
ЗАПИСНИК 

СА ПЕДЕСЕТЧЕТВРТЕ  СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 21. фебруара 2018. године, у сали Градског већа града Чачка, са почетком у 

9,00 часова. 

 

 У смислу члана 15. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић, 

председник Градског већа, отворио је 54. седницу Градског већа и истом председавао.  

 

 Констатовао је: 

 

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

Тодоровић, Милица Дачић, Драгомир Шипетић, Немања Трнавац, прим. др Славица 

Драгутиновић, Душан Радојевић, Вељко Неговановић, Славко Веселиновић, Михаило 

Јовић, Мирослав Вукосављевић, др Велимир Дробњак, Анђелка Новаковић и др Милан 

Лукић. 

 

 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 града Чачка 

-     Милан Бојовић, помоћник градоначелника града Чачка 

-     Мирослав Петковић, секретар Скупштине града 

- Славица Каранац, начелник Градске управе за стручне послове Скупштине, 

Градоначелника и Градског већа 

- Милка Станковић, в.д. начелник Градске управе за друштвене делатности 

- Рада Новаковић Бојовић, представник Градске управе за финансије 

- Миленко Поповић, председник Комисије за грађевинско земљиште 

- др Петар Домановић, в.д. директор ЈКП „Комуналац“ Чачак 

- Драган Вукајловић, директор ЈП „Градац“ Чачак 

- Катарина Новковић, Градски правобранилац 

 

 

 да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока 

седнице из за то одређене просторије, а након седнице биће им дата изјава о раду и 

одлучивању на седници. 

  

 

*** 

 

Милун Тодоровић,  председник Градског већа, обавестио је чланове Градског већа да      

су им  достављени  записници  са 51, 52 и 53. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли имају примедби на записник са 51. седнице 

Градског већа. Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће 

једногласно донело: 

 

 

 

 



   

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са 51.  седнице Градског већа града Чачка број 06-13/2017-III   

1. фебруара 2018. године, без примедби. 

 

*** 

 

Питао је чланове Градског већа да ли имају примедби на записник са 52. седнице 

Градског већа. Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће 

једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са 52. седнице Градског већа града Чачка број 06-24/2017-III    

7. фебруара 2018. године, без примедби. 

 

*** 

 

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

Градског већа. Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће 

једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са 53. седнице Градског већа града Чачка број 06-29/2017-III    

7. фебруара 2018. године, без примедби. 

 

*** 

 

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

предложио је дневни ред који је достављен уз материјал за седницу. 

 

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

 

Како није било предлога за измену и допуну дневног реда, Градско веће је једногласно 

утврдило следећи: 

 

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

 

1. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОСТВАРИВАЊУ 

ПРАВА И ПРУЖАЊУ УСЛУГА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ИЗ 

НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

2. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

3.  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА, 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, 

МОМЧИЛУ ГАБОРОВИЋУ ИЗ ЧАЧКА 

 



   

4.  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 1.1.2017.-31.12.2017. 

ГОДИНЕ 

 

5.  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 1.1.2017.-31.12.2017. ГОДИНЕ 

 

6.  УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ 

САГЛАСНОСТИ ОСНИВАЧИМА БОКСЕРСКОГ КЛУБА ДА НАЗИВ КЛУБА 

МОЖЕ ДА САДРЖИ НАЗИВ ГРАДА ЧАЧКА 

 

7.  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ СЕЛАКОВИЋ МИЛИЈЕ ИЗ ЧАЧКА 

НА ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 

952-103/17-IV-2-01 ОД 26. ДЕЦЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 

 

8.  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 9/1 – Обренић Марко) 

 

9.  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 8/1 – Тутуновић Милица) 

 

10. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 9/1 – Лазић Стефан) 

 

11. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 126) 

 

12. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 328) 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА И ПРУЖАЊУ УСЛУГА У СОЦИЈАЛНОЈ 

ЗАШТИТИ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

Милка Станковић, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда, истакла је да 

је Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности Града Чачка предвиђено 

да Градско веће на предлог Градске управе за друштвене делатности и Центра за социјални рад 

града Чачка доноси Правилник којим се ближе регулише поступак и услови за остваривање 

права и пружања услуга у области социјалне заштите. Правилником  о остваривању права  и 

пружању услуга у социјалној заштити из надлежности Града Чачка предвиђено је  да услуге 

бесплатног  дневног боравка у Установи ``Зрачак``могу користити само деца и млади до 18 

година  ,као и одрасли под условом да су корисници права на новчану социјалну помоћ. 

