
 

 
 119. 

На основу члана 121. Статута града 
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 6. Правилника о 
критеријумима и поступку доделе средстава 
црквама и верским заједницама („Сл. лист 
града Чачка“ бр. 8/2013), 

 
Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 2. јуна 2014. године,  донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени Решења о образовању 

Комисије за доделу средстава црквама 
и верским заједницама 

 
I 

 

 У Решењу Градског већа града Чачка 
о образовању Комисије за доделу средстава 
црквама и верским заједницама број 06-
59/2013-III од 10. априла 2013. године,  
уместо Саше Обрадовића, за председника 
Комисије одређује се Милан Бојовић, дипл. 
економиста, помоћник градоначелника града 
Чачка за област месне самоуправе и 
инфраструктуру. 

 
II 
 

Ово Решење објавити у „Службеном 
листу града Чачка“.  

 

 

 

 

Град  Чачак 
Градско веће 

Број:06-133/2014-III 
2. јун 2014. године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 
мр Војислав Илић, с.р. 

 
120. 
На основу члана 121. Статута града 

Чачка („Сл.лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 31. Пословника 
Градског већа града Чачка ( „Сл. лист града 
Чачка“  бр. 4/2008 и 16/2013),  

 
Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 2. јуна 2014. године,  донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени Решења о образовању Комисије 
за преиспитивање нацрта одлука о давању 
у закуп сеоских Домова културе и другог 
простора у својини Града а које користе 

месне заједнице 
 
I 

У Решењу Градског већа града Чачка о 
образовању Комисије за преиспитивање 
нацрта одлука о давању у закуп сеоских 
Домова културе и другог простора у својини 
Града а које користе месне заједнице, број 06-
281/2013-III од 27. децембра 2013. године, 
уместо Саше Обрадовића, за председника 
Комисије, одређује се Милан Бојовић, дипл. 
економиста, помоћник градоначелника града 
Чачка за област месне самоуправе и инфра- 
структуру. 

GODINA XLVIII BROJ 9 
^A^AK 3. jun 
2014. godине 

Cena ovog broja je 600 dinara     
Godi{wa pretplata je 10.000 dinara 
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II 
 

Ово Решење објавити у „Службеном 
листу града Чачка“. 
 
 

Град  Чачак 
Градско веће 

Број: 06-133/2014-III 
2. јун 2014. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 
 

 

 121. 
На основу члана 121. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 13. Одлуке о буџету 
града Чачка за 2014. годину („Сл. лист града 
Чачка“ бр. 26/2013), а по предлогу Градске 
управе за  финансије,  
 

Градско веће града Чачка, на седници 
одржаној 2. јуна 2014. године,  донело је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о 
буџету града Чачка за 2014. годину (,,Сл. лист 
града Чачка“ број 26/2013) раздео 2, Градско 
веће, функционална класификација 111, 
апропријација 26, економска класификација 
499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, 
извор финансирања 01 (Издаци из средстава 
буџета Града), Директни корисник буџетских 
средстава-Градско веће града Чачка, 
одобравају се средства у износу од 
4.560.000,00 динара, Предшколској установи 
„Радост“ Чачак, на име обезбеђења додатних 
средстава за адаптацију поткровља у вртићу 
„Сунце“, у циљу повећања смештајних 

капацитета. 
 

2. Средства из тачке 1. Решења  
распоређују се на апропријацију 247,  
економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти, функционална класи- 
фикација 911, извор финансирања 01 (Издаци 
из средстава буџета Града), Директни кори- 
сник буџетских средстава - Градска управа за 
друштвене делатности.  
 

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

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

ГРАД ЧАЧАК 
Градско веће 

Број: 06-133/14-III 
2. јун 2014. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 
 
 

 122. 
На основу члана 121. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 31. Пословника 
Градског већа града Чачка („Сл. лист града 
Чачка“ бр. 4/2008 и 16/2013), 

 
Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 2. јуна 2014. године, донело је  
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Р Е Ш Е Њ Е 
о измени Решења о образовању 
Преговарачког тима за учешће у 

преговарању за закључивање колективних 
уговора за јавна предузећа и јавне службе 

 
I 

 
У Решењу Градског већа града Чачка о 

образовању Преговарачког тима за учешће у 
преговарању за закључивање колективних 
уговора за јавна предузећа и јавне службе, 
број 06-59/2012-III од 19. јула 2012. године,  
уместо Саше Обрадовића, за члана Прего- 
варачког тима одређује се Милан Бојовић, 
дипл. економиста, помоћник градоначелника 
града Чачка за област месне самоуправе и 
инфраструктуру. 

  
  

II 
 

Ово Решење објавити у „Службеном 
листу града Чачка“. 

 
 

Град  Чачак 
Градско веће 

Број: 06-133/2014-III 
2. јун 2014. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 
 
 
 123. 

На основу члана 121. Статута града 
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 12. Одлуке о буџету 
града Чачка за 2014. годину („Сл. лист града 
Чачка“ бр. 26/2013), а по предлогу Градске 
управе за финансије,  
 

Градско веће града Чачка, на седници 
одржаној 2. јуна  2014. године,  донело је 

 
 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о 
буџету града Чачка за 2014. годину (,,Сл. лист 
града Чачка“ број 26/2013) раздео 2, Градско 
веће, функционална класификација 111, 
апропријација 25, економска класификација 
499 ,,Средства резерве - Стална резерва“, 
извор финансирања 01 (Издаци из средстава 
буџета Града), Директни корисник буџетских 
средстава- Градско веће града Чачка, 
одобравају се средства у износу од 10.066,50 
динара, на име измирења обавеза по 
испостављенoм рачуну за набавку хране и 
пића за потребе прихватно-дистрибутивног 
центра на локацији предузећа „Словас“. 

 
2. Средства из тачке 1. Решења 

распоређују се на апропријацију 276, 
економска класификација 484 „Накнада 
штете за повредe или штету насталу услед 
елементарних непогода или других приро- 
дних узрока“, функционална класификација 
111, извор финансирања 01 (Издаци из 
средстава буџета Града), Директни корисник 
буџетских средстава- Градска управа за 
финансије. 
 

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

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

ГРАД ЧАЧАК 
Градско веће 

Број: 06-133/14-III 
2. јун 2014. године  

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 
 
 
 
 
 



Strana broj  1396— Broj 9                  SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА                3. jun  2014. godine 

 

 

 124. 
На основу члана 121. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 12. Одлуке о буџету 
града Чачка за 2014. годину („Сл. лист града 
Чачка“ бр. 26/2013), а по предлогу Градске 
управе за финансије,  
 

Градско веће града Чачка, на седници 
одржаној 2. јуна 2014. године,  донело је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о 
буџету града Чачка за 2014. годину (,,Сл. лист 
града Чачка“ број 26/2013) раздео 2, Градско 
веће, функционална класификација 111, 
апропријација 25, економска класификација 
499 ,,Средства резерве - Стална резерва“, 
извор финансирања 01 (Издаци из средстава 
буџета Града), Директни корисник буџетских 
средстава- Градско веће града Чачка, 
одобравају се средства у износу од 341.734,60 
динара, на име измирења обавеза према 
SWISSLION GROUP д.о.о. Нови Сад-
продавница Горњи Милановац, за набавку 
готове-конзервиране хране за потребе 
становништва са подручја угроженог 
поплавама. 
 

2. Средства из тачке 1. Решења 
распоређују се на апропријацију 276, 
економска класификација 484 „Накнада 
штете за повредe или штету насталу услед 
елементарних непогода или других 
природних узрока“, функционална класи- 
фикација 111, извор финансирања 01 (Издаци 
из средстава буџета Града), Директни 
корисник буџетских средстава- Градска 
управа за финансије. 
 

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

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

 
ГРАД ЧАЧАК 
Градско веће 

Број: 06-133/14-III 
2. јун 2014. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 
 
 
 125. 

На основу члана 121. Статута града 
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 12. Одлуке о буџету 
града Чачка за 2014. годину („Сл. лист града 
Чачка“ бр. 26/2013), а по предлогу Градске 
управе за финансије,  
 

Градско веће града Чачка, на седници 
одржаној 2. јуна 2014. године,  донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о 
буџету града Чачка за 2014. годину (,,Сл. лист 
града Чачка“ број 26/2013) раздео 2, Градско 
веће, функционална класификација 111, 
апропријација 25, економска класификација 
499 ,,Средства резерве - Стална резерва“, 
извор финансирања 01 (Издаци из средстава 
буџета Града), Директни корисник буџетских 
средстава- Градско веће града Чачка, одо- 
бравају се средства у износу од 134.181,15 
динара, на име измирења обавеза по испо- 
стављеним рачунима за набавку опреме и 
средстава неопходних за санацију подручја 
угроженог поплавама (чизме, рукавице, кесе, 
дезинфекциона средства и др.). 

 
2. Средства из тачке 1. Решења 

распоређују се на апропријацију 276, 
економска класификација 484 „Накнада 
штете за повредe или штету насталу услед 
елементарних непогода или других приро- 
дних узрока“, функционална класификација 
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111, извор финансирања 01 (Издаци из 
средстава буџета Града), Директни корисник 
буџетских средстава- Градска управа за 
финансије. 
 

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

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

ГРАД ЧАЧАК 
Градско веће 

Број: 06-133/14-III 
2. јун 2014. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 
 
 
 126. 

