и других органа 

јавне власти који на локалнон нивоу задовољавају интересе локалног становништва и локалне 

заједнице. У Акционом плану побројане су одређене појаве које представљају уједно и начела за 

превернцију корупције и то: постојање превеликих или непотребних дискреционих овлашћења; 

одсуство јавности рада,одсуство одговорности, одсуство адекватног надзора и контроле и постојање 

сувишних процедура. Вредности на којима треба да се заснива овај План су одговорност, 

транспарентност, партиципација односно учешће грађана и локалне заједнице, ефикасност и 

ефективност и проактивност. Локални план одражава карактер, специфичности, потребе и одлике 

града Чачка. 

 

По упознавању са нацртом Плана Градско веће је једногласно утврдило Предлог Локалног 

антикорупцијског плана града Чачка, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

 

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

за доношење Одлуке о изменама одлуке о боравишној такси садржан је у одредбама Закона о 

финансирању локалне самоуправе, Закона о угоститељству, Уредбе о највишем и најнижем износу 

боравишне таксе, Уредбе o условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе 

за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском 

туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања и Статута града Чачка. Решењем државног 

секретара  из 2020. године, утврђено је да Град Чачак испуњава услове за туристичко место II 

категорије чиме асу се испунили услови за измене у члану 4. став 1. која се односи на висину 

боравишну таксу корисник услуга плаћа за сваки дан боравка у угоститељском објекту за смештај, 

као и у члану 5. који се односи на годишњи износ боравишне таксе у зависности од територије на 

којој се угоститељски објекат налази представљају усклађивања и допуне у складу са одредбама 

Уредбе о највишем и најнижем износу боравишне таксе и  Уредбе o условима и начину утврђивања 

висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја 

у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања. 

 

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

о измени и допуни Одлуке о боравишној такси, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

СЕДМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2023. ГОДИНУ 

Мр Момир Миловановић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда  и 

упознао чланове Градског већа са Програмом пословања ЈП „Дубоко“ Ужице за 2023. годину,  

детаљно образлажући све елементе програма и истакао да су укупни приходи за 2023. годину 

планирани у износу од 458.977.000,00  динара, а укупни расходи у висини од 458.975.000,00 динара. 

План прихода предложен је на основу података о оствареним приходима у 2022. години, планираног 

физичког обима рада у 2023. години и нове цене услуга третмана и безбедног одлагања отпада. 

Структуру пословних прихода чине: приходи од депоновања, приходи од продаје селектованог 

отпада, приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом, приходи од оснивача, приходи од 

рефундираних трошкова, остали пословни приходи и финансијски и остали приходи. 

Градска управа за локални економски развој доставила је Мишљење са закључком да је 

Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2023. годину урађен у складу са одредбама Закона о 

јавним предузећима, по методологији Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања 

за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023–2025. године јавних 

предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.  

 

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

Славица Драгутиновић, Немања Трнавац, Радован Јовановић, Владан Милић, Милун Тодоровић и мр 

Момир Миловановић. 

 

По упознавању са  Програмом и завршеном претресу, Градско веће је већином гласова „за“ уз 

1 глас „против“ (Немања Трнавац)  утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Програм 

пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2023. годину, и доставило Скупштини на разматрање и 

доношење. 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

ОСМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ О ЦЕНИ ВОДЕ ИЗ СИСТЕМА „РЗАВ“ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднели су Зоран Бараћ и Владимир 

Гојгић. Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље доставило је захтев за давање сагласности 

на Одлуку Надзорног одбора предузећа о утврђивању цене воде из Система Рзав донетој на седници 

одржаној 25. новемба 2022. године. Уз захтев достављено је образложење које садржи разлоге за 

промену и структуру предложене цене. Законом о комуналним делатностима предвиђени су елементи 

за одређивање цена комуналних услуга. Такође, једно од начела за одређивање цена комуналних 

услуга из овог закона јесте ''довољност цене да покрије пословне расходе''. 

 

По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Немања Трнавац. 

 

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

утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени воде из система „Рзав“ и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ  ЗА 2023. ГОДИНУ 

Зоран Бараћ поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда, упознавши чланове 

Градског већа са Програмом пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2023. годину, детаљно образлажући све 

елементе програма и истакао да план прихода по основу обављања основне делатноси и прихода по 

основу вршења инвеститорских послова указује да је укупан приход за 2023. годину планиран у 

износу од  334.533.636,00  динара. Расходи за 2023. годину планирани су у износу од  375.533.636,00 

динара. 

Градска управа за локални економски развој доставила је Мишљење са закључком да је 

Програм пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2023. годину урађен  у складу са одредбама Закона о јавним 

предузећима ,  Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, 

односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других 

облика организовања који обављају делатност од општег интереса  и предлога Одлуке о буџету града 

Чачка за 2023. годину. 

 

По упознавању са  Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о  

давању сагласности на Програм пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2023. годину, и доставило Скупштини 

на разматрање и доношење. 

 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ О ЦЕНАМА ВОДЕ И УПОТРЕБЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднели су Зоран Пантовић и Владимир 

Гојгић.  ЈКП ''Водовод'' Чачак доставило је захтев за повећање цена воде и употребе канализације од 

10% за све категорије корисника са Одлуком Надзорног одбора предузећа од 1 децембра 2022. године 

о доношењу цена. На претходну промену цена воде и употребе канализације са повећањем од 11,2% 

за све категорије корисника, Скупштина града дала је сагласност на седници одржаној у априлу 2022. 

године. Законом о комуналним делатностима предвиђени су елементи за одређивање цена 

комуналних услуга: пословни расходи, расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне 

инфраструктуре и набавку опреме и добит вршиоца комуналне делатности. Такође, једно од начела за 

одређивање цена комуналних услуга из овог закона јесте ''довољност цене да покрије пословне 

расходе''. 

 



 

 

  

 

 

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

давању сагласности на Одлуку о ценама воде и употребе канализације, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2023. 

ГОДИНУ 

Зоран Пантовић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда детаљно 

упознавши чланове Градског већа са свим елементима Програма пословања предузећа у 2023. години 

и истакао да су пројектовани укупни приходи у износу од 672.705.327,00 динара, а расходи у износу 

од 683,447,120,00 динара. План прихода по врстама састоји се из плана прихода од воде, плана 

прихода од канализације, плана прихода од услуга изградње, плана финансијских прихода, плана 

осталих прихода, плана прихода о издавања у закуп и плана прихода од субвенција. Финансијски 

план за 2023. годину садржи: изворе прихода по врстама и  позиције расхода по наменама.  

Градска управа за локални еконоски развој доставила је Мишљење  са закључком да је 

Програм  пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2023. годину урађен  у складу са наведеним одредбама 

Закона о јавним предузећима , Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 

2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних 

предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса и предлога 

Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину. 

 

По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2023. годину и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 

2023. ГОДИНУ 

Зоран Пантовић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши 

чланове Градског већа са Програмом коришћења буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2023. 

годину у ком су планирана средства из буџета града у укупном износу 8.620.646,00 динара која су 

намењена за исплату накнаде извршиоцима ангажованим  по основу уговора о делу на брани 

„Парменац“ као и за набавку четири потапајуће центрифугалне пумпе за отпадну воду. 

Градска управа за локални економски развој доставила је Мишљење са закључком да је 

Програм буџетске помоћи ЈП „Водовод“ Чачак за 2023. годину урађен у складу са Законом о јавним  

предузећима  и предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину. 

 

 По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2023. годину, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење 

 

 

*** 

  

 Даљем току седнице не присуствује Радован Јовановић. 

 

 

 



 

 

  

 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ САКУПЉАЊА, 

ТРАНСПОРТА И ДЕПОНОВАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднели су Бранко Пејица и Владимир 

Гојгић.  ЈКП ''Комуналац'' Чачак доставило је Захтев за давање сагласности на цене комуналне услуге 

сакупљања, транспорта и депоновање отпада са Одлуком Надзорног одбора предузећа од 16.12.2022. 

године о повећању цена ове комуналне услуге у просеку за 12,57% и то по категоријама: за 

домаћинства са градског подручја за 12,67%, за домаћинства са сеоског подручја, I категорију 

привреде чија укупна површина пословног простора износи више од 200 м2 и II категорију привреде 

чија укупна површина пословног простора износи мање од 200 м2 (паушалци) за 12,50%, за II 

категорију привреде чија укупна површина пословног простора износи више од 200 м2 за 12,35% и за 

II категорију привреде чија укупна површина пословног простора износи мање од 200 м2 (паушалци) 

за 13,00%. Уз Захтев, достављено је образложење које садржи разлоге за промену цена и месечна 

планска калкулација цене коштања комуналне услуге сакупљања, транспорта и депоновање 

комуналног отпада.  На претходну промену цена ове услуге, Скупштина града дала је сагласност на 

Одлуку Нaзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак о ценама услуге сакупљања, транспорта и 

депоновање отпад, на својој седници одржаној  у априлу 2021. године. Законом о комуналним 

делатностима предвиђени су су елементи за одређивање цена комуналних услуга. 

 

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

давању сагласности на Одлуку о ценама комуналне услуге сакупљања, транспорта и депоновања 

комуналног отпада,и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2023. 

ГОДИНУ 

Бранко Пејица поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши 

чланове Градског већа са Програмом пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2023. годину детаљно 

образлажући све елементе програма и истакао  да су приходи за 2023. годину планирани у износу од 

519.673.661, 00 динара, а расходи у износу од  518.513.000,00 динара. План прихода за 2023. годину 

урађен је на основу процене остварења прихода као и на основу планираних средстава буџета Града. 

Градска управа за локални економски развој доставила је Мишљење са закључком да је 

Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак  за 2023. годину урађен  у складу са наведеним 

одредбама Закона о јавним предузећима , Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма 

пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године 

јавних предузећа и других облиа организовања који обављају делатност од општег интереса и 

предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину. 

 

 По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2023. годину и доставило Скупштини 

на разматрање и доношење. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП 

„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ 

    Бранко Пејица  поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши 

чланове Градског већа са Програмом коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2023. 

годину у укупном износу 47.110.000,00 динара. 



 

 

  

 

 

Градска управа за локални економски развој доставила је Мишљење са закључком да је 

Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Комуналац“ Чачак за 2023. годину урађен je у складу са 

Законом о јавним  предузећима и предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину. 

 

По упознавању са Програмом  одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о 

давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2023. 

годину и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ШЕСТНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА 

ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2023. ГОДИНЕ 

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Бранко Пејица упознавши чланове 

Градског већа са Програмом  одржавања чистоће на површинама јавне намене за период 01.01. – 

31.12.2023. године који се састоји од: одржавања и прања површина уског дела града; чишћења и 

прања површина ширег дела града; чишћења и прања површина у осталом делу града и машинског 

чишћења града према програму за седам дана. 

 

 По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагласности на Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене за период 01.01. – 

31.12.2023. године и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ САКУПЉАЊА 

КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2023. 

ГОДИНЕ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Бранко Пејица упознавши 

чланове Градског већа са Програмом  сакупљања комуналног отпада за период 01.01. – 31.12.2023. 

године који се односи на прикупљање и допремање мокрог комуналног отпада са градског и сеоског  

подручја, из стамбених, пословних и других објеката до трансфер станице која се налази у зони 

бивше депоније Прелићи, истовар возила директно у роло  контејнере ЈКП „Дубоко“; прикупљање и 

допремање сувог отпада из индивидуалних стамбених и колективних стамбених зграда на територији 

града, из приградских и сеоских насеља, пословних и других објеката до трансфер станице, истовар 

возила директно у пресу која врши сабијање у контејнере ЈКП „Дубоко“ и сакупљања кабастог и 

вртног отпада из домаћинстава и са јавних површина. 

 

 По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада  за период 01.01. – 31.12.2023. године и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЗОО ХИГИЈЕНЕ ЗА 

ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2023. ГОДИНЕ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Бранко Пејица упознавши 

чланове Градског већа са Програмом  обављања делатности зоохигијене за период 01.01.-31.12. 2023. 

године. Делатност Радне јединице „Зоохигијена“ одвија се у оквиру ЈКП „Комуналац“ Чачак и 

састоји се из три сегмената: збрињавање напуштених животиња; нешкодиво уклањање лешева 

животиња са јавних површина и из објеката за узгој и контроле и смањења популације штетних 

организама, глодара и инсеката. 

 



 

 

  

 

 

 По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагласности на Програм обављања делатности зоохигијене за период 01.01. - 31.12.2023. године, и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП 

„МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2023. ГОДИНУ 

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

чланове Градског већа са Програмом пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2023. годину, детаљно 

образлажући све елементе програма. Истакао је да су приходи за 2023. годину планирани у износу од 

107.330.965,45 динара, а расходи у износу од 106.723.984,00 динара. Физички обим производње - 

услуга садржи: производњу воде, изношење смећа, одржавање јавних површина, чишћење снега, 

поправку водоводне мреже, организовање пијаца, одржавање путева, закупнине, услуга и одржавање 

гробља. 

Градска управа за локални економски развој доставила је Мишљење са закључком да је 

Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2023. годину урађен je  у складу са наведеним 

одредбама Закона о јавним предузећима  и предлога Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину и 

предлога Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину. 

 

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

Кочовић, Мирјана Ђоковић, Милун Тодоровић и Срђан Бошковић. 

 

 По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2023. годину и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „МОРАВАЦ“ 

МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

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

чланове Градског већа са Програмом коришћења буџетске помоћи ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 

2023. годину у укупном износу 16.000.000,00 динара. 

Градска управа за локални економски развој доставила је Мишљење са закључком да је 

Програм буџетске помоћи ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2023. годину урађен je у складу са Законом о 

јавним  предузећима и предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину. 

По упознавању са Програмом  одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о 

давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2023. годину и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ 

ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ 

МЕСТА МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Срђан Бошковић који је упознао 

чланове Градског већа са Програмом одржавања јавних зелених површина на територији насељеног 

места Мрчајевци за 2023. годину, који се састоји од: програма чишћења јавних површина; програма 



 

 

  

 

 

сакупљања папира са јавних површина; програма одржавања зелених јавних површина; програма 

зимског одржавања путева; програма одржавања општинских и некатегорисаних путева; цене услуга 

одржавања општинских и некатегорисаних путева и цене услуга чишћења снега. Овај програм  донео 

је Надзорни одбор предузећа на седници одржаној 13. децембра 2022. године. 

 

По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина на територији насељеног места 

Мрчајевци за 2023. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКA: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ САКУПЉАЊА 

КОМУНАЛНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ 

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Срђан Бошковић који је упознао 

чланове Градског већа са Програмом сакупљања комуналног отпада на територији несељеног места 

Мрчајевци за 2023. годину, Овај програм донео је Надзорни одбор предузећа на седници одржаној 13. 

децембра 2022. године. 

 

По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада на територији насељеног места Мрчајевци за 

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

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА 

ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ПОВРШИНА У 

ЈАВНОМ КОРИШЋЕЊУ НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ 

МЕСТА МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Срђан Бошковић који је упознао 

чланове Градског већа са Програмом  чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном 

коришћењу на подручју насељеног места Мрчајевци за 2023. годину који је донео Надзорни одбор 

предузећа на седници одржаној 13. децембра 2022. године. 

 

По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагласности на Програм чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу 

на подручју насељеног места Мрчајевци за 2023. годину, и доставило Скупштини на разматрање и 

доношење. 

 

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП 

„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Дејан Ћосић упознао је чланове Градског 

већа са Програмом пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2023. годину, детаљно образлажући 

све елементе Програма. Истакао је да су планирани укупни приходи у износу од 239.896.802,00 као и 

укупни расходи у износу од 239.659.466,00 динара.  

Градска управа за локални економски развој доставила је Мишљење са закључком да је 

Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак  за 2023. годину урађен je  у складу са одредбама 

Закона о јавним предузећима, Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 

2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних 



 

 

  

 

 

предузећа и других облика организовања оји обављају делатност од општег интереса и предлога 

Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину. 

 

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

Драгутиновић. 
 

 По упознавању са Програмом и завршеном претресу, Градско веће је једногласно утврдило 

Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2022. 

годину и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА 

БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ 

ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Дејан Ћосић упознао је чланове Градског 

већа са Програмом коришћења буџетске помоћи који је садржан у Плану прихода Програма 

пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2023. годину. 

Градска управа за локални економски развој доставила је Мишљење са закључком да је 

Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Градско зеленило“ Чачак за 2023. годину урађен je у 

складу са Законом о јавним  предузећима и предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину. 

 

 По упознавању са предлогом и завршеном претресу, Градско веће је једногласно утврдило 

Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 

2023. годину и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ 

ЧАЧКУ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Дејан Ћосић упознавши чланове 

Градског већа са Програмом одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2023. годину који 

је Надзорни одбор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак донео на седници одржаној 14. децембра 2022. 

године. 

 

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

Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку 

за 2023. годину и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

  

 

ДВАДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ 

ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ ЧАЧКУ ЗА 2023. 

ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Дејан Ћосић упознавши чланове 

Градског већа са Програмом одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2023. годину који 

је Надзорни одбор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак донео на седници одржаној 14. децембра 2022. 

године. 

 



 

 

  

 

 

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

Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку 

за 2023. годину и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ДВАДЕСЕТОСМА ТАЧКА : УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП 

„ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ 

Зоран Благојевић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда, упознавши  

чланове Градског већа са Програмом пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2022. годину, 

детаљно образлажући све елементе Програма. Истакао је да су планирани укупни приходи у износу 

од 87.688.664,00 динара и укупни расходи у износу од 81.672.496,00 динара. Пословни приходи ЈКП 

“Паркинг сервиса“ Чачак остварују се од наплате услуга предузећа: појединачне карте, претплатне 

карте, закуп, посебна дневна карта, „паук“, обележавање хоризонталне сигнализације и др. приказани 

су табеларно. Увођењем нове шифре делатности предузеће ће потписати уговор са Градом и у складу 

са средствима предвиђеним у биџети за 2022. Годину вршити одржавање хоризонталне и вертикалне 

сигнализације на градским и сеоским подручјима, а све у сладу са најављеним изменам оснивачког 

акта предузећа. 

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

Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак  за 2023. годину урађен je  у складу са одредбама 

Закона о јавним предузећима, Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 

2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних 

предузећа и других облиа организовања оји обављају делатност од општег интереса и предлога 

Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину. 

 

 По упознавању са Програмом  Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2023. годину и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ДВАДЕСЕТДЕВЕТА ТАЧКА УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ 

ПОМОЋИ ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА 2023. 

ГОДИНУ 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Зоран Благојевић упознао је чланове 

Градског већа са Програмом коришћења буџетске помоћи који је садржан у Програму пословања ЈКП 

„Градско зеленило“ Чачак за 2023. годину.  

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

Програм коришћења буџетске помоћи ЈП „Паркинг сервис“ Чачак за 2023. годину урађен je у складу 

са Законом о јавним  предузећима и предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину. 

 

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

Филиповић, Немања Трнавац, Милун Тодоровић и Владан Милић. 

 

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

утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Паркинг сервис“ 

Чачак за 2023. годину и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 



 

 

  

 

 

ТРИДЕСЕТА ТАЧКА:     УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2023. 

ГОДИНУ 

Данко Ћаловић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознао је чланове 

Градског већа са Програмом пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2023. годину, детаљно образлажући све 

елементе програма. Истакао је да су приходи за 2023. годину планирани у износу 749.627.000,00 од 

динара а расходи у износу од  746.506.982,24 динара. Пословни приходи састоје се од прихода од 

грејања; прихода од станарина и гаража; прихода по основу учешћа у топлификацији - накнаде за 

прикључења; прихода од услуга трећим лицима; прихода од услуга прихода од активирања 

сопствених учинака; прихода од премија, субвенција, донација и других пословних прихода. 

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

Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2023. годину урађен je  у складу са наведеним одредбама 

Закона о јавним предузећима ,  Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 

2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних 

предузећа и других облиа организовања оји обављају делатност од општег интереса  и предлога 

Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину и предлога Одлуке о буџету града Чачка за 2023. 

годину. 

 

 По упознавању са Програмом , Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2023. годину и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

ТРИДЕСЕТПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП 

„ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Данко Ћаловић упознао је чланове Градског 

већа са Програмом буџетске помоћи предузећа за 2023. годину. Програм буџетске помоћи ЈКП 

„Чачак“ Чачак садржан је у годишњем Програму и односи се на средства из буџета Града у укупном 

износу 12 милиона динара.  

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

Програм буџетске помоћи ЈП „Чачак“ Чачак за 2023. годину урађена je у складу са Законом о јавним  

предузећима и предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину. 

 

 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП „Чачак“ Чачак за 2023. годину и доставило Скупштини 

на разматрање и доношење. 

 

ТРИДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП 

„ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ 

Милан Бојовић, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда, упознао је чланове 

Градског већа са Програмом пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2023. годину, детаљно образлажући све 

планиране активности овог предузећа у следећој години. Укупно планирани приходи за 2023. годину 

износе 119.030.000,00, а расходи 118.147.254,00 динара. Пословни приходи предузећа подразумевају 

приходе од продаје услуга на домаћем тржишту, прихода од субвенција буџета Града и осталих 

пословних прихода. 

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

Програм пословања ЈП „Градац“ Чачак  за 2023. годину урађен je  у складу са одредбама Закона о 

јавним предузећима,  Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, 



 

 

  

 

 

односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других 

облиа организовања оји који обављају делатност од општег интереса и предлога Одлуке о буџету 

града Чачка за 2023. годину. 

 

 По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагласности на Програм пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2023. годину и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

ТРИДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА 

БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2023. 

ГОДИНУ 

Милан Бојовић, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда упознао је чланове 

Градског већа са Програмом коришћења буџетске помоћи предузећа за 2023. годину који је садржан у 

годишњем Програму и односи се на средства из буџета града у укупном износу 18.250.000 динара. 

Средства су намењена за исплату: судских пресуда које се очекују у 2022. години и трошкова за 

заузето земљиште и штете које потражују трећа лица која су исту претрпела на јавној површини, 

израду геолошке подлоге за део територије ГУП са реонизацијом према носивости и стабилности тла 

- подлога је неопходна за израду Генералног урбанистичког плана Града Чачка до 2035. године; 

израду извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину - извештај је неопходан за израду 

генералног урбанистичког плана Града Чачка до 2035. године, реконструкцију и текуће одржавања 

висећих мостова Кађеница и Овчар бања. 

 

 По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагласности на Програм буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2023. годину и доставило Скупштини 

на разматрање и доношење. 

 

ТРИДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА, 

ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, 

УЛИЦА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове и следеће тачке дневног реда поднео је Милан Бојовић  

истакавши да ће се Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и 

некатегорисаних путева на територији града за 2023. годину  реализовати кроз активности које су у 

материјалу дате у табеларном приказу.  

 

По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинским путева, улица и некатегорисаних 

путева на територији града за 2023. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ТРИДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове и следеће тачке дневног реда поднео је Милан Бојовић 

упознавши чланове Градског већа са Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2023. годину и 

активностима који ће се реализовати, а распоређивање средстава дато је у табеларном приказу са 

укупним износом за поједине активности. 

  



 

 

  

 

 

 По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог програма 

уређивања грађевинског земљишта за 2023. годину и доставило Скупштини на разматрање и 

доношење. 

 

ТРИДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЈУ „ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је разматрало Програм рада Јавне установе 

„Туристичка организација Чачка“ за 2023. годину који је у уводном излагању образложио Војин 

Јаковљевић, указујући на активности Установе у 2023. години и истакао да су финансијским планом 

за 2023. годину планирани приходи у укупном износу од  210.526.000,00 динара. Детаљно је објаснио 

делове Програма  попут туристичких производа на територији града Чачка, плана промотивних 

активности, манифестације, активности на унапређењу и развоју туризма и др. 

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

Програм рада Јавне установе ''Туристичка организација Чачка'' Чачак за 2023. годину урађен је у 

складу са Законом о туризму и предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину. 

 

  По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагласности на Програм рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“  за 2023. годину и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ТРИДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ 

КУЛТУРУ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР МЛАДОСТ“ ЧАЧАК 

ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда Матија Братуљевић упознао је чланове Градског већа са 

Програмом рада и финансијским планом Установе за физичку културу СЦ „Младост“ Чачак за 2023. 

годину, указујући на основне програмске активности ове Установе које су планиране у 2023. години 

пре свега летње активности на базену, план активности у Спортској хали, Соколани,активности на 

базену и градској плажи, активности на отвореним теренима, градском стадиону,  активности на 

отвореном клизалишту, школски спорт, студентски спорт, радничке спортске игре, предшколске 

активности, масовне спортске манифестације, рекреација, план инвестиционог и текућег одржавања и 

др. У даљем излагању је истакао да укупно планирани приходи и примања за 2023. годину износе 

161.642.000,00  динара. 

 

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

Кочовић, прим. др Славица Драгутиновић, Владан Милић и Матија Братуљевић. 

  

 По упознавању са Програмом и завршеном претресу, Градско веће је једногласно утврдило 

Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Установе за физичку 

културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2023. годину и доставило Скупштини на разматрање и 

доношење. 

 

ТРИДЕСЕТОСМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда дала је Бранимирка Радосавчевић,  упознавши  

чланове Градског већа са Програмом рада Центра за социјални рад града Чачка за 2023. годину, 



 

 

  

 

 

истакавши да Центар кроз програм рада операционализује и имплементира социјалну политику тако 

што циљеве из закона и секторских стратегија, преводи у конкретне задатке  и практичне активности. 

Истакла је да је социјална заштита организована друштвена делатност од јавног интереса, чији је циљ 

пружање помоћи и спремање за самосталан и продуктиван живот у друштву појединца и породица 

као и спречавање  настајања и отклањање  последица социјалне  искључености. Нагласила је да ће 

Центар настојати да испуни циљеве социјалне заштите  и то одржавање минималне материјалне 

сигурности и независности породице и појединца у задовољавању животних потреба, обезбеђивање 

доступности услуга,  стварање једнаких могућности за самосталан живот и подстицање на социјалну 

укљученост, очување и унапређење  породичних односа, као  и унапређење породичне, родне и 

међугенерацијске солидарности.  

 

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

Драгутиновић и Бранимирка Радосавчевић. 

  

 По упознавању са Програмом и завршеном претресу, Градско веће је једногласно утврдило 

Предлог одлуке о давању сагласности  на Програм  рада Центра за социјални рад града Чачка за 2023. 

годину , и доставило Скупштини на разматрање и доношење.  

 

ТРИДЕСЕТДЕВЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 

УСТАНОВЕ ЗА КОД „КОСТА НОВАКОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 

2023. ГОДИНУ  

 

 Весна Никитовић у уводном излагању по овој тачки дневног реда детаљно је образложила 

План и програм рада Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2023. годину указујући на 

законски основ за израду плана и разлоге доношења истог. У даљем излагању се осврнула на 

делатност ове установе као и преглед планова и програма по облицима рада, истичући да су планови 

за 2023. годину сачињени са циљем да се ова установа што више приближи корисницима тих услуга. 

Што се тиче финансијског плана за реализацију програма ове установе у 2023. години планирана су 

средства у износу од 6,5 милиона динара.  

 

 По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагасности на План и програм рада Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2023. годину, и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење.  

 

ЧЕТРДЕСЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ПЛАН РАДА 

ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ ЧАЧАК ЗА 2023. 

ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Бранкица Јелић и упонала  

чланове Градског већа са Годишњим програм пословања и планом рада „Градске стамбене агенције“ 

Чачак за 2023. годину, образлажући све елементе програма. Послови Агенције су: развој и управљање 

стамбеним пројектима; израда програма организације координације изградње, продаје и куповине 

станова и пословног простора за потребе Града; координација свих учесника у одабиру корисника 

непрофитног становања и успостављање везеса крајњим корисницима; израда и имплементација 

Градске стамбене стратегије; развој нових програма финансирања непрофитног становања, јавно-

приватно партнерство, као и развој програма непрофитног становања; активно учешће у предлагању 

прописа за извршавање закона и општих аката Града у сфери стамбене политике; вођење евиденције 

о становима и пословном простору на којима је корисник Агенција; вођење евиденције корисника 

станова и пословног простора на којима је корисник Агенција као правни следбеник Фонда за 

изградњу станова солидарности општине Чачак; развој пројеката о некретнинама, повезивање 



 

 

  

 

 

финансијских, техничкик и физичких средстава за реализацију пројеката о некретнинама за каснију 

продају за стамбене и друге зграде и истраживање тржишта и испитивање јавног мњења. 

Финансијским планом за 2023. годину опредељена средства у износу од 20 милиона динара, за 

реализацију планираних активности. На крају је истакла да се делатност Агенције обавља у новом 

простору, у бившој згради Hal банке коју је купио град Чачак. 

 

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

Драгутиновић и Бранкица Јелић. 

 

По упознавању са Програмом и завршеном претресу, Градско веће је једногласно утврдило 

Предлог одлуке о давању сагасности на Годишњи програм пословања и план рада „Градске стамбене 

агенције“ Чачак  за 2023. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.  

 

 

ЧЕТРДЕСЕТПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА 

ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ 

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 

2022. ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Владимир Гојгић. У складу са 

Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 

подручје територије града Чачка за 2022. годину и Одлуком о условима и начину коришћења 

подстицајних средстава у пољопривреди у 2022. години Град Чачак је у јуну 2022. године објавио 

конкурс за доделу подстицајних средстава у пољопривреди на територији града Чачка у 2022. години 

у локалном листу „Чачански глас“ и на сајту Града Чачка. У самом Програму уз сваку предложену 

меру неопходно је било формално определити одређена буџетска средства, а према Упутству 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије. Конкурс је трајао до 26. 

септембра 2022.године. Постоји потреба да се изврше измене у складу са реализованим буџетом за 

сваку од предложених мера Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја за подручје територије града Чачка, на који у складу са одредбама Закона 

о подстицајима у пољопривреди претходну сагласност даје Министарство пољопривреде, шумарства 

и водопривреде Републике Србије. Градска управа за локални економски развој доставила је 

Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије Програм о изменама 

програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 

подручје територије града Чачка за 2022. годину. Надлежно Министарство је донело решење о 

давању претходне сагласности на Програм о изменама програма мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2022. 

годину 29. новембра 2022. године тако да су се стекли услови за доношење овог Програма. 

           

 По упознавању са нацртом Програма о изменама Програма мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје града Чачка за 2022. годину, и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење.  

 

 

ЧЕТРДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ 

РУШЕЊЕМ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА КАТ. 

ПАРЦЕЛИ БР. 725/2 КО ЧАЧАК   

 

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

поднео је иницијативу 16. децембра 2022. године за отуђење из јавне својине рушењем објекта ознаке 

1 у Листу непокретности бр. 487, корисне површине 12m2 на кат. парцели бр. 725/2 КО Чачак, у циљу 



 

 

  

 

 

изградње колско - пешачке површине са застором од ломљеног камена и уређења партера у функцији 

објеката културе. Законом о јавној својини прописано је да о прибављању ствари и располагању 

стварима у својини јединице локалне самоуправе под условима прописаним законом, одлучује орган 

јединице локалне самоуправе одређен у складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе. 

Законом о јавној својини прописано је, између осталог, да у погледу утврђивања надлежности за 

одлучивање о отуђењу непокретности из јавне својине, отуђењем се сматра и одлучивање о 

расходовању и рушењу објекта.  Статутом града Чачка и Одлуком о прибављању, располагању и 

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

прибављању и располагању непокретностима у јавној својини Града, а Одлуком прописано је да 

Градско веће утврђује предлог одлуке и доставља га Скупштини града. Градска управа за урбанизам 

града Чачка издала је локацијске услове од 18. новембра 2022. године за реконструкцију и промену 

намене постојећег објекта (објекат библиотеке у музеј), спратности Су+П, категорије В – захтевни 

објекти, класификационе ознаке 126201 – музеји и библиотеке (учешће у укупној површини 

100.00%), који ће имати укупну бруто површину 292,00м2 и нето површину 202,10м2 на к.п. бр. 725/1 

и 725/2 обе К.О. Чачак, па је сходно томе потребно уредити површину и приступ. Градска управа за 

урбанизам града Чачка утврдила је да је иницијатива за отуђење из јавне својине рушењем објекта 

ознаке 1 корисне површине 12m2 на кат. парцели бр. 725/2 КО Чачак потпуна и поднета од стране 

овлашћеног лица, као и да су испуњени прописани услови за поступање и сходно томе доставила 

нацрт решења Градском већу града Чачка на разматрање и утврђивање предлога за Скупштину града 

Чачка. 

 

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

отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. парцели бр. 725/2 КО Чачак, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ЧЕТРДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА 

КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

ТАНАСКО РАЈИЋ 

  

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

Чачакподнео је иницијативу за давање на коришћење пословне зграде за коју није утврђена 

делатност, ознаке 1, на к.п. бр. 2972/2 КО Чачак, спратности По+П+1, бруто површине у основи 69m2, 

од чега се на к.п. бр. 2972/2 КО Чачак налази 67m2, а на к.п. бр. 2972/5 КО Чачак 2m2, на неодређено 

време и без накнаде Месној заједници Танаско Рајић, уз образложење да месна заједница има намеру 

да користи наведени објекат ради обављања активности савета месне заједнице. Законом о јавној 

својини прописано је да о прибављању ствари и располагању стварима у својини јединице локалне 

самоуправе под условима прописаним законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен 

у складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе. Месне заједнице и други облици месне 

самоуправе имају право коришћења на стварима у јавној својини јединице локалне самоуправе, у 

складу са законом и прописом, односно другим актом јединице локалне самоуправе. Статутом града 

Чачка и Одлуком о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка 

прописано је да Скупштина града Чачка одлучује о прибављању и располагању непокретностима у 

јавној својини Града. Како је месна заједница Статутом града Чачка дефинисана као правно лице које 

се оснива ради задовољавања потреба и интереса локалног становништва у селима, са основном 

функцијом да разматра питања која се односе на стварање бољих услова живота у месној заједници, а 

њена надлежност ближе одређена Статутом града Чачка, то је утврђено да је давање на коришћење 

пословне зграде ближе описане тачком I изреке решења у складу са горе цитираним прописима и у 

интересу Града. 

  

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

давању на коришћење пословне зграде Меснојзаједници Танаско Рајић, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 



 

 

  

 

 

 

ЧЕТРДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ 

ПРОСТОРА МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ОВЧАР БАЊА 

 

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

аједница Овчар Бања поднела је иницијативу за давање претходне сагласности за издавање у закуп 

пословних простора ознаке 1, површине 98m2 (улаз 2) и 29m2 (улаз 3) у приземљу објекта ознаке 1 на 

к.п. бр. 2320/11 КО Врнчани, за обављање здравствене делатности, на период од 15 година.  Законом 

о јавној својини прописано је да о прибављању ствари и располагању стварима у својини јединице 

локалне самоуправе под условима прописаним законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе 

одређен у складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе. Градска управа за урбанизам 

града Чачка прибавила је по службеној дужности податке катастра непокретности. Увидом у податке 

катастра непокретности утврђено је да је на објекту ознаке 1 на к.п. бр. 2320/11 КО Врнчани као 

носилац права јавне својине уписан Град Чачак у уделу 90/352 и да је на пословним просторима 

ознаке 1, површине 98m2 (улаз 2) и 29m2 (улаз 3) као носилац права јавне својине уписан Град Чачак, 

а носилац права коришћења МЗ Овчар Бања. Статутом града Чачка прописано је да Скупштина града 

Чачка одлучује о давању претходне сагласности носиоцима права коришћења и корисницима 

непокретности у јавној својини Града за давање у закуп ових непокретности на одређено време за 

период дужи од 5 година, у случајевима одређеним важећим прописима. Одлуком о прибављању, 

располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка прописано је да је носилац права 

коришћења на непокретности на којима Град има право јавне својине, који намерава да ову 

непокретност да на коришћење другом носиоцу права коришћења или да је изда у закуп, дужан да за 

давање на коришћење или издавање у закуп непокретности прибави сагласност надлежног органа 

одређеног Статутом града Чачка, као и да орган градске управе надлежан за имовинско-правне 

послове утврђује основаност поднетог захтева и припрема нацрт одговарајућег решења које доноси 

надлежни орган. Како се наведени пословни простори  не употребљавају за потребе Града, МЗ и 

других установа и предузећа основаних од стране Града, а постоји интерес за подстицање развоја 

бањског туризма и лечења, уређивање простора и стицање одговарајућег прихода, оправдано је и 

целисходно дати сагласност на издавање у закуп пословних простора на период од 15 година. Градска 

управа за урбанизам града Чачка утврдила је да је иницијатива за давање претходне сагласности за 

издавање у закуп непокретности уредна, потпуна и поднета од стране овлашћеног лица, да као и да су 

испуњени прописани услови за поступање и сходно томе Градском већу доставила нацрт решења 

ради утврђивања предлога о давању претходне сагласности за издавање у закуп предметних 

пословних простора.  

 

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

давању сагласности за издавање у закуп пословних простора Месној заједници Овчар Бања, и 

доставиио Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ЧЕТРДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ К.П. БР. 

2267/5 КО ПРЕЉИНА 

 

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

је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о приступању отуђењу к.п. бр. 2267/5 КО Прељина 

 

      



 

 

  

 

 

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

парцеле бр. 2267/5 КО Прељина, Лист непокретности1766, површине 152m2 DRUŠTVU ZA PROMET 

I USLUGE NT - BOLERO DOO, ČAČA, обзиром да су власници суседне к.п. бр. 2086/2 КО Прељина, 

ради исправке граница суседних кат. парцела, у циљу озакоњења пословног објекта. 

 II Законски заступник подносиоца иницијативе NT - BOLERO се писаним путем сагласио са 

ценом грађевинског земљишта обрачунатом од стране BIROА ZA VEŠTAČENJE I NADZOR 

TIHOMIR RADOVANOVIĆ PREDUZETNI, ONJEVIĆI од 30.11.2022.год., у износу од 22,95 евра/m2, 

односно укупан износ од 3.488,4 евра, приближно 411.631,2 динара.   

 III Поступак отуђења грађевинског земљишта спровешће Комисија за грађевинско земљиште.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 NT - BOLERO, Чачак, Ул. Николе Тесле бр. 7Б поднело је иницијативу бр. 463-88/2022-IV-2-

07 од 18.11.2022.год. за откуп катастарске парцеле бр. 2267/5 КО Прељина, Лист непокретности1766, 

површине 152m2, која је у јавној својини града Чачка, обзиром да је суседна к.п. бр. 2086/2 КО 

Прељина у њиховој својини, ради исправке граница суседних кат. парцела, у циљу озакоњења свог 

пословног објекта. У прилогу захтева је достављена Информација о локацији бр. 958-1024/2022-IV-2-

01 од 21.11.2022.год. и Копија плана од 24.11.2022.год. 

 Градска управа за урбанизам прибавила је по службеној дужности податке катастра 

непокретности од 06.12.2022.год.  

 Увидом у податке катастра непокретности утврђено је да је катастарска парцела бр. 2267/5 КО 

Прељина површине 152m2 у јавној својини града Чачка, да се на њој простире део објекта са к.п. бр. 

2086/2 КО Прељина у површини од 48m2, а увидом у информацију о локацији утврђено је да је 

катастарска парцела бр. 2067/5 КО Прељина обухваћена ПГР-ом за насељено место „Прељина“ у 

Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 8/2015 и 5/2017), да се налази у саставу зоне пословно – 

производних функција и да не испуњава услове за посебну грађевинску парцелу. 

 Чланом 99. став 2. Закона о планирању и изградњи, између осталог, прописано је да отуђење 

неизграђеног грађевинског земљишта, када је власник грађевинског земљишта у јавној својини 

јединица локалне самоуправе спроводи јединица локалне самоуправе. 

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

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

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

исправке границе суседних парцела мора поштовати правило да катастарска парцела у јавној својини 

која се припаја суседној парцели не испуњава услове за посебну грађевинску парцелу, као и да је 

мање површине од парцеле којој се припаја. 

 Чланом 84. став 1. тачка 2) Статута града Чачка прописано је да Градско веће града Чачка 

доноси акт о приступању располагању непокретностима у јавној својини Града, када је доношење 

овог акта прописано посебним прописима. 

 Чланом 11. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту прописано је, између осталог, да 

Градско веће града Чачка доноси акт о приступању располагању грађевинским земљиштем у јавној 

својини Града када је доношење овог акта прописано посебним прописима, ставом 4. да поступак 

располагања и прибављања грађевинског земљишта спроводи Комисија за грађевинско земљиште, 

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

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

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

надлежан за имовинско – правне послове.    

 Чланом 28. став 1. тачка 2) Одлуке о грађевинском земљишту прописано је да се грађевинско 

земљиште може отуђити непосредном погодбом у случају исправке граница суседних катастарских 

парцела.  

 Градска управа за урбанизам града Чачка, Служба за имовинске послове ангажовала је по 

службеној дужности BIRO ZA VEŠTAČENJE I NADZOR TIHOMIR RADOVANOVIĆ PREDUZETNI, 

ONJEVIĆI у циљу утврђивања тржишне вредности земљишта на наведеној локацији применом 



 

 

  

 

 

методе обрачуна цене из члана 15 став 4 Одлуке о грађевинском земљишту („Сл.лист града Чачка“ 

бр. 5/2016, 8/2019 и 27/2021). 

 Дана 05.12.2022.год. законски заступник подносиоца иницијативе NT - BOLERO, се писаним 

путем сагласио са обрачунатом ценом грађевинског земљишта, у укупном износу од 3.488,4 евра 

(22,95 евра/m2), односно приближно 411.631,2 динара.   

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

парцеле уредна, потпуна и поднета од стране овлашћеног лица, да као и да су испуњени прописани 

услови за приступање располагању грађевинског земљишта и сходно томе Градском већу доставила 

предлог решења о приступању отуђењу наведене парцеле.  

 Како кат. парцелa бр. 2267/5 КО Прељина, која је у јавној својини града Чачка није у обухвату 

планиране јавне намене, како не испуњава услове за посебну грађевинску парцелу и како је отуђење у 

интересу Града обзиром да се њиме обезбеђује приход за Град, Градско веће града Чачка је донело 

решење као у диспозитиву.  

 

ЧЕТРДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ 

КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ПОСТУПКУ 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА ЗА УЛИЦУ 

МИЛОША ЋОСИЋА 

 

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

је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 о приступању отуђењу катастарских парцела 

 у поступку експропријације земљишта за Улицу Милоша Ћосића 

 

 I ПРИСТУПА СЕ отуђењу из  јавне својине града Чачка к.п. бр. 3716/9 и  3715/4 обе у КО 

Чачак, укупне површине од 93m2 (к.п. бр. 3716/9 површине 14m2 и к.п. бр. 3715/4 површине 79m2), на 

име накнаде за експроприсану катастарску парцелу бр. 3716/10 КО Чачак површине од 76m2, бившег 

власника Милоша Крнетића из Чачка, с тим да је на име разлике у површини од 17m2, Милош 

Крнетић из Чачка обавезан да исплати Граду Чачку тржишну цену земљишта. 

 

 II Отуђење к.п. бр. 3716/9 и  3715/4 обе у КО Чачак из јавне својине града Чачка се спроводи 

на основу Решења о експропријацији катастарске парцеле бр. 3716/10 КО Чачак површине од 76m2, 

издатог од стране Градске управе за урбанизам града Чачка број 465-246/22-IV-2-07 од 

13.07.2022.године, од досадашњег власника Милоша Крнетића из Чачка, а на основу Плана генералне 

регулације „Центар“ у Чачку („Сл.лист града Чачка“ бр. 15/14 и 27/2018) и Решења Владе РС о 

утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности 05 број 465-3937/2022 од 

19.05.2022.године, у циљу изградње дела Улице Милоша Ћосића.  

 

III Милош Крнетић из Чачка се писаним путем дана 08.12.2022.год. сагласиo са ценом 

грађевинског земљишта обрачунатом од стране Министарства финансија, Пореске управе, Одсека за 

контролу издвојених активности малих локација Чачак, у износу од 6.216 дин./m2, на име разлике у 

површини грађевинског земљишта, односно укупан износ од 105.672 динара. 

 

 IV Поступак отуђења грађевинског земљишта спровешће Комисија за грађевинско земљиште.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Градско правобранилаштво града Чачка поднело је Градској управи за урбанизам предлог 

У.бр.177/22 од 06.09.2022.год. за споразумно давање ранијем власнику к.п. бр. 3716/9 и  3715/4 обе у 



 

 

  

 

 

КО Чачак, укупне површине од 93m2 (к.п. бр. 3716/9 површине 14m2 и к.п. бр. 3715/4 површине 79m2) 

које су у јавној својини града Чачка, на име накнаде за експропријацију катастарске парцеле бр. 

3716/10 КО Чачак површине од 76m2, с тим да на име разлике у површини од 17m2, бивши власник 

Милош Крнетић из Чачка исплати Граду Чачку тржишну цену. Подносилац предлога такође наводи 

да је Милош Крнетић из Чачка на рочишту одржаном 08.07.2022.године пред Градском управом за 

урбанизам, предочио предметну накнаду за земљиште које је експроприсано, и навео да је оваква 

накнада у интересу обе стране.  

 Градска управа за урбанизам града Чачка прибавила је по службеној дужности податке 

катастра непокретности, Информацију о локацији бр. 958-918/2022-IV-2-01 од 14.11.2022.год. и цену 

земљишта на наведеној локацији од ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК и  Министарства финансија, Пореске 

управе, Одсека за контролу издвојених активности малих локација Чачак. 

 Увидом у податке катастра непокретности утврђено је да су наведене кат. парцеле уписане на 

Град Чачак, а увидом у информацију о локацији да су наведене кат. парцеле обухваћене Планом 

генералне регулације „Центар“ у Чачку („Сл.лист града Чачка“ бр. 15/14 и 27/2018) и да су к.п. бр. 

3716/9 и  3715/4 обе у КО Чачак у обухвату урбанистичке целине становање средње густине, а к.п. бр. 

3716/10 КО Чачак у обухвату јавне саобраћајне површине. 

 Увидом у обрачун цене достављен по ценовнику ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК, број 1819/22-2-03 од 

23.09.2022.год. утврђено је да су кат. парцеле бр. 3716/9,  3715/4 и 3716/10 све у КО Чачак  у трећој 

зони и да је цена 4.946,84 дин./m2, а увидом у Записник Комисије за процену тржишне вредности 

непокретности Министарства финансија, Пореске управе, Одсека за контролу издвојених активности 

малих локација Чачак бр. 431-00-01806/2022 од 29.09.2022.год., утврђено је да су кат. парцеле бр. 

3716/9,  3715/4 и 3716/10 све у КО Чачак процењене на 6.216 дин./m2. 

 Градска управа за урбанизам је узимајући у обзир критеријум веће цене припремила нацрт 

решења о приступању отуђењу у поступку експропријације кат. парцела бр. 3716/9,  3715/4 за к.п.бр. 

3716/10 све у КО Чачак, са доплатом по цени која је утврђена од стране Министарства финансија, 

Пореске управе, Одсека за контролу издвојених активности малих локација Чачак, са којом се бивши 

власник експроприсане непокретности писаним путем сагласио. 

Чланом 84. став 1. тачка 2) Статута града Чачка прописано је да Градско веће града Чачка 

доноси акт о приступању располагању непокретностима у јавној својини Града, када је доношење 

овог акта прописано посебним прописима. 

 Чланом 11. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту прописано је, између осталог, да 

Градско веће града Чачка доноси акт о приступању располагању грађевинским земљиштем у јавној 

својини Града када је доношење овог акта прописано посебним прописима, ставом 4. да поступак 

располагања и прибављања грађевинског земљишта спроводи Комисија за грађевинско земљиште, 

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

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

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

надлежан за имовинско – правне послове.  

Чланом 28. ове одлуке прописано је да се грађевинско земљиште може отуђити непосредном 

погодбом у случају споразумног давања земљишта ранијем власнику непокретности која је била 

предмет експропријације, у складу са прописима о експропријацији. 

 Чланом 59 Закона о експропријацији ("Сл. гласник РС", бр. 53/95, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/2001 

- одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 20/2009, 55/2013 - одлука УС и 106/2016 - аутентично 

тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку пред општинском управом странке се могу 

споразумети о давању друге непокретности у својину или сусвојину, уместо експроприсане 

непокретности, као и о међусобним доплатама разлике у вредности непокретности. 

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

парцела у поступку експропријације уредан, потпун и поднет од стране овлашћеног лица, да као и да 

су испуњени прописани услови за приступање располагању, односно отуђењу грађевинског 

земљишта и сходно томе доставила предлог решења о приступању отуђењу наведених парцела 

Градском већу на одлучивање. 



 

 

  

 

 

 Како кат. парцеле бр. 3716/9 и  3715/4 обе у КО Чачак, које су у јавној својини града Чачка 

нису у обухвату планиране јавне намене и како је отуђење у интересу Града обзиром да се њиме 

обезбеђује земљиште за изградњу дела улице као и приход за Град, Градско веће града Чачка је 

донело решење као у диспозитиву.   

 

ЧЕТРДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ КП.БР. 2327/1 И КП.БР. 2327/3, ОБЕ КО 

ЧАЧАК У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ 

ПОВРШИНА – ПЛАНИРАНОГ ПРОШИРЕЊА ПОСТОЈЕЋЕ 

УЛИЦЕ РАДОВАНА ЈОВАНОВИЋА И ПЛАНИРАНЕ УЛИЦЕ 

ЉУБИЋ 3 СА ОКРЕТНИЦОМ (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. 2327/1 и к.п.бр. 2327/3, обе КО Чачак у циљу 

изградње јавних саобраћајних површина – планираног проширења постојеће Улице Радована 

Јовановића и планиране Улице Љубић 3 са окретницом (радни назив) 

 

 Покреће се поступак експропријације к.п.бр. 2327/1 КО Чачак у уделу од 458/505 реалних 

делова, чија је укупна површини 0.05,05ха уписане у Лист непокретности бр. 10933 КО Чачак и 

к.п.бр. 2327/3 КО Чачак у површини од 0.00,54 ха уписане у Лист непокретности бр. 10266 КО Чачак, 

које  парцеле су у приватној својини Драгане Ристановић из Трбушана, Ул. Савић Александра бр. 9.   

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење решења о покретању поступка експропријације  непокретноти 

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

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

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

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

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

958-742/2022-IV-2-01 од 22.08.2022. године, утврђено је да су к.п.бр. 2327/1 и 2327/3, обе КО Чачак 

обухваћене Планом генералне регулације „Трбушани - Љубић“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 

15/2014) и да се према наведеном планском акту налазе у саставу јавних саобраћајних површина – 

планирано проширење постојеће Улице Радована Јовановића и планиране Улице Љубић 3 са 

окретницом (радни назив). 

 Решењем Владе 05 бр. 465-9079/2022 од 17.11.2022. године утврђен је јавни интерес за 

експропријацију непокретности, у циљу проширења постојеће улице Радована Јовановића и изградње 

планиране Улице Љубић 3 са окретницом, сагласно Информацији о локацији бр. 958-742/2022-IV-2-

01 од 22.08.2022. године, издате од стране Градске управе за урбанизам града Чачка, а у складу са 

Планом генералне регулације „Трбушани-Љубић“ у Чачку  („Сл. лист Града Чачка“ бр. 15/14), на 

непокретности у КО Чачак, територија Града Чачка. За корисника експропријације непокретности 

одређен је Град Чачак.   

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

 

 

 



 

 

  

 

 

 

ЧЕТРДЕСЕТОСМА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ 

РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ 

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА „ELSAT“  ДОО ЧАЧАК 

 

Надежда Симовић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознала је чланове 

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

средстава од стране корисника средстава „Elsat“ доо Чачак и истакла да су одлуком Градског већа из 

2020. године овом предузећу одобрена средства у износу од 925.547,58 динара, као учешће Града за 

реализацију пројекта којим се подстиче конкурентност кроз обезбеђење средстава за проширење или 

изградњу нових производних капацитета. Комисија је на основу детаљног увида у пословну 

документацију утврдила да је корисник средстава „Elsat“  доо Чачак у свему испунио обавезе по 

уговору о додели подстицајних средстава те да су се стекли услови да град Чачак изврши повраћај 

средстава обезбеђења. 

 

По упознавању са извештајем Градско веће је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског 

развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава 

ELSAT доо Чачак. 

 

ЧЕТРДЕСЕТОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ 

СРЕДСТАВА ЗА 2022. ГОДИНУ У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗА 

ПЕРИОД 2020-2022 ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЧАЧКА 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Mилуна Тодоровића, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

 О Д Л У К У 

о додели подстицајних средстава за 2022. годину у оквиру реализације  

Програма локалног економског развоја  за период 2020. – 2022. година 

на територији града Чачка 

 

1. ДОДЕЉУЈУ СЕ подстицајна средстава за 2022. годину у оквиру реализације Програма 

локалног економског развоја за период 2020-2022. година на територији града Чачка, у 

висини од 50 % од вредности инвестиције подносиоцима пријава који су поднели пријаве за 

мере 3.1. и 3.3. односно за једног подносиоца пријаве 400.000,00 динара фиксно у оквиру мере 

3.3., и подстицајна средства у висини од 300.000,00 динара подносиоцу пријаве за меру 3.5 и 

то: 

 

Редни 

број 
Подносилац 

Предлог за 

доделу  

(у динарима) 

 

Мера  Намена 

1.  
ALARM SECURITY 

DOO ČAČAK 
827.640,00 

3.Подстицање 

конкурентности; 3.3. 

1. Добијање сертификата  

међународног стандарда 



 

 

  

 

 

Добијање међународног 

сертификата са циљем 

омогућавања изласка 

домаћих компанија на 

инострана тржишта 

квалитета ISO 9001, ISO IEC 

27001 и ISO 4501 

2.  
GTPD DOMIS DOO 

ČAČAK 
240.000,00 

3.Подстицање 

конкурентности; 3.3. 

Добијање међународног 

сертификата са циљем 

омогућавања изласка 

домаћих компанија на 

инострана тржишта 

1. Добијање сертификата  

међународног стандарда 

квалитета ISO 9001:2015 

3.  
CEMPROM DOO 

ČAČAK 
490.000,00 

3.Подстицање 

конкурентности; 3.3. 

Добијање међународног 

сертификата са циљем 

омогућавања изласка 

домаћих компанија на 

инострана тржишта 

1. Добијање сертификата  

међународног стандарда 

квалитета ISO 9001, ISO 14001 

и ISO 4501 

4.  

 

 

Santok doo Vranići 

 

 

634.000,00 

3.Подстицање 

конкурентности; 3.3. 

Добијање међународног 

сертификата са циљем 

омогућавања изласка 

домаћих компанија на 

инострана тржишта 

1. Добијање сертификата  

међународног стандарда 

квалитета ISO 10002, ISO 

22301 

 

 

 

 

5.  
Akvapan inženjering doo 

Čačak 
782.508,18 

3.Подстицање 

конкурентности; 3.3. 

Добијање међународног 

сертификата са циљем 

омогућавања изласка 

домаћих компанија на 

инострана тржишта 

1.Ресертификација  

међународних стандарда ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, 

ISO 45001:2018, ISO 

50001:2018, ISO 28000:2007 

6.  Aluprodukt doo Čačak 400.000,00 

3.Подстицање 

конкурентности; 3.3. 

Добијање међународног 

сертификата са циљем 

омогућавања изласка 

домаћих компанија на 

инострана тржишта 

1. Добијање сертификата  

међународног стандарда 

квалитета ISO 9001:2015, 

SRPS ISO 14001:2015, SRPS 

ISO 45001:2018  

7.  
ATA Inženjering Milan 

Nikolić pr 
285.000,00 

3.Подстицање 

конкурентности; 3.3. 

Добијање међународног 

сертификата са циљем 

омогућавања изласка 

домаћих компанија на 

инострана тржишта 

1. Добијање сертификата  

међународног стандарда 

квалитета ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, ISO 45001:2018   

8.  
FLEXO STIL DOO 

ČAČAK 
211.149,00 

3.Подстицање 

конкурентности; 3.3. 

Добијање међународног 

1. Добијање сертификата  

међународног стандарда 

квалитета ISO 9001:2015, ISO 



 

 

  

 

 

сертификата са циљем 

омогућавања изласка 

домаћих компанија на 

инострана тржишта 

14001:2015, ISO 45001:2018, 

IFS standard 

9.  
INTERFOOD 60 DOO 

ČAČAK 
211.371,68 

3.Подстицање 

конкурентности; 3.3. 

Добијање међународног 

сертификата са циљем 

омогућавања изласка 

домаћих компанија на 

инострана тржишта 

1. Добијање сертификата  

међународног стандарда у 

области органске производње 

ЕОS 

10.  
VETROINŽENJERING 

DOO ČAČAK 
1.800.000,00 

3.Подстицање 

конкурентности; 3.1. 

Производна иновација 

која има могућност 

директне примене и 

дефинисане користи у 

ланцу вредности 

производа 

1. Иновативни производ 

модуларни вертикални 

ветрогенератор 

11.  DIGI-TEL DOO Čačak 2.568.000,00 

3. Подстицање 

конкурентности; 3.1. 

Производна иновација 

која има могућност 

директне примене и 

дефинисане користи у 

ланцу вредности 

производа 

1. Развој и имплeмeнтација 

иновативних производа 

„Frame“ и „Frame Cover“ 

12.  Super Protect doo Čačak 300.000,00 

3. Подстицање 

конкурентности; 3.5. 

Помоћ микро 

предузећима и 

стартаповима у циљу 

јачања конкурентности 

њихових производа и 

стварања боље позиције 

на тржишту 

1. Развој и имплeмeнтација 

иновативног производа 

антимикробне алуминијумске 

фолије за Horeca сектор 

 

 

Образложење 

 

Градско веће града Чачка расписало је Јавни позив за доделу подстицајних средстава за 2022. 

годину у овиру реализације Програма локалног економског развоја за период 2020-2022. година на 

територији града Чачка, на основу Одлуке о условима и начину реализације програма локалног 

економског развоја за 2022. годину  („Сл. лист града Чачка“, број 16/2022). Јавни позив је трајао од 

04. новембра 2022. године до 21. новембра 2022. године. У наведеном року достављено је 13 пријава.  

Градска управа за локални економски развој  у складу са чланом 17. Одлуке о условима и 

начину реализације програма локалног економског развоја за 2022. годину извршила је проверу  

испуњености формалних услова подентих пријава за доделу средстава и утврдила да је пријава  

„Savema“ doo Čačak непотпунa јер не испуњавa све формално – правне услове предвиђене 

објављеним Јавним позивом, тако  да је  иста одбачена  и враћенa подносиоцу пријаве. Осталих 12 

пријава које испуњавају све формално – правне услове, Градска управа за локални економски развој 



 

 

  

 

 

доставила је овлашћеном предлагачу, Комисији за доделу средстава у реализацији програма локалног 

економског развоја, коју је образовало Градско веће, на разматрање и утврђивање предлога за 

Градско веће. 

Комисија за доделу средстава у реализацији програма локалног економског развоја, 

размотрила је пријаве које испуњавају све формално – правне услове предвиђене Јавним позивом и 

извршила детаљну анализу целокупне достављене документације, након чега је утврдила предлог за 

доделу подстицајних средстава за 2022. годину и то подносиоцу пријаве: Аluprodukt doo Čačak у 

износу од 400.000,00 динара у оквиру мере 3.3. имајући у виду чињеницу да је подносилац пријаве 

тражио средства од Града у том износу, а однос тражених средстава према његовој укупној 

инвестицији је мањи од 50%, тако да је добио тражена средства у фиксном износу јер није могуће 

добити већи износ од износа који је тражен, а подносиоцима пријаве  ALARM SECURITY DOO 

ČAČAK, GTPD DOMIS DOO ČAČAK, CEMPROM DOO ČAČAK, Santok doo Vranići, Akvapan 

inženjering doo Čačak,  ATA Inženjering Milan Nikolić pr, FLEXO STIL DOO ČAČAK, 

INTERFOOD 60 DOO ČAČAK, VETROINŽENJERING DOO ČAČAK, DIGI-TEL DOO Čačak, у 

висини од 50% од вредности  инвестиције, а подносиоцу пријаве Super Protect doo Čačak у висини 

од 300.000,00 динара за мере и намене дате у диспозитиву Одлуке. 

 На основу изнетог Градско веће је одлучило као у диспозитиву. 

 

ПЕДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА ЗА РАД САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

САОБРАЋАЈА   ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

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

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

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

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

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

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

Законом о безбедности саобраћаја на путевима дефинисано је да средства од новчаних казни у 

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

јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен. Од 30% средстава која 

припадају буџету јединице локалне самоуправе, 50% средстава се користи за поправљање 

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

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

унапређење саобраћајног васпитања и образовања, превентивно – промотивне активности из области 

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

техничко опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове 

безбедности саобраћаја. Средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја користе према 

Програму који доноси извршни орган јединице локалне самоуправе, на предлог тела за координацију. 

 

По упознавању са предлогом Програма  и дискусији прим. др Славице Драгутиновић Градско 

веће је једногласно донело Програм за рад Савета за безбедност саобраћаја града Чачка за 2023. 

годину. 

Програм је саставни део Записника. 

 

 

ПЕДЕСЕТПРВА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

2022. ГОДИНУ  

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Биљана Ђуровић. Законом  о 

запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да Жалбена 

комисија одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и 

дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса, да je жалбена комисија у свом 



 

 

  

 

 

раду самостална и да ради у саставу од три члана,  као и да Жалбена комисија најмање једном 

годишње подноси извештај о свом раду Градском већу. Пословником о раду Жалбене комисије у 

утврђено је да извештај о раду садржи број и структуру жалби запослених, односно учесника интерног 

или јавног конкурса, број решених и нерешених жалби на крају извештајног периода и број и разлоге 

жалби које нису решене у прописаном року, а може садржати и примедбе и запажања о раду 

првостепених органа или других учесника у поступку поводом поднетих жалби. У извештају се дају 

подаци о седницама  комисије и предметима, броју и структури поднетих жалби, броју решених и 

нерешених жалби, као и o запажањима жалбене комисије, без упуштања у правно и чињенично стање 

и донете одлуке по жалбама, јер је то резултат управног поступка приликом решавања сваке 

појединачне жалбе и може бити предмет преиспитивања у законом утврђеном поступку пред 

Управним судом. У 2022. години Жалбена комисија је одржала пет седница. 

 

По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Жалбене комисије за 2022. годину, у тексту који је достављен 

Градском већу града Чачка.  

 

 

ПЕДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ И 

СУФИНАНСИРАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 

ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ 

СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2022. ГОДИНИ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА ЧИЈЕ СУ ДЕЛАТНОСТИ ОД ПОСЕБНОГ 

ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД 

 

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

дискусије прим. др Славице Драгутиновић, Градско веће је једногласно донело: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

о одобравању и суфинансирању годишњег програма за задовољење потреба и интереса грађана 

у области спорта  у граду  Чачку у 2022. години организацијама у области спорта чије су 

делатности од посебног значаја за Град  

  

 

1. ОДОБРАВА СЕ програм  и додељују средства, Чачанском спортском савезу  у износу од 

6.000.000,00 динара из средстава буџета града Чачка, са апропријације 199 „Дотације невладиним 

организацијама“ и то за: 

- 250.000,00 динара за делатност организација у области спорта са седиштем на територији 

града Чачка које су од посебног значаја за Град; 

- 5.750.000,00 динара за награде и признање за постигнуте спортске резултате и допринос 

развоју спорта. 

 

 2. Са Чачанским спортским савезом закључиће се уговор којим ће се уредити међусобна 

права и обавезе. 

 

3.  За реализацију Решења  задужује се Градска управа за друштвене делатности. 

 

4. Ово решење је коначно и против њега се може водити управни спор. 

 



 

 

  

 

 

 

ПЕДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА:    ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  

 

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

је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 26/2021, 16/2022 и 25/2022) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 

130, апропријација 17, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Стална буџетска 

резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник 

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

самоуправе, програмска  активност 0010 - Стална буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 1.090.919,00 динара, за измирење обавеза по испостављеним фактурама на име 

набавке материјала и услуга, у циљу предузимања заштитних мера за спречавање ширења 

Корона вируса.   

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 65, економска класификација 

484 - Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других 

природних узрока, Расход по наменама 4841 - Накнада штете за повреде или штету насталу 

услед елементарних непогода или других природних узрока, Функционална класификација 

130, Програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0014 

Управљање у ванредним ситуацијама, извор финансирања 01 (издаци из буџета Града) 

Директни корисник буџетских средстава Градска управа за опште и заједничке послове. 

 

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

 

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

 

ПЕДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  

 

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

је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 26/2021, 16/2022 и 25/2022) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 

130, апропријација 17, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Стална буџетска 

резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник 

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

самоуправе, програмска  активност 0010 - Стална буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 485.000,00 динара, за измирење обавеза по Решењу Градске управе за урбанизам 

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

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 65, економска класификација 

484 - Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других 

природних узрока, Расход по наменама 4841 - Накнада штете за повреде или штету насталу 

услед елементарних непогода или других природних узрока, Функционална класификација 



 

 

  

 

 

130, Програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0014 

Управљање у ванредним ситуацијама, извор финансирања 01 (издаци из буџета Града) 

Директни корисник буџетских средстава Градска управа за опште и заједничке послове. 

 

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

 

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

 

 

ПЕДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ „INTERFOOD 60“ ДОО 

ИЗ ЧАЧКА НА ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ КОЈЕ ЈЕ ИЗДАЛА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 

ROP-CAC-32764-LOC-2/2022 ОД 9. НОВЕМБРА 2022. ГОДИНЕ 

 

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

приговором „Interfood 60“ доо из Чачка на Локацијске услове које је издала Градска управа за 

урбанизам града Чачка број ROP-CAC-32764-LOC-2/2022 од 9. новембра 2022. године, као и 

предлогом решења по приговору. 

 

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

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 
 

ОДБИЈА СЕ приговор Предузећа за прераду и промет пољопрвредних и шумских производа 

INTERFOOD 60 ДОО Чачак поднет преко пуномоћника Друштва за трговину  и услуте  ŠIPING ДОО 

Београд (Земун), законског заступника Веселина Шипетића из Београда, на Локацијске услове 

Градске управе за урбанизам града Чачка ROP-CAC-32764-LOC-2/2022 од 9. новембра 2022. године, 

као неоснован. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Градска управа за урбанизам града Чачка, поступајући по захтеву Предузећа за прераду и 

промет  пољопрвредних и шумских производа INTERFOOD 60 ДОО Чачак, ул. Будимира 

Милошевића број 18 поднетом кроз ЦИС, за издавање Локацијских услова за изградњу соларне 

фотонапонске електране снаге 109,35 kWp, на крову објекта број 2, на кп. бр. 2461/1 КО Чачак, издала 

је Локацијске услове ROP-CAC-32764-LOC-2/2022 од 9. новембра 2022. године. 

 

На издате Локацијске услове је благовремено изјавило приговор Предузећа за прераду и 

промет  пољопрвредних и шумских производа INTERFOOD 60 ДОО Чачак поднет преко 

пуномоћника Друштва за трговину  и услуге ŠIPING ДОО Београд (Земун), законског заступника 

Веселина Шипетића из Београда, у којем наводи да је статус купац - произвођач (прозјумер) 

дефинисан Законом о коришћењу обновљивих извора електричне енергије („Сл. гласник РС“, број 

40/21), као и да су у Условима које је издала Електродистрибуција Србије доо Београд, огранак у 

Чачку број 20700-Д.09.27-269381/1-2021 потврђене техничке могућности изградње мале 

фотонапонске  електране у својству купац - произвођач (прозјумер) као и да План генералне 

регулације „Љубић - Коњевићи“ у Чачку није усаглашен са Законом о коришћењу обновљивих извора 

електричне енергије („Сл. гласник РС“, број 40/21),  односно Уредбом о критеријумима, условима и 

начину обрачуна потраживања  и обавеза између купца – произвођача  и снадбевача  („Службени 

гласник РС“, број 83/2021) и позива се на члан 2. Закона о коришћењу обновљивих извора електричне 

енергије којим је прописано  да је коришћење енергије из обновљивих интереса у  јавном интересу 

Републике Србије и од посебног значаја за РС, да у циљу остваривања јавног интереса Република 



 

 

  

 

 

Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе могу да донесу стратешке и друге 

документе, програме и планове за остваривање циљева утврђених овим Законом и стратешким 

документима. Истовремено се  позива на члан  4. став 23. истог Закона којим је прописано да је  

купац - произвођач крајњи купац који је на унутрашње инсталације прикључио сопствени објекат за 

производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије, при чему се произведена 

електрична енергија користи за снабдевање сопствене потрошње, а вишак произведене електричне 

енергије испоручује у преносни систем, дистрибутивни систем, односно затворени дистрибутивни 

систем  као и члан  58. који прописује да купац  - произвођач има право да самостално или 

посредством агрегатора производи електричну енергију, складишти електричну енергију за сопствену 

потрошњу, да вишак произведене електричне енергије испоручи у преносни систем, дистрибутивни 

систем, односно затворени дистрибутивни систем и друга права и обавезе у складу са овим законом и 

законом којим се уређује област енергетике. У приговору се даље наводи да је Влада Републике 

Србије усвојила Уредбу о критеријумима, условима и начину обрачуна потраживања и обавеза 

између купца - произвођача и снабдевача где је дефинисано увођење корисника купац - произвођач 

(прозјумер) чиме соларна електрана произведену електричну енергију користи за сопствене потребе  

са могућношћу да вишкове враћа у мрежу. Даље наводи да су добијеним условима које је издала 

Електродистрибуција Србије доо Београд, огранак у Чачку број 20700-Д.09.27-269381/1-2021 

дефинисани технички параметри које је неопходно испунити да би мала фотонапонска електрана 

била прикључена паралелно са дистрибутивним системом и да је издавањем техничких услова 

потврђена техничка могућност изградње фотонапонске електране у својству  „купац  - произвођач“, а 

да План генералне регулације за предметну локацију није усаглашен са новим Законом о коришћљеу 

обновљивих извора електричне енергије, односно Уредбом о критеријумима, условима и начину 

обрачуна потраживања и обавеза између купца - произвођача и снабдевача а да План генералне 

регулације за локацију „Љубић – Коњевићи“ у Чачку дефинише да се електране могу градити само за 

сопствене потребе а што указује да дефиниција „купац произвођач“  одговара захтеву и испуњава све 

наведене чланове Закона и Уредбе. 

 

У одговору на приговор првостепени орган истиче да  je чланом 7. став 2. Уредбе о 

локацијским условима („Службени гласник РС“ број 115/2020) прописано да ако се локацијски 

услови издају по захтеву за који надлежни орган утврди да није у складу са важећим планским 

документом, односно сепаратом, ти услови садрже све забране и ограничења садржана у планском 

документу и констатацију да није могуће издати грађевинску дозволу у складу  са поднетим 

захтевом. Чланом 10. став 4. Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским путем 

(„Сл. гласник РС“ број 68/2019) прописано је да ако надлежни орган увидом у плански  документ,  

односно сепарат утврди да захтев није у складу са тим документом, односно сепаратом, неће 

прибављати документацију од органа надлежног за послове државног премера и катастра већ ће 

издати локацијске услове у којима ће констатовати да није могуће дозволити градњу у складу са 

поднетим захтевом, уз навођење забрана и ограничења садржаних у планском документу, односно 

сепарату. Првостепени орган сматра да су наводи подносиоца приговора у вези статуса купац – 

произвођач, који је дефинисан Законом о коришћењу обновљивих извора електричне енергије, услова 

Електродистрибуције Србије, број  20700-Д.09.27-269381/1-2021, као и неусаглашености Плана 

генералне регулације „Љубић – Коњевићи“ у Чачку са Законом о коришћењу обновљивих извора 

електричне енергије, односно Уредбом о критеријумима, условима и начину обрачуна потраживања и 

обавеза између купца – произвођача - снабдевача неосновани из разлога што је надлежни орган у 

обавези дa поштује одредбе важећег планског акта и изда локацијске услове у складу са важећом 

планском документацијом, не упуштајући се у оцену ваљаности и усклађености  одређених планских 

аката са законом и подзаконским актима, већ стриктно примењујући важећи плански акт. Даље 

наводи да је Градска управа за урбанизам  након провере усклађености приложеног идејног решења 

са важећим планским актом, издала Локацијске услове са констатацијом да није могуће издати 

грађевинску дозволу наводећи све забране и ограничења садржана у планском документу, у складу са 

чланом 10. став 4.  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем. 

Наводи да је увидом у Плански акт утврђено да предметна катастарска парцела број 2461/1 КО Чачак 



 

 

  

 

 

на којој је планирана изградња соларне фотонапонске електране налази у обухвату Плана генералне 

регулације „Љубић – Коњевићи“ у Чачку („Службени лист града Чачка“, број 13/2014, 29/2020 и 

15/2022 – исправка) у Урбанистичкој зони 1 у саставу Урбанистичке целине 1.4 (становање средњих 

густина од 50-150 ст/ха). Наведеним планским актом прописано је да је побољшање 

електроенергетске ситуације могуће остварити производњом електричне енергије у електранама које 

користе обновљиве изворе енергије, као што су соларне електране, хидро - гео - термалне и електране 

на био - масу и да се такве електране могу градити у индустријским зонама и зонама комуналних 

делатности за сопствене потребе и пласман електричне енергије на тржиште, а да се соларне 

електране у зонама становања у овкиру које се налази предметна катастарска парцела могу градити 

искључиво за сопствене потребе  у складу са наведеним планским актом. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да је Предузеће за прераду и промет  пољопрвредних и шумских производа INTERFOOD 60 

ДОО Чачак поднело захтев за издавање Локацијских услова ради постављања Соларне фотонапонске 

електране на крову објекта изграђеном на кп. бр. 2461/1 КО Чачак и Идејно решење које је израдило 

привредно друштво ŠIPING ДОО Београд;  

- да је уз захтев приложено овлашћење  којим је  Друштво за трговину  и услуге  ŠIPING ДОО 

Београд (Земун)  овлаћено  за подношење захтева за исходовање решења и дозвола, као и да у име и 

за рачун властодавца преузима решења, налоге за допуну и поступа по њима; 

- да су Градској управи за урбанизам града Чачка достављени услови Електродистрибуције 

Србије доо Београд број 20700-Д.09.27-269381/1-2021. 

 

Члан 7. став 2. Уредбе о локацијским условима  („Службени гласник РС“, број 115/2020) 

прописује да надлежни орган не прибавља копију плана, односно извод из катастра водова ако утврди 

да се објекат за који је поднет захтев не може градити по планском документу, односно сепарату 

и/или урбанистичком пројекту. 

 

Члан  10. став 4. Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским путем („Сл. 

гласник РС“ број 68/2019) прописује  да ако надлежни орган увидом у плански  документ,  односно 

сепарат утврди да захтев није у складу са тим документом, односно сепаратом, неће прибављати 

документацију од органа надлежног за послове државног премера и катастра, већ ће издати 

локацијске услове у којима ће констатовати да није могуће дозволити градњу у складу са поднетим 

захтевом, уз навођење забрана и ограничења садржаних у планском документу, односно сепарату. 

 

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

града Чачка налази да приговор није основан из следећих разлога: 

 

Првостепени орган је правилно поступио када је одлучујући о захтеву за издавање 

локацијских услова Предузећу за прераду и промет пољопрвредних и шумских производа interfood 60 

ДОО Чачак,  поднетим преко пуномоћника Друштва за трговину  и услуте  ŠIPING ДОО Београд 

(Земун), издао Локацијске услове за изградњу соларне фотонапонске електране снаге 109,35 kWp на 

крову објекта број 2 на .п. бр. 2461/1 КО Чачак, број ROP-CAC-32764-LOC-2/2022, у којима  наводи 

да на основу достављеног Идејног решења  и Плана генералне регулације „Љубић - Коњевићи“ у 

Чачку није могућа изградња соларне фотонапонске електране где би се део произведене енергије 

користио  за сопствене потребе, а вишкови предавали у мрежу, јер се налази у оквиру зоне становања 

у којој је дозвољена изградња соларне електране искључиво за сопствене потребе.  

 

Наводи подносиоца приговора да је статус купац - произвођач (прозјумер) дефинисан 

Законом о коришћењу обновљивих извора електричне енергије („Сл. гласник РС“ број 40/21), као и 

да су у Условима које је издала Електродистрибуција Србије доо Београд, огранак у Чачку, број 

20700-Д.09.27-269381/1-2021 потврђена техничка могућност изградње мале фотонапонске  електране 



y cBojcrBy $maq - npousnolau (nposjp,rep) ra ga flnaH rcHepaJrHe peryraquje ,,Iby1uh - Korrennhu" y
r{aurcy nzje ycar:rarrleH ca 3arouorvr o xopr.rruherry o6non-u,rBr,rx r43Bopa ereKTpuque eHepruje (,,Cn.
r.racuur PC" 6poj 40121), oAHocHo Ypea6oivr o xprzrepaj)rMr4Ma, ycJroBr{Ma u Harr[Hy o6payyaa
rIorptDKIrBaILa u o6aeesa ualrefy K),rrqa - npousrofaua u c*ail1esa'aa (,,Cn1ac6erir4 uracHr4K PC" 6poj
8312021) HLIcy ocHoBanu o6supoM Aa rls Jlonaqujcroax ycrroBa 6poj ROP-CAC-32764-LOC-212A22 ot9.
uoneu6pa 2022. roxurte jacuo npor.r3rdJra3r.r Aa je y Ypiauucruvxoj eoua I y cacrary YpSauucrr.rqKe rlerruHe
1.4. (craHorall'e cpeAlbl4x rycrl4Ha oa 50 - 150 wlxa) Io3BoJbeHa rpaArLa coJrapHe $oronaroncxe
eJIeKTpaHe IrcKJb)ruII4Bo 3a concTBeHe uorpe6e, re je crora npBocTeneHg opraH y o6anesu ga uourryje
ogpe46e sa;r<eher rrJraHcKor aKTav ra:4a loxaqujcKe ycJroBe y cKnaAy ca r4crr{M.

KaKo Aocrae"rseHo tr4gejHo perueme 3a r,Brpa.Erby coJrapHe $orouanoncKe eneKTpaHe cHare 109,35
Kwp, Ha Kn. 6p. 246lll KO r{auax, xojuu je npegelrleHo Aa ce rpor.BBeAeHa euepruja Moxe Kopr4crktrvt 3a

conocrBeHe uorpe6e a BI4ruKoBt4 rrpeAaBarr{ y Mpe)Ky, urzje y cKJraAy ca flparzlNua 4eSNnucamau fllanou
reHepanHe peryraqzje ,,Iby6uh - Korresuhz" y 9awcy (,,Cr. rulcr rpaAa r{aqxa" 6poj BDA14, 2912020 er

1512022) odsnponr 4a je upeua HaBeAeHoM [Jra]ry y 3oHr4 craHoBarLa Ao3BoJbeHa caMo H3rpaA]ba coJrapHr,rx
eJIeKTpaHa I.rcKJb) {r{Bo ca colcrBeHe norpe6e, ro je upnocreleHr{ opraH npaBr,rJrHo nocr},rruo KaAa je r.r3Aao

JloxaqujcHe ycJroBe rcojuua cy Ae$znucaHz cBr{ p{r3Jro3r4 16or rojux naje nloryha r,BrpaArLa [peAMerHe
TepMocoJlapHe eJreKTpaHe, a cBe y cKnaAy ca rrJraHoM 7 . cras 2. Ypeg6e o noraqujcxuM ycnoBaMa.u ruraHoM

10. cras 4. flpaalurnr.rKa o cnpoBolerry oSje4uneue npoqeAype eJreKTpoHcKHM rry/reM.

Ocraru HaBorLt tlpr4roBopa uenrajy y,nrqaja Ha 4pyrauuje perueme oBe )rrpaBHe crnapu, ra je
fpa4crco sehe rpaAa rla.ma oAJr) ruJro Kao y Auclo3rrruBy.

IIOyKA O IIPABHOM CPEICTBY: Oso peruerre je rouauuo 14 rrporaB mera ur.{e AorryrureHa
>xastda, iuII4 ce Mo)Ke rroKperryrr4 )rlpaBHa cnop [peA Ynpannrarrn cyAoM y 6eorpa4y - Oqereme y
Kparyjenuy, y poKy ol30lana oA.{aHa npr.rjelra petuema.

Mu,ryH Togoponuh o6aeecruo je u,raHoee fpagcrcor eeha ga je o.,ry.r"no ncr cBrjr\,{ raqKaMa
.qHeBHor pega, na.ie 56. ceAurzqy fpagcxor eeha :arc-uyuuo y l3 qacoea.

TPAACKO BEhE
Epoj: 06-21712022-III

20. geqel{6ap 2A22. roSuue

3anucHnx ca 56. ce4nr.rqe fpa4crcor eeha ycrojeH je ua 58. ceAHaurr lpa.lcror reha Spoj 064DA22-
III oa 12. .iauyapa 2023. roAuue.
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