Одлуком о буџету Града Чачка за 2018 годину обезбеђена  су средства ,тако да сви корисници 

Установе могу услуге бесплатно да користе ,без обзира на материјалне услове породице, те је у 

том смислу и предложене измене Правилника. 

 

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

Драгомир Шипетић подржао је предлог за измену предметног Правилника и то оценио 

као веома хуман гест према породицама које имају чланове који користе услуге Установе 



   

„Зрачак“ . Корисници су иначе разврстани у шест категорија, а плаћање је било у зависности од 

категорије. Сматра да средства која се за ово опредељују ни на који начин неће оптеретити 

буџет Града, а породице ће на овај начин бити ослобођене плаћања услуге Установи. Напомиње 

да у наредном периоду треба увести дисциплину у наплати других услуга, нарочито услуге 

предшколских установа где сви треба да уложе напор да се наплата и оствари. Град је веома 

коректан када су у питању његове обавезе,али наплата услуга од корисника није увек добра. 

Немања Трнавац осврнуо се на процес доношења буџета за 2018. годину када је и 

поднета иницијатива да средства за ове намене буду планирана буџетом и на тај начин сви 

корисници услуга Установе „Зрачак“ буду ослобођени плаћања, што ће пуно значити свим 

родитељима и старатељима корисника обзиром на укупне околности у којима живе. Сматра да 

средства која се издвајају нису оптерећење за буџет обзиром  да Установа има 77 корисника, а 

на прави начин се показује хуман однос локалне самоуправе према овој категорији 

становништва. Град планира и наредне активности, а једна од њих је предстојећа изградња 

фискултурне сале што ће унапредити положај овој категорији становништва, чиме Град 

показује да није само социјано давање начин да се помогне, већ постоје и бројни други начини. 

 

По упознавању са предлогом и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело: 

 

ПРАВИЛНИК  

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА И ПРУЖАЊУ УСЛУГА У 

СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

Члан 1. 

 

 

У Правилнику о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити из 

надлежности града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 6/2013 и 11/2017), члан 77. мења се и гласи: 

„Услуге дневног боравка свим корисницима установе „Зрачак“ пружају се бесплатно“.  

 

Члан 2. 

 

  У члану 78. став 1. брише се. 

 

Члан 3. 

 

  Чланови 79. и 80. бришу се.  

 

Члан 4. 

 

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

града Чачка“. 

 

 

ДРУГА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

 

Славица Каранац поднела је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда и 

истакла да је Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе утврђено да до постављења начелника управе у складу са законом, Веће може 

поставити вршиоца дужности- службеника који испуњава утврђене услове за радно место 

службеника на положају, који ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, 

без спровођења јавног конкурса. Уколико службеник на положају није постављен, јавни 



   

конкурс за попуњавање положаја се оглашава року од 15 дана од постављења вршиоца 

дужности а у случају да се јавни конкурс не оконча постављењем на положај, статус вршиоца 

дужности може се продужити најдуже још три месеца. Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 20. новембра 2017. године, донело је Решење о постављењу вршиоца дужности 

начелника Градске управе за друштвене делатности и за вршиоца дужности поставило Милку 

Станковић, дипл. правника из Чачка, запослену у Градској управи за друштвене делатности, на 

радном месту шефа Службе друштвене бриге о деци, почев од 21.новембра 2017. године, до 

постављења начелника Градске управе за друштвене делатности града Чачка, а најдуже на три 

месеца. У року утврђеном Законом, Градско веће града Чачка, на седници одржаној 30. 

новембра 2017. године, огласило је јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске 

управе за друштвене делатности града Чачка. Како јавни конкурс није окончан постављењем на 

положај начелника Градске управе за друштвене делатности до истека рока на који је 

постављен вршилац дужности, то се предлаже да Градско веће града Чачка донесе решење да се 

статус вршиоца дужности продужи најдуже још три месеца, почев од 22. фебруара 2018. године. 

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

о постављењу вршиоца дужности начелника  

Градске управе за друштвене делатности 

 

  

ПОСТАВЉА СЕ Милка Станковић, дипл. правник из Чачка, за вршиоца дужности 

начелника Градске управе за друштвене делатности града Чачка, најдуже још три месеца, почев 

од 22. фебруара 2018. године. 

  

Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ГРАДА ЧАЧКА, НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ГРАДСКОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, МОМЧИЛУ ГАБОРОВИЋУ ИЗ 

ЧАЧКА 

  

У оквиру ове тачке дневног реда Миленко Поповић упознао је чланове Градског већа 

са иницијативом Момчила Габoровића из Чачка за отуђење из јавне својине дела кп.бр. 2390/13 

КО Чачак, непосредном погодбом ради исправке граница суседних парцела. Поднета 

иницијатива је испитана, па након што је утврђено да је иста уредна, потпуна, целисходна и 

поднета од стране овлашћеног лица, Градско веће града Чачка донело је решење о приступању 

отуђењу 17. маја 2017. године. У наставку поступка Комисија за грађевинско земљиште је 

прибавила обрачун накнаде за отуђење од ЈП "Градац" Чачак, са којим се сагласио подносиац 

иницијативе и извршила увид у прикупљене доказе. Увидом у лист непокретности утврђено је  

да иста парцела има површину 2376 м2, и да је у јавној својини града Чачка.  Увидом у 

информацију о локацији утврђено је да је за потребе озакоњења објекта број 3 потребно 

извршити исправку граница суседних парцела, као и да је највећим делом у саставу јавне 

саобраћајне површине – Улица  хероја Ђуракића, мањим јужним делом у саставу јавне 

саобраћајне површине, Ул. Славка Крупежа и малим делом у обухвату урбанистичке целине 1.4 

(становање средње густине насељености 50-150 ст7ха). Комисија је извршила увид и у елаборат 

геодетских радова из ког је  утврђено  да је од кп.бр. 2390/13 КО Чачак  потребно одвојити 

површину од 27 м2 и исту припојити кп.бр. 2977/1 КО Чачак. Из обрачуна ЈП "Градац" од 1. 

фебруара 2018. године утврђена је  висина накнаде за отуђење у висини од 77.266,71 динара.  

Такође је извршен увид у прибављену Сагласност  Градског правобранилаштва града Чачка на 

исправку граница кп.бр. 2390/13 и 2977/1 обе КО Чачак. Истакао је да је правни основ за 



   

доношење решења садржан је у Закону о планирању и изградњи и Одлуци о грађевинском 

земљишту.  

   

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 1. Отуђује се из јавне својине града Чачка непосредном погодбом ради исправке граница 

суседних парцела, Момчилу Габорoвић из Чачка, градско грађевинско земљиште ближе 

описано као део кп.бр. 2390/13 КО Чачак, ограничен  детаљним тачкама  1,2,3,4,5 и 1 у 

површини од 27 м2, за износ накнаде од 77.266,71 динар 

(седамдесетседамхиљададвестотинешездесетшестдинара и 71/100)  који да плати у року од 15 

дана од дана закључења уговора, као и да плати све обавезе проистекле из уговора, односно 

порез на пренос апсолутних права и трошкове овере.  

 2. Стицалац  је  дужан  да у року од 30 дана од дана пријема решења закључи са ЈП 

"Градац" уговор о отуђењу градског грађевинског земљишта којим ће ближе регулисати 

међусобна права и обавезе, а уколико исти не закључи  у остављеном року или не плати цену у 

року утврђеном овим решењем и уговором, решење ће бити поништено.  

 3. На основу овог решења и уговора о отуђењу, а после исплате целокупног износа цене 

и потврде ЈП "Градац" о исплати, стицалац може у јавној књизи о евиденцији непокретности и 

правима на њима, уписати право својине. 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 

ПЕРИОД 1.1.2017.-31.12.2017. ГОДИНЕ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о реализацији 

Годишњег програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за период од 1. јануара 2017. године до 

31. децембра 2017. године, који је у уводном излагању детаљно образложио др Петар 

Домановић истакавши да је Надзорни одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја на 

седници одржаној 30. јануара 2018. године.  

 

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

Прим. др Славица Драгутиновић поставила је питање које се односи на запослене у 

предузећу. Похвалила је приметно појачане активности везане за чишћење и прање јавних 

површина, пијаца и др, па је занима како се број запослених одржава на овако повећан обим 

посла. 

Др Петар Домановић истакао је да предузеће нема проблем када се рачуна укупан број 

запослених, али да евидентно постоји мањак одређеног кадра нарочито у Радној јединици 

„Чистоћа“ пре свега  када се узму у обзир предстојећи радови на сеоском подручју. Иначе, у 

односу на 2017. годину у предузећу је 13 радника мање, стога је неопходно уз постојећи број 

радника направити реорганизацију посла и попунити радна места тамо где фале радници који су 

неопходни. 

 

По упознавању са Извештајем ио завршеном претресу Градско веће је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ  Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Комуналац“ 

Чачак за период 01.01.2017. -  31.12.2017. године, који је усвојио Надзорни одбор предузећа на 

седници одржаној 30. јануара 2018. године, број 93/3. 



   

ПЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 

1.1.2017.-31.12.2017. ГОДИНЕ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о реализацији 

Годишњег програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за период од 1. јануара 2017. године до 31. 

децембра 2017. године, који је у уводном излагању детаљно образложио Драган Вукајловић 

истакавши да је Надзорни одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја на седници одржаној 

29. јануара 2018. године.  

 

По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈП „Градац“ 

Чачак за период 01.01.2017. - 31.12.2017. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Градац“ 

Чачак, на седници одржаној 29. јануара 2018. године, број 177/18-2-01. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ 

САГЛАСНОСТИ ОСНИВАЧИМА БОКСЕРСКОГ КЛУБА ДА 

НАЗИВ КЛУБА МОЖЕ ДА САДРЖИ НАЗИВ ГРАДА ЧАЧКА 

 

Славица Каранац поднела је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда 

истакавши да је правни основ за доношење овог решења садржан у Закону о спорту којим је 

прописано да назив спортског удружења може да садржи назив Републике Србије, аутономне 

покрајине или јединице локалне самоуправе, уз претходну сагласност надлежног органа 

Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе. Законом о локалној 

самоуправи и Статутом града Чачка прописано је да Скупштина града даје сагласност на 

употребу имена, грба и другог обележја града. Оснивачи Боксерског клуба Дејан Марић, 

Миленко Андрић и Александар Богдановић, сви из Чачка, обратили су се захтевом за давање 

сагласности да назив  Боксерског клуба који оснивају, садржи назив града Чачка. Како су 

оснивачи Клуба дужи низ година укључени у боксерски спорт као врхунски такмичари, тренери 

и спортски радници, то се предлаже да Скупштина донесе решење о давању претходне 

сагласности да назив Боксерског клуба може да садржи назив града Чачка.  

 

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

давању претходне сагласности оснивачима Боксерског клуба да назив клуба може да садржи 

назив града Чачка, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

СЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ СЕЛАКОВИЋ МИЛИЈЕ 

ИЗ ЧАЧКА НА ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 952-103/17-IV-2-01 ОД 26. 

ДЕЦЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда Славица Каранац упознала је чланове Градског већа 

са приговором Селаковић Милије из Чачка  на Обавештење Градске управе за урбанизам града 

Чачка број 952-103/17-iv-2-01 од 26. децембра 2017. године, као и предлогом решења по 

приговору.  

 

По упознавању са  приговором и предложеним текстом решења, Градско веће је 

једногласно донело: 

 



   

РЕШЕЊЕ 
 

ОДБИЈА СЕ приговор Селаковић Милије из Чачка,  изјављен на Обавештење Градске 

управе за урбанизам града Чачка број 952-103/17-IV-2-01 од 26. децембра 2017. године, као 

неоснован. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Градска управа за урбанизам града Чачка обавестила је Селаковић Милију из Чачка, 

подносиоца захтева за издавање потврде на пројекат препарцелације и парцелације за кат. 

парцеле број 2996/1, 2996/3 и 2996/4 све у КО Чачак да нису испуњени услови за издавање 

наведене потврде. 

 

На донето решење приговор је благовремено изјавио Селаковић Милија у којем наводи 

да је пројекат парцелације и препарцелације за к.п. бр. 2996/1, 2996/3 и 2996/4 све у КО Чачак,  

израдио на основу добијене Информације о локацији број 958-561/2017- IV-2-01 од 17. јула 

2017. године, којом је предвиђено одвајање јавног земљишта, као и на основу сагласности и 

преговора са Републичком дирекцијом за имовину РС, која располаже имовином ЈП 

„Железница Србије“, на ком земљишту није ни планирао изградњу било каквог објекта већ 

проширење уз његову парцелу 2981 у КО Чачак на којој обавља пословну делатност. Даље 

истиче да на основу уговора са ЈП „Железница Србије“ плаћа закуп за наведену површину коју 

сада одваја пројектом парцелације, те да се наведена парцела за коју је урађен пројекат 

парцелације налази иза његовог објекта онако како је дефинисано пројектом, а Дом здравља је 

планиран на к.п. бр. 5194/1 у КО Чачак. Наглашава да је пројекат парцелације урађен на основу 

услова који су добијени од Градске управе за урбанизам, на основу важећег плана који је у 

примени, а пројекат парцелације је у складу са планом, одвојене су површине за јавне 

саобраћајнице у складу са планом, направљена је грађевинска парцела која је већа од 

минимално прописане и све остало у складу са законом. План који је у изради није важећи  и 

може се променити до краја поступка израде, те се не може на основу нечега што није донето 

одлучивати о пројекту. Истиче да је након добијене Информације о локацији и израде пројекта 

препарцелације и парцелације, започет поступак измене и допуне Плана генералне регулације 

„Центар“ Чачак, а што није наведено у добијеној информацији, тако да је претрпео штету. 

Предлаже да се приговор усвоји и наложи првостепеном органу да поново размотри захтев и 

изда тражену потврду. 

 

У одговору на приговор првостепени орган истиче да је приговор неоснован из свих 

разлога наведених у обавештењу, пре свега имајући у виду да је у складу са плановима развоја 

града Чачка опредељено да се катастарска парцела 2996/1 КО Чачак, која је предмет 

парцелације, планира као површина јавне намене ради заштите општег интереса и изградње 

објекта од  јавног значаја, те да поступак измена и допуна Плана генералне регулације „Центар“ 

није окончан, тако да се нису стекли услови за издавање потврде на пројекат препарцелације 

односно парцелације.  

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да је Селаковић Милија из Чачка, дана 19. децембра 2017. године, Градској управи 

за урбанизам града Чачка, поднео захтев  за издавање потврде да је пројекат 

препарцелације и парцелације за кат. парцеле број 2996/1, 2996/3 и 2996/4 све у КО 

Чачак, у складу са важећим планским актом; 

- да је уз захтев приложен пројекат препарцелације и парцелације, израђен од 

овлашћене агенције , чији саставни део је и пројекат геодетског обележавања; 

- да су кат. парцеле број 2996/1, 2996/3 и 2996/4 све у КО Чачак, обухваћене Планом 

генералне регулације „Центар“ у Чачку; 



   

- да је у току поступак измена и допуна Плана генералне регулације „Центар“; 

- да се у току поступка, увидом у нацрт измена и допуна ПГР-а „Центар“, дана 17. 

октобра 2017. године, град Чачак обратио обрађивачу Плана, ЈП „Градац“ Чачак, 

захтевом да се на к.п. бр.  5194/3, 5186/29, 3000/2 и 2996/1 планира изградња објекта 

у оквиру кога ће се наћи дом здравља, односно савремена амбуланта са хитном 

помоћи, простор за полицијско одељење са шалтером за регистрацију возила и 

ватрогасно одељење као и измештање инфраструктуре која пресеца предметну 

локацију, те да се овај простор планира као површина јавне намене. 

 

По разматрању приговора и осталих списа предмета, Градско веће града Чачка налази да 

је приговор неоснован. 

 

Првостепени орган је правилно поступио када је обавестио подносиоца приговора да 

нису испуњени услови за издавање потврде на пројекат препарцелације и парцелације за кат. 

парцеле број 2996/1, 2996/3 и 2996/4 све у КО Чачак, јер није могао занемарити чињеницу да је 

у току поступак измена и допуна Плана генералне регулације „Центар“ у Чачку, а којим 

изменама  плана  су обухваћене наведене катастарске парцеле, иако је како подносилац 

приговора истиче , пројекат препарцелације и парцелације урађен на основу услова који су 

добијени од  Градске управе за урбанизам, по Плану који је у примени. 

Како се у конкретном случају ради о заштити јавног интереса то би свако другачије 

поступање првостепеног органа, односно издавање потврде на пројекат препарцелације и 

парцелације за к.п. бр. 2996/1, 2996/3 и 2996/4 све у КО Чачак, могло изазвати штету по јавни 

интерес. Изменама и допунама Плана, на одређеним катастарским парцелама међу којима је и 

парцела 2996/1, планира се изградња објекта у оквиру кога ће се наћи дом здравља, односно 

савремена амбуланта са хитном помоћи, простор за полицијско одељење са шалтером за 

регистрацију возила и ватрогасно одељење као и измештање инфраструктуре која пресеца 

предметну локацију, те да се овај простор планира као површина јавне намене, у складу са 

плановима развоја града Чачка.   

 

Остали наводи приговора  немају утицаја на другачије решење ове управне ствари, па је 

Градско веће града Чачка одлучило као у диспозитиву. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена  

жалба али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду- Одељење у 

Крагујевцу у року од 30 дана од дана пријема Решења. 

 

 

ОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 9/1 – Обренић Марко) 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда уводно излагање поднела је Рада Новаковић Бојовић 

упознавши чланове Градског већа са захтевом за новчану помоћ у вези са лечењем малолетног 

Обренић Марка из Чачка. 

 Славица Каранац је истакла да је на припремном састанку уочи седнице Градског већа 

заузет став да се другачије дефинише  намена за коју се додељују средста код ове и наредне две 

тачке, као и убудуће, те да у решењима треба да стоји намена „за новчану помоћ породици у 

току лечења“, а не намена „на име трошкова лечења“. 

 

 Чланови Градског већа једногласно су прихватили овакву измену код доношења овог и 

следећа два решења. 

 

   

 



   

 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 32, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, 

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

буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0602-0009- Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 60.000,00 динара  (50.000,00 динара нето и 10.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе), на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 9/1, за новчану помоћ породици у току лечења деветомесечног Марка 

Обренића из Чачка. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 9/1, економска 

класификација 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета,  Функционална 

класификација 110, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – Градоначелник града,  Програм 16. 

Политички систем локалне самоуправе, ПА 2101-0002 Функционисање извршних 

органа. 

 

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

 

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

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 8/1 – Тутуновић Милица) 

 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Раде Новаковић Бојовић и 

дискусије прим. др Славице Драгутиновић која је истакла да се овим финансирају потребе 

које се појаве у току лечења а не лечење јер је оно бесплатно односно финансирано je од стране 

РФЗО, Градско веће је једногласно донело следеће: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 32, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, 

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

буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0602-0009- Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 60.000,00 динара (50.000,00 динара нето и 10.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе), на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 9/1, за новчану помоћ породици у току лечења малолетне Милице 

Тутуновић из Рајца. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 9/1, економска 

класификација 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета,  Функционална 

класификација 110, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), 



   

Директни корисник буџетских средстава – Градоначелник града,  Програм 16. 

Политички систем локалне самоуправе, ПА 2101-0002 Функционисање извршних 

органа. 

 

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

 

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

 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 9/1 – Лазић Стефан) 

 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Раде Новаковић Бојовић, 

Градско веће је једногласно донело следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 32, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, 

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

буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0602-0009- Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 60.000,00 динара  (50.000,00 динара нето и 10.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе), на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 9/1, за новчану помоћ породици у току  лечења малолетног Стефана 

Лазића из Чачка. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 9/1, економска 

класификација 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета,  Функционална 

класификација 110, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – Градоначелник града,  Програм 16. 

Политички систем локалне самоуправе, ПА 2101-0002 Функционисање извршних 

органа. 

 

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

 

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

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 126) 

 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Раде Новаковић Бојовић, 

Градско веће је једногласно донело следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 32, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, 



   

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

буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0602-0009- Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 576.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 126, за измирење обавеза по уговору број 404-1/19-2016 године, које се 

односе на израду Плана детаљне регулације „Прељина – Коњевићи“ и Извештаја о 

стратешкој процени утицаја ПДР „Прељина – Коњевићи“ на животну средину.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 126, економска 

класификација 424 – Специјализоване услуге – трошкови израде регулационих планова, 

Функционална класификација 620, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за урбанизам, 

Програм 1. Урбанизам и просторно планирање, ПА 1101 -0001, Просторно и 

урбанистичко планирање.   

 

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

 

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

 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 328) 

 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Раде Новаковић Бојовић, 

Градско веће је једногласно донело следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 32, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, 

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

буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0602-0009- Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 2.500.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 328, за потребе Дома културе Чачак на име реализације пројекта 

„Дигитализација биоскопа“. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 328, економска 

класификација 512– Машине и опрема – Функционална класификација 820, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских 

средстава – Градска управа за друштвене делатности, Индиректни корисник буџетских 

средстава Дом културе Чачак, Програм 13. Развој културе и информисања, ПА 1201-

0001, Функционисање локалних установа културе – средства Града.    

 

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

 

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