На основу члана 121. Статута града 
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 12. Одлуке о буџету 
града Чачка за 2014. годину („Сл. лист града 
Чачка“ бр. 26/2013), а по предлогу Градске 
управе за финансије,  
 

 Градско веће града Чачка, на седници 
одржаној 2. јуна 2014. године,  донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о 
буџету града Чачка за 2014. годину (,,Сл. лист 
града Чачка“ број 26/2013) раздео 2, Градско 
веће, функционална класификација 111, 
апропријација 25, економска класификација 
499 ,,Средства резерве - Стална резерва“, 
извор финансирања 01 (Издаци из средстава 
буџета Града), Директни корисник буџетских 
средстава- Градско веће града Чачка, 
одобравају се средства у износу од 2.339,76 
динара, на име измирења обавеза по 

испостављенoм рачуну за набавку пластичног 
прибора за храну и воду за потребе волонтера 
ангажованих на рашчишћавању терена обу- 
хваћеног поплавама на територији града 
Чачка. 

 
2. Средства из тачке 1. Решења 

распоређују се на апропријацију 276, еко- 
номска класификација 484 „Накнада штете за 
повредe или штету насталу услед елеме- 
нтарних непогода или других природних 
узрока“, функционална класификација 111, 
извор финансирања 01 (Издаци из средстава 
буџета Града), Директни корисник буџетских 
средстава- Градска управа за финансије. 
 

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

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

ГРАД ЧАЧАК 
Градско веће 

Број: 06-133/14-III 
2. јун 2014. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 
 
 
 127. 

На основу члана 121. Статута града 
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 12. Одлуке о буџету 
града Чачка за 2014. годину („Сл. лист града 
Чачка“ бр. 26/2013), а по предлогу Градске 
управе за финансије,  
 

Градско веће града Чачка, на седници 
одржаној  2. јуна 2014. године,  донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о 
буџету града Чачка за 2014. годину (,,Сл. лист 
града Чачка“ број 26/2013) раздео 2, Градско 
веће, функционална класификација 111, 
апропријација 25, економска класификација 
499 ,,Средства резерве - Стална резерва“, 
извор финансирања 01 (Издаци из средстава 
буџета Града), Директни корисник буџетских 
средстава- Градско веће града Чачка, 
одобравају се средства у износу од 17.348,00 
динара, на име измирења обавеза по 
испостављеним рачунима за набавку фолије, 
ланаца и катанаца за обезбеђење сточне хране 
смештене у магацину Коњичког клуба 
„Миленко Никшић“ у Прељини. 

 
2. Средства из тачке 1. Решења 

распоређују се на апропријацију 276, 
економска класификација 484 „Накнада 
штете за повредe или штету насталу услед 
елементарних непогода или других приро- 
дних узрока“, функционална класифика- 
ција 111, извор финансирања 01 (Издаци из 
средстава буџета Града), Директни корисник 
буџетских средстава- Градска управа за 
финансије. 
 

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

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

ГРАД ЧАЧАК 
Градско веће 

Број: 06-13/14-III 
2. јун 2014. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 

 128. 
На основу члана 121. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 13. Одлуке о буџету 
града Чачка за 2014. годину („Сл. лист града 
Чачка“ бр. 26/2013), а по предлогу Градске 
управе за  финансије,  
 

Градско веће града Чачка, на седници 
одржаној 2. јуна 2014. године,  донело је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о 
буџету града Чачка за 2014. годину (,,Сл. лист 
града Чачка“ број 26/2013) раздео 2, Градско 
веће, функционална класификација 111, 
апропријација 26, економска класификација 
499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, 
извор финансирања 01 (Издаци из средстава 
буџета Града), Директни корисник буџетских 
средстава-Градско веће града Чачка, одо- 
бравају се средства у износу од 3.929.458,00 
динара, на име обезбеђења додатних 
средстава на апропријацији 146, за учешће 
града Чачка у финансирању уређења 
(ревитализације) пољских путева на подручју 
Чачанског краја, за које намене је беспо- 
вратна средства обезбедило и Министарство 
пољопривреде и заштите животне средине- 
Управа за пољопривредно земљиште. 
 

2. Средства из тачке 1. Решења  
распоређују се на апропријацију 146,  
економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање- уређење пољских 
путева на подручју Чачанског краја, 
функционална класификација 490, извор 
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 
Града), Директни корисник буџетских 
средстава - Градска управа за локални 
економски развој.  
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3. О извршењу овог решења стараће се 
Градска управа за финансије.  
 

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

ГРАД ЧАЧАК 
Градско веће 

Број: 06-133/14-III 
2. јун 2014. године 

  
 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 
 
 
 129. 

На основу члана 121. Статута града 
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 12. Одлуке о буџету 
града Чачка за 2014. годину („Сл. лист града 
Чачка“ бр. 26/2013), а по предлогу Градске 
управе за финансије,  
 

Градско веће града Чачка, на седници 
одржаној 3. јуна 2014. године,  донело је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. Из средстaва утврђених Одлуком о 

буџету града Чачка за 2014. годину (,,Сл. лист 
града Чачка“ број 26/2013) раздео 2, Градско 
веће, функционална класификација 111, 
апропријација 25, економска класификација 
499 ,,Средства резерве - Стална резерва“, 
извор финансирања 01 (Издаци из средстава 
буџета Града), Директни корисник буџетских 
средстава- Градско веће града Чачка, 
одобравају се средства у износу од 
1.078.758,00 динара, ЈП „Градац“ Чачак, на 
име измирења обавеза за изведене радове на 
отклањању последица елементарних 

непогода на општинским и некатегорисаним 
путевима. 

 
2. Средства из тачке 1. Решења 

распоређују се на апропријацију 276, 
економска класификација 484 „Накнада 
штете за повредe или штету насталу услед 
елементарних непогода или других приро- 
дних узрока“, функционална класификација 
111, извор финансирања 01 (Издаци из 
средстава буџета Града), Директни корисник 
буџетских средстава- Градска управа за 
финансије. 
 

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

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

ГРАД ЧАЧАК 
Градско веће 

Број: 06-134/14-III 
3. јун 2014. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 
 
 

130. 
На основу члана 4 став 2. Одлуке о 

постављању привремених објеката на тери 
торији града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 
број 5/2011) и члана 121. Статута града Чачка 
(„Сл. лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013 и 
22/2013) 

 
Градско веће града Чачка на седници 

одржаној 2. јуна 2014. године донело је 
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П Р О Г Р А М 

ПОСТАВЉАЊА КИОСКА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА  
 

 
Члан 1. 

 
Овим Програмом утврђују се локације 

на површинама јавне намене за постављање 
киоска као типских објеката за пружање 
услуга (трговинских, угоститељских, кому- 
налних и др.) који се постављају у већ 
изграђеном финалном облику, а по потреби 
се могу демонтирати и преместити, број 
планираних објеката на свакој локацији, 
будућа намена објеката и рок привременог 
коришћења.   
           

Члан 2. 
  
 Програмом се планира постављање 
следећих типова киоска: 
 
 а) тип 1 – киоск као монтажно-
демонтажни објекат, са ножицама за 
нивелисање висине 10цм на које су 
постављени подни панели, одвојени од тла. 
Зидни панели су боје антрацит. Кровни 
панели су са одговарајућом изолацијом и 
нису видљиви са улице. Спољна браварија је 
алуминијумска боје антрацит. Све преграде, 
оквири, носачи, солбанци и помоћне 
конструкције који се уграђују на фасаду 
морају бити у боји антрацит.  
 
 Киосци имају платнене црвене конзо- 
лне равне тенде са максималним избачајем од 
80 цм на предњој фасади, као и бочним 
фасадама, ако постоје просторне могућности. 
На тенди може бити одштампана реклама 
закупца.  
 
 У зависности од намене киоска, 
висина пулта за шалтерску продају може 
варирати.  

 
 У зависности од намене киоска, типа и 
локације, на бочној страни киоска у фасаду 
могу бити уграђени: 
 
 - шалтер 

- застакљене површине 
 -осветљени или неосветљени рекла- 
мни панои висине 1,85 м, ширине 1,25 м 
 - расхладне витрине за пиће 
 -банкомати 
 - улазна врата која се отварају ка 
споља. 
 
 Ако је бочна фасада видљива тј. није 
заклоњена суседним објектима, мора имати 
бар 60% површине фасаде покривене горе 
наведеним садржајима. 
 
 Тип киоска са расхладним витринама 
уграђеним у фасаду објекта означава се као 
киоск тип 1а, а тип киоска са расхладним 
витринама у унутрашњости објекта или без 
расхладних витрина означава се као киоск 
тип 1б.  
 
 Киосци могу бити различитих диме- 
нзија. Шематски приказ изгледа киоска 
приказан је у графичком прилогу Програма. 

 
 б) тип 2 – ПВЦ киоск, димензија 6,5 x 
5,0 м, изглед је приказан у графичком 
прилогу Програма; 
 
 в) тип 3 – привремени објекат за 
пружање угоститељских услуга – вагон на 
шинама, димензија 15,00 x 3,00 x 3,5м, изглед 
је приказан у графичком прилогу Програма. 
 

г) тип 4 – привремени објекат за 
пружање угоститељских услуга – обмотан 
живим зидом од егзотичних биљака,  
димензија 15,00 x 4,00 x 3,5м, изглед је 
приказан у графичком прилогу Програма. 
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 Киосци морају бити монтажно – 
демонтажни, од квалитетних материјала који 
су наведени,  безбедни, морају имати место за 
постављање  електричног бројила, у складу са 
прописима и условима јавних предузећа и 
имати адекватну термичку изолацију која 
обезбеђује радни комфор. За добијање 
решења о одобрењу за постављање није 
потребно радити елаборат енергетске 
ефикасности. Сваки закупац мора обезбедити 
у киоску исправан противпожарни апарат. 
 
 Обележавање регулационе линије 
обезбеђује се на начин, по поступку и под 
условима утврђеним прописом о обављању 
геодетских радова.  
 
 Саставни део овог Програма су 
графички прилози са приказом планираних 
локација, шематским приказом спољног 
изгледа киоска тип 1а и 1б и фотографијама 
киоска тип 2, тип 3 и тип 4. 
 

Члан 3. 

 

Урбанистичко решење за поједине 
локације у граду: 

 

1. Локација у Скадарској улици на 
к.п. бр. 2190 КО Чачак 

Планира се постављање четири 
киоска, на начин како је приказано у 
графичком прилогу Програма. 

 

ДАЈЕ СЕ У ЗАКУП НА ОЗНАЧЕНОЈ 
ЛОКАЦИЈИ: 

 
 a) део површине јавне намене 
димензија 4,0м x 3,0м, површине 12,00 м2, на 
к.п.бр.2190 К.О. Чачак, ради постављања 
киоска тип 1a, у коме би се обављала 

угоститељска делатност припремања и про- 
даје брзе хране, пецива, пекарских производа 
и сл. (објекат означен бројем 1 у графичком 
прилогу). Киоск мора имати тоалет. 
 
 б) део површине јавне намене 
димензија 4,0м x 3,0м, површине 12,00 м2, на 
к.п.бр.2190 К.О. Чачак, ради постављања 
киоска тип 1а, у коме би се обављала 
угоститељска делатност припремања и 
продаје брзе хране, пецива, пекарских 
производа и сл.(објекат означен бројем 3 у 
графичком прилогу). Киоск мора имати 
тоалет. 
 

в) део површине јавне намене 
димензија 4,0м x 3,0м, површине 12,00 м2, на 
к.п.бр.2190 К.О. Чачак, на делу тротоара 
испред улаза у апотеку »Др.Драгиша 
Мишовић«,  ради постављања киоска тип 1а, 
у коме би се обављала делатност продаје 
новина, цигарета, књига, кондиторских 
производа и безалкохолних пића (објекат 
означен бројем 4 у графичком прилогу). 
Киоск мора имати лавабо. 
г)посебни услови за постављање киоска 
означеног бројем 2 у графичком прилогу: 
 

На делу површине јавне намене, 
димензија 5,5 м x 4,5м, површине 24,75 м2, на 
к.п.бр.2190 К.О. Чачак, планира се 
постављање киоска тип 1а, у коме би се 
обављала продаја сертификоване органске 
хране и безалкохолних пића, намењен за ЈКП 
„Градско зеленило“ (објекат означен бројем 2 
у графичком прилогу). Наведени део 
површине јавне намене не даје се у закуп на 
основу јавног огласа, већ ЈКП „Градско 
зеленило“ стиче право на коришћење јавне 
површине ради постављања киоска на основу 
одговарајућег решења Градског већа и 
уговора закљученог са ЈП „Градац“.  
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Опремљеност локације прикључци- 
ма на инфраструктуру: 

а) електроинсталације – искористити 
постојеће прикључке за све објекте, нови 
закупци имају обавезу да поставе сопствена 
бројила  

 
б) водовод и канализација – постоје  

привремени прикључци воде и канализације 
за објекте 1, 2 и 3 – искористити постојеће 
прикључке за нове киоске, нови закупци 
имају обавезу да поставе сопствене водомере. 
За киоск број 4 не постоји прикључак, нови 
закупац има обавезу да изведе прикључак и  
да постави сопствени водомер. 

 
Напомена: Пре прикупљања понуда 

јавним огласом за доделу јавних површина у 
закуп неопходно је да надлежна инспекција 
уклони постојеће привремене објекте на 
предметној локацији.  
 

2. Локација у Улици жупана 
Страцимира,  поред Дома културе, на к.п. 
бр. 2179/4 КО Чачак 

Планира се постављање једног киоска  
на начин како је приказано у графичком 
прилогу Програма. 

 

ДАЈЕ СЕ У ЗАКУП НА ОЗНАЧЕНОЈ 
ЛОКАЦИЈИ: 

 a) део површине јавне намене 
димензија 4,0м x 3,0м, површине 12,00 м2, на 
к.п.бр.2179/4 К.О. Чачак, на делу тротоара 
поред Дома културе, ради постављања киоска 
тип 1а, у коме би се обављала делатност 
продаје новина, цигарета, књига и сл. (објекат 
означен бројем 1 у графичком прилогу).  
 

Опремљеност локације прикључци- 
ма на инфраструктуру: 

а) електроинсталације – постоји подзе- 
мни прикључак, нови закупац има обавезу да 
постави сопствено бројило 

 
б) водовод и канализација – 

прикључак није потребан 
 
Напомена: Пре прикупљања понуда 

јавним огласом за доделу јавних површина у 
закуп неопходно је да надлежна инспекција 
уклони постојећи привремени објекат на 
предметној локацији. Такође, неопходно је 
уклонути нелегално постављен привремени 
објекат са друге стране Улице жупана 
Страцимира, поред пасажа ка Богићевићевој 
улици, на к.п.бр. 845/1 и 845/2, обе К.О. 
Чачак, који ће, ако се не уклони, бити  
нелегална конкуренција новопланираном 
објекту.   

 
3. Локација у Улици Косовски 

венац,  на к.п. бр. 825/1 КО Чачак  

Планира се постављање два киоска, на 
начин како је приказано у графичком прилогу 
Програма.  

 
ДАЈЕ СЕ У ЗАКУП НА ОЗНАЧЕНОЈ 

ЛОКАЦИЈИ: 
 
 a) део површине јавне намене  диме- 
нзија 4,5м x 5,5м, површине 24,75 м2, на 
к.п.бр.825/1 КО Чачак,  ради постављања 
киоска тип 1б, у коме би се обављала 
угоститељска делатност (објекат означен 
бројем 1 у графичком прилогу).  
 
 б) посебни услови за постављање 
киоска означеног бројем 2  у графичком 
прилогу: 
 
 На делу површине јавне намене, 
димензија 6,5м x 5,0м, површине 32,50 м2, на 
к.п.бр.825/1 К.О. Чачак, планира се поста- 
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вљање киоска тип 2, у коме би се обављала 
продаја цвећа, намењен за ЈКП „Градско 
зеленило“ (објекат означен бројем 2 у 
графичком прилогу). Наведени део површине 
јавне намене не даје се у закуп на основу 
јавног огласа, већ ЈКП „Градско зеленило“ 
стиче право на коришћење јавне површине 
ради постављања киоска на основу 
одговарајућег решења Градског већа и 
уговора закљученог са ЈП „Градац“.  
 

Опремљеност локације прикључци- 
ма на инфраструктуру: 

а) електроинсталације – постоји подзе- 
мни прикључак за објекат 1, нови закупац 
има обавезу да постави сопствено бројило 

 
б) водовод и канализација – постоји 

легалан прикључак, нови закупац има обавезу 
да постави сопствени водомер 
 

Напомена: Пре прикупљања понуда 
јавним огласом за доделу јавних површина у 
закуп неопходно је да надлежна инспекција 
уклони постојећи привремени објекат који је 
делимично на предметној локацији.  

 
Такође, како град Чачак у катастру 

непокретности није уписан као власник 
наведене катастарска парцеле, неопходно је 
да се пре прикупљања понуда јавним огласом 
за доделу јавних површина у закуп у катастру 
непокретности упише право својине града 
Чачка на овој парцели, одн. предметном делу 
парцеле. 
 

4. Локација у Улици девет Југовића,  
на к.п. бр. 1051 КО Чачак  

Планира се постављање једног киоска  
на начин како је приказано у графичком 
прилогу Програма. 

 

 

 

ДАЈЕ СЕ У ЗАКУП НА ОЗНАЧЕНОЈ 
ЛОКАЦИЈИ: 

a) део површине јавне намене 
димензија 3,0м x 2,0м, површине 6,00 м2, на 
к.п.бр.1051 КО Чачак,  ради постављања 
киоска тип 1а, у коме би се обављала  
делатност продаје аутобуских карата, новина, 
цигарета, кондиторских производа и 
безалкохолних пића (објекат означен бројем 
1 у графичком прилогу). Киоск мора имати 
лавабo. 
 

Опремљеност локације прикључци- 
ма на инфраструктуру: 

а) електроинсталације – не постоји 
прикључак, нови закупац има обавезу да 
изведе прикључак и постави  бројило 

 
б) водовод и канализација – не постоји 

прикључак, нови закупац има обавезу да 
изведе  прикључак и да постави  водомер 

 
5. Локација на углу Ломине улице и 

Улице Милете Ћурчића на к.п. бр. 1017/1 
КО Чачак 

Планира се постављање три киоска, на 
начин како је приказано у графичком прилогу 
Програма.  

 

ДАЈЕ СЕ У ЗАКУП НА ОЗНАЧЕНОЈ 
ЛОКАЦИЈИ: 

 
 a) део површине јавне намене диме- 
нзија 3,0м x 3,0м, површине 9,00 м2, на 
к.п.бр.1017/1 К.О. Чачак, ради постављања 
киоска тип 1б, у коме би се обављала  
делатност продаје новина, цигарета, књига и 
сл. (објекат означен бројем 1 у графичком 
прилогу).  
 
 б) део површине јавне намене диме- 
нзија 3,0м x 3,0м, површине 9,00 м2, на 
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к.п.бр. 1017/1 К.О. Чачак, ради постављања 
киоска тип 1б, у коме би се обављала  
делатност продаје новина, цигарета, књига и 
сл. (објекат означен бројем 2 у графичком 
прилогу).  
 
 в) део површине јавне намене диме- 
нзија 3,0м x 3,0м, површине 9,00 м2, на 
к.п.бр.1017/1 К.О. Чачак, ради постављања 
киоска тип 1б, у коме би се обављали 
мењачки послови (објекат означен бројем 3 у 
графичком прилогу).  
 

Опремљеност локације прикључци- 
ма на инфраструктуру: 

а) електроинсталације – искористити 
постојеће прикључке за све објекте, нови 
закупци имају обавезу да поставе сопствена 
бројила  

 
б)водовод и канализација – нису 

потребни прикључци  
 
Напомена: Пре прикупљања понуда 

јавним огласом за доделу јавних површина у 
закуп неопходно је да надлежна инспекција 
уклони постојеће привремене објекте на 
предметној локацији.  
 

6. Локација на углу улице Веселина 
Миликића и Улице Светог Саве на к.п. бр. 
6933/1 КО Чачак 

Планира се постављање два киоска  на 
начин како је приказано у графичком прилогу 
Програма. 

 

ДАЈЕ СЕ У ЗАКУП НА ОЗНАЧЕНОЈ 
ЛОКАЦИЈИ: 

 
 a) део површине јавне намене 
димензија 3,0м x 3,0м, површине 9,00 м2, на 
к.п.бр.6933/1 К.О. Чачак, ради постављања 

киоска тип 1б, у коме би се обављала  
делатност продаје новина, цигарета, књига и 
сл. (објекат означен бројем 1 у графичком 
прилогу).  
 
 б)део површине јавне намене диме- 
нзија 4,5м x 5,5м, површине 24,75 м2, на 
к.п.бр. 6933/1 К.О. Чачак, ради постављања 
киоска тип 1б, у коме би се обављала 
делатност продаје пекарских производа, 
трговина прехрамбеним производима на меру 
и сл. (објекат означен бројем 2 у графичком 
прилогу). Киоск мора имати тоалет. 
 

Опремљеност локације прикључци- 
ма на инфраструктуру: 

а) електроинсталације – искористити 
постојеће прикључке за оба објекта, нови 
закупци имају обавезу да поставе сопствена 
бројила  

 
б) водовод и канализација – постоји 

нелегалан прикључак воде и канализације. 
Потребно је да нови закупац достави 
документа за пререгистровање прикључка са 
нелегалног на легални, да се региструје и 
постави нови водомер. 

 
Напомена: Пре прикупљања понуда 

јавним огласом за доделу јавних површина у 
закуп неопходно је да надлежна инспекција 
уклони постојеће привремене објекте на 
предметној локацији.  
 

7. Локација у Улици Веселина 
Миликића,  на к.п. бр. 2171 КО Чачак 

 

Планира се постављање једног киоска  
на начин како је приказано у графичком 
прилогу Програма. 
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ДАЈЕ СЕ У ЗАКУП НА ОЗНАЧЕНОЈ 
ЛОКАЦИЈИ: 

 a) део површине јавне намене 
димензија  5,5м x 4,5м, површине 24,75 м2, на 
к.п.бр.2171 КО Чачак, ради постављања 
киоска тип 1б, у коме би се обављала  
угоститељска делатност припремања и 
продаје брзе хране, пецива, пекарских 
производа или сладоледа и сл. Киоск мора 
имати тоалет за особље. Поред киоска 
поставити тоалете на начин како је приказано 
у графичком прилогу Програма које ће 
користити и пролазници а закупац има 
обавезу да их одржава. Планирани тоалети 
имају надстрешницу. Један тоалет је за 
инвалиде и има рампу(објекат означен бројем 
1 у графичком прилогу).  
 

Опремљеност локације прикључци- 
ма на инфраструктуру: 

а) електроинсталације – не постоји 
прикључак, нови закупац има обавезу да га 
изведе  и да постави  бројило 

 
б) водовод и канализација – не постоји 

прикључак, нови закупац има обавезу да га 
изведе и да постави  водомер. 

 
Напомена:Неопходно je да надлежна 

инспекција уклони нелегалне привремене 
објекте у Улици војводе Степе, на почетку 
Градског бедема, који ће, ако се не уклоне 
бити нелегална  конкуренција. 

 
8. Локација у Улици Драгише 

Мишовића, испред улаза у болницу, на к.п. 
бр. 6924 КО Чачак 

Планира се постављање два киоска  на 
начин како је приказано у графичком прилогу 
Програма. 

 

 

ДАЈЕ СЕ У ЗАКУП НА ОЗНАЧЕНОЈ 
ЛОКАЦИЈИ: 

 a) део површине јавне намене 
димензија 3,0м x 3,0м, површине 9,00 м2, на 
к.п.бр.6924 К.О. Чачак, ради постављања 
киоска тип 1б, у коме би се обављала  
делатност продаје аутобуских карата, новина, 
цигарета, књига и сл. (објекат означен бројем 
1 у графичком прилогу).  
 

б) део површине јавне намене диме- 
нзија 3,0м x 3,0м, површине 9,00 м2, на 
к.п.бр.6924 К.О. Чачак, ради постављања 
киоска тип 1б, у коме би се обављала  
делатност продаје аутобуских карата, продаје 
новина, цигарета, књига и сл. (објекат 
означен бројем 2 у графичком прилогу).  
 

Опремљеност локације прикључци- 
ма на инфраструктуру: 

а) електроинсталације – постоје вазду- 
шни прикључци, нови закупац има обавезу да 
постави сопствено бројило 

 
б) водовод и канализација – при- 

кључци нису потребни 
 
Напомена: Пре прикупљања понуда 

јавним огласом за доделу јавних површина у 
закуп неопходно је да надлежна инспекција 
уклони постојеће привремене објекте на 
предметној локацији.  

 
9. Локација на углу Улице Данице 

Марковић и Книћанинове улице, на траси 
будуће улице, на к.п. бр. 3213/2 и 3214/2, 
обе КО Чачак 

Планира се постављање два киоска 
тип 1, на начин како је приказано у 
графичком прилогу Програма.  
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ДАЈЕ СЕ У ЗАКУП НА ОЗНАЧЕНОЈ 
ЛОКАЦИЈИ: 

 a) део површине јавне намене 
димензија 5,5м x 4,5, површине 24,75 м2, на 
к.п.бр. 3213/2 и 3214/2, обе К.О. Чачак, ради 
постављања киоска тип 1б, у коме би се 
обављала  занатска делатност или припрема и 
продаја брзе хране, пецива или пекарских 
производа (објекат означен бројем 1 у 
графичком прилогу). Киоск мора имати 
тоалет. 
 
 б) део површине јавне намене 
димензија 5,5м x 4,5м, површине 24,75 м2, на 
к.п.бр.3213/2 и 3214/2 К.О. Чачак, ради 
постављања киоска тип 1б, у коме би се 
обављала делатност продаје робе широке 
потрошње или припрема и продаја брзе 
хране, пецива или пекарских производа 
(објекат означен бројем 2 у графичком 
прилогу). Киоск мора имати тоалет. 
 

Опремљеност локације прикључци- 
ма на инфраструктуру: 

а) електроинсталације – постоје 
прикључци, нови закупци имају обавезу да 
уграде сопствена бројила 

 
б) водовод и канализација – постоје 

нелегални и легални прикључци воде и 
канализације. За нелегалне прикључке 
потребно је доставити документа за 
пререгистровање прикључака са нелегалног 
на легални и регистровати нове власнике, 
чија је обавеза да уграде сопствени водомер. 
За легалне прикључке, нови закупци имају 
обавезу да поставе сопствене водомере. 

 
Напомена: Пре прикупљања понуда 

јавним огласом за доделу јавних површина у 
закуп неопходно је да надлежна инспекција 
уклони постојеће привремене објекте на 
предметној локацији.  

10. Локација у парку код Желе- 
зничке станице,на к.п. бр. 1017/1  КО 
Чачак  

Планира се постављање киоска, на 
начин како је приказано у графичком прилогу 
Програма.  

 

ДАЈЕ СЕ У ЗАКУП НА ОЗНАЧЕНОЈ 
ЛОКАЦИЈИ: 

 a) део површине јавне намене 
димензија 4,0м x 15,0 површине 60,00 м2, на 
к.п.бр. 1017/1 К.О. Чачак, ради постављања 
киоска тип 4, у коме би се обављале 
угоститељске услуге (објекат означен бројем 
1 у графичком прилогу). Киоск у оквиру 
наведеног габарита мора имати тоалете и 
адекватно димензионисане помоћне просторе 
и просторе за складиштење. Предвидети да 
објекат буде „обмотан“ живим зидом од 
егзотичних биљака, са растер елементима за 
озелењавање вертикалних површина  и 
зеленим кровом. 
 

Опремљеност локације прикључци- 
ма на инфраструктуру: 

а) електроинсталације – не постоји 
прикључак, нови закупац има обавезу да га 
изведе и постави сопствено бројило 

 
б )водовод и канализација – нe постоји 

прикључак, