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СКУПШТИНИ ГРАДА ЧАЧКА 

Предмет: Одговор на одборничко питање 

Одборник Скупштине града Чачка, Радивоје Домановић, на седници Скупштине 
града Чачка, одржаној 1. и 2. децембра 2022.године, затражио је допуну одговора на 
постављено одборничко питање: 

"Јавни конкурс за младе пољопривреднике у 2022. години, како је 
спроведен? Колико средстава је подељено и на који начин? Ко је и за шта 
конкретно и колико средстава добио? Колико младих је конкурисало? Зашто 
конкурс није спроведен транспарентно већ се захтевало да ко је заинтересован 
дође у канцеларију Градске управе за ЛЕР? Да ли је овај конкурс био намењен 
свим пољопривредницима Града Чачка или само за оне које сте ви позвали, 
односно одабрани"? 

Одговор: 

Јавни конкурс за подношење пријава за остваривање подстицаја за подршку пројектима 
који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним 
подручјима кроз подршку младим пољопривредницима у 2022. години, објављен је у 
листу "Чачански глас" и на званичном сајту Града Чачка, 16. септембра 2022. године и 
трајао је до 07.10.2022.године. Конкурс је пре објављивања, најављен на телевизији 
Телемарк, у емисији "Време је за семе" 24.04.2022. године, 12.06.2022. године, и 
31.07.2022. године. У оквиру најава у овим емисијама, поред појашњења 
пољопривредницима у вези са оба Јавна позива за доделу подстицајних средстава, као и 
сваке године, пољопривредницима је упућен позив да увек могу да се јаве за сва 
потребна појашњења у вези најављених конкурса у канцеларије Службе за развој 

пољопривреде Градске управе за локални економски развој. Такође, поред гостовања у 
емисији "Време је за семе", позив младим пољопривредницима за учествовање на 
конкурсу је упућен више пута на телевизији Галаксија, у облику кратке форме (изјава 
за информативни програм), као и Лав телевизији. Конкурсом је било предвиђено да 
један млади воћар и један млади сточар, добију као подстицај 80% повраћај средстава 
за куповину пулсног антифрост система са наводњавањем (за воћаре) и куповину 
млекомата (за сточаре). Максимални износ је био 1.250.000 динара по домаћинству. На 
конкурс се није јавио ни један воћар, а јавила су се два млада сточара. Комисија за 
подстицајна средства је одлучила да се новац опредељен за воћарску производњу, због 
незаинтересованости воћара, преусмери на сточаре, па су тако, подстицај за куповину 

млекомата у вредности од по 1.200.000 динара, добила домаћинства Александре 



Живковић из Прислонице и Јасне Затежић из Ракове. Ове младе пољопривреднице су 

се благовремено јавиле на Јавни позив и испуниле захтеве објављеног конкурса, што је 

утврдила и Комисија за доделу подстицајних средстава у пољопривреди приликом 

теренских обилазака. Такође, треба напоменути, да је руководство града Чачка у 

сарадњи са Градском управом за локални економски развој, предложило ову врсту 
подстицаја за младе пољопривреднике, имајући у виду да је оваква врста подстицаја 
веома оправдана и иновативна за регистрована пољопривредна газдинства која се баве 
производњом млека. 

Граде 
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Предмет: Одговор на одборничко питање 
Веза Ваш бр. 06-196/2022-1 од 12.12.2022. године 

Поштовани, 

Скупштина Града Чачка 

Н/Р секретару скупштине 
Владимиру Романдић 

ЈКП Паркинг сервис Чачак поверено је обављање комуналне делатности управљања јавним 
паркиралиштима. Предузеће своју делатност обавља сходно Одлуци о обављању комуналне 
делатности управљања јавним паркиралиштима која је усвојена у Скупштини града Чачка и 
објављена у Службеном листу града Чачка (бр. 23/2021, 10/2022). Уједно смо у обавези да 
поступамо и у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима (,,Сл. грасник 
РС" бр.41 /09 "128/2020) 

Према самој Одлуци, било која врста резервације (закупа) паркинг места врши се искључиво на 
временски период најмање годину дана, те нисмо у могућности да обезбедимо дневну резевацију 
паркинг места. 

Такође, у Одлуци члан 26 у т. 4 и 5 предвиђа: ,,забрањено је заузимање паркинг маста путем 
ограђивања или ометања паркирања других возила, односно постављање ограде или сличне 
препре1<е без одобрења грдске управе надлажне за послове саобраћаја". Отуда, нисмо у 
могућности да постављамо физичке барикаде/блокаде којима би ограничили употребу паркинг 
места, односно омогућили да само одређена категорија корисника исте користи (у конкретном 
случају добровољни даваоци крви за време акције добровољног давања крви). 

Паркинг у Улици господар Јовановој је отвореног типа. За прву зону паркирања, у коју спада и 
наведени паркинг, постоји велики број издатих месечних карата, а станари лучне зграде и правна 
лица која службене просторије имају у Улици господар Јовановој су корисници повлашћених 
месечних карата. У интервалу када се не врши наплата паркирања (у току ноћи од 22:00h до 07:00h 
и викендом од 15:00h суботом до 07:00h понедељком) паркинг могу неометано користити сви. 
Уколико се, за возила која су била паркирана преко ноћи или викендом утврди да имају регуларно 
уплаћен паркинг за период дана када се врши наплата-нисмо у могућности ослобађања 
конкретних места. 

Наглашавамо, да се већи број запослених у ЈКП Паркинг сервис Чачак одазива хуманитарној 
акцији те учествују у добровољном давању крви, и да разумемо захтев који нам је упућен. Али смо 
правно ограничени да у контретном случају другачије поступимо. 

Срдачно, 
. ··� 

Зоран.. l?лаг�·евић, директор 
_ JKR_ Пе1РЈКИЈ;1{;\'сервис Чачак
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ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 
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СКУПШТИНА ГР АДА ЧАЧКА 

ПРЕДМЕТ: Одговор на одборничко питање 

Достављамо вам одговор на одборничко питање које је поставила одборница Гордана 
Марајановић на седници Скупштине града Чачка одржаној 01. и 02. децембра 2022. године. 

Одговор на одборничко питање које је одборница Гордана Марјановић поставила на 
седници Скупштине града одржаној 18. и 19. маја 2022. године којим се тражи одговор зашто 
нису уклоњене бесправно изграђене гараже у ул. Девет Југовића 14, 16 и lбВ, достављен је 
Скупштини града Чачка дана 09.06.2022. године. У одговору су јасно наведени разлози зашто 
предметне гараже не могу бити уклоњене, односно цитиране одредбе Закона о планирању и 
изградњи и Закона о озакоњењу објеката, на чију примену упућује и другостепени орган, 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Златиборски управни округ 
Ужице у својим решењима којима су поништена првостепена решења грађевинског 
инспектора, а не "неки прописи" како се наводи у одборничком питању. 

Одговор на питање да ли су поднети захтеви за легализацију предметних гаража може 
дати Градска управа за урбанизам која спроводи поступак озакоњења бесправно изграђених 
објеката а тек по окончању поступка озакоњења, односно доношења решења којим се одбија 
или одбацује захтев за озакоњење, стичу се услови за уклањање бесправно изграђених објеката, 
у конкретном случаЈу гаража. . 

Такође, објашњење о поступању грађевинских инспектора ове Управе у поступку 
инспекцијског надзора предметних гаража објављено је, у току месеца марта 2022. године, на 
порталима Мораваинфо и Озонпрес. 

Прилог: 
Одговор на одборничко питање број Службено/2022-IV-6 од 08. јуна 2022. године, 

- Решење Министарства грађевинарства и инфраструктуре од 05.07.2021. године.

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 

.капић, дипл.инж.грађ. 

',ђ 



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД ЧАЧАК 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 
Број :Службено /2022-IV-6 
08. јун 2022. године
Ч а ч а к

СКУПШТИНИ ГР АДА ЧАЧКА 

Предмет: Одговор на одборничко питање 

Грађевински инспектори ове Управе су, на иницијативу одборника Скупштине 
града Чачка, у мају 2021. године, покренули поступак инспекцијског надзора предметних 
гаража и донели 16 решења којима се обзиром да су власници гаража непознати, 
наложено НН лицима да предметне гараже уклоне са локације. Против 9 (девет) решења, 
власници гаража су изјавили жалбу надлежном другостепеном органу Министарству 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Златиборски управни округ Ужице, које 
је својим решењима поништило 8 (осам) решења грађевинског инспектора, а из разлога 
што је чланом 176. став 1. тачка la. Закона о планирању и изградњи прописано да у 
вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектор овлашћен да наложи решењем 
уклањање објекта, односно враћање у првобитно стање ако се објекат гради, односно 
изводе радови без решења из члана 145. овог закона ( помоћни објекти - гараже и др.), 
а да је ожалбеним решењем наложено уклањање помоћног објекта - гараже који је већ 
саграђен ( по наводима из жалбе пре 40 година), и да се у тренутку инспекцијског надзора 
нису изводили никакви радови на терену. 

Што се тиче 7 ( седам) решења против којих није изјављена жалба, иста су извршна 
и правноснажна, али гараже на које се иста решења односе, могу бити предмет 
озакоњења у смислу одредаба Закона о озакоњењу објеката, обзиром да су грађене пре 
више од 40 година, а предмет озакоњења могу бити објекти видљиви на сателитском 
снимку Републике Србије из 2015. године. Тек по окончању поступка озакоњења 
односно доношење решења којим се одбија или одбацује захтев за озакоњење стичу се 
услови за уклањање незаконито изграђених објеката, у конкретном случају гаража. 

Чињеница да су предметне гараже изграђене пре више од 40 година, те нам нису 
познати разлози зашто гараже нису уклањане у време када су позитивни прописи то 
дозвољавали. Прописи који су тренутно на снази, и то одредба члана 176. став 1. тачка 
la. Закона о планирању и изградњи и Закона о озакоњењу објеката представљају разлог 
зашто се у овом тренутку гараже не могу уклонити. 

Што се тиче питања везано за радње које су предузете за уређење дворишта 
стамбених зграда у Кужељевој улици, нису предузимане никакве радње јер није било 
пријава уређења дворишта. 

./ 

Иtо 
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ЛНИК УПРАВЕ 

, дипл.инж.грађ. 

' � 



'·•=··· 

.,;, 

·�;-·',;,-.:·,' 

Републиr-:а Србија 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Златиборски управни округ 

Број: 363-354-00166/2021-19 

Дана:05.07.2021. године 

У Ж И ЦЕ, Д. Туцовића 52 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, 
Златиборски управни округ, решавајући по жалби Александра Ивановића из Чачка, 

изјављене на решење Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 354-37/2021-IY-6-
0I од 27.05.2021.rодине, на основу члана 7. Закона о министарствима ( Сл.гласник РС број 
128/20), члана 59. став 4. Закона о државној управи ("Сл. гласник РС" бр.79/05, 101/2007 и 95/10 
), овлашћења датог Александри Дамњановић, државном секретару, решењем министра 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 119-01-114/2021-02 од 12.02.2021. године и 
члана 171. став 3. Закона о општем управном поступку ( Сл.гласник РС 18/16) доноси 

РЕШЕЊЕ 

ПОНИШТАВА СЕ решење Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 
354-37/2021-IY-6-01 од 27.05.2021.rодине.

Предмет се враћа првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање. 

О б р а з л ож ење 

Ожалбеним решењем налаже се НН инвеститору, да у року од 14 дана од прибијања овог 
решења на објекат, уклони помоћни објекат-монтажну гаражу, димензија у основи око 2,5 х 4,5 
метара, изграђену на кат.парцели 1047 КО Чачак, без одобрења за изградњу и локацију врате у 
првобитно стање.У ставу два решења се наводи да уколико инвеститор у остављеном року не 
поступи по налогу из тачке ! .диспозитива, уклањање бесправно изграђеног помоћног објекта
гараже ће се извршити принудним путем преко другог лица, а на терет инвеститора, а ставом три 
да жалба изјављена на ово решење не одлаже његово извршење. 

Против наведеног решења благовремено је изјавио жалбу Александар Ивановић из Чачка 
из свих законом предвиђених разлога. У жалби наводи да је власник стана у згради на 
кат.парцели 1047 КО Чачак и власник монтажне гараже која се налази на истој парцели. За 
наведени објекат није потребна дозвола,јер није грађевински објекти, исти је постављен пре 40 
година, ниједна гаража нема темељ.Предлаже да се поништи ожалбено решење. 

У одговору на жалбу, првостепени орган наводи да су наводи жалиоца неосновани. 
Нетачни су наводи жалбе да предметна гаража није грађевински објекат зато што нема тем·еље. 
Гаража има темељ, кров и спољне зидове, па је сходно Закону о планирању и изградњи 
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грађевински објекат за који је потрено одобрење надлежног органа за извођење радова. 

Ово Министарство, као надлежни другостепени орган је разматрало жалбу, ожалбено 

решење и остале списе предмета па налази да је жалба основана. 

У образложењу ожалбеног решења се наводи да је грађевински инспектор Градске 

управе за инспекцијски надзор града Чачка, извршио инспекцијски надзор на лицу места на 

кат.парцели 1047 КО Чачак и записнички утврдио да је на предметној парцели изграђен 

монтажни објекат-гаража димен:зија у основи око 2,5 х 4,5 метара, спратности П. Инвеститор 

предметне гараже је непознато лице. 

На основу напред наведеног, грађевински инспектор је сагласно члану 176.став \ .тачка 

1 а. Закона о планирању и изградњи одлучио као у диспозитиву решења. 

Ово Министарство налази да ожалбено решење треба поништити из следећих разлога: 

Чланом 176. став 1. тачка Ја. Закона о планирању и изградњи је прописано да је у 
вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектор овлашћен да наложи решењем уклањање 
објекта, односно враћање у првобитно стање, ан:о се објекат гради, односно изводе радови без 
решења из члана 145.овог закона. 

С обзиром да је ожалбеним решењем жалиоцу наложено уклањање помоћног објекта -

гараже који је већ саграђен (по наводима из жалбе пре 40 година) и да се у тренутку 

инспекцијског надзора нису изводили никакви радови на терену, ово Министарство налази да је 

првостепени орган доношењем ожалбеног решења учинио повреду члана 141 .став 4. Закона о 

општем управном поступку, јер разлози дати у образложењу и пропис на који се позвао не 

упућује на решење какво је дато у диспозитиву. 

Налазећи да је ожалбеним решењем повређен закон на штету жалилаца ово 

Министарство поништава ожалбено решење и предмет враћа првостепеном органу на поновни 

поступак и одлучивање. 

У поновном поступку, првостепени орган је дужан да сходно члану 171.став 3. ЗУП-а, 

поштујући примедбе изнете у другостепеном решењу, донесе на закону засновано решење у 

року од 30 дана од дана пријема решења. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку и 

против њега се не може изјавити жалба. али се може покренути управни спор тужбом код 

Управног суда у року од 30 дана од дана пријема. Тужба се предаје суду непосредно на 

писарници суда у Београду, улица Немањина број 9 или му се шаље препоручено поштом. Тужба 

се може предати и у облику електронског документа, у складу са законом. За тужбу се плаћа 

такса у износу од 390,00 динара, у складу са тарифним бројем 28. Таксене тарифе Закона о 
судским таксама (,,Сужбени гласник РС", број 28/94, .... 106/15). 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Првостепеном органу са списима предмета, по примерак 

странкама у поступку и архиви Министарства. 

ДР'ЖАВНИ СЕКРЕТ АР 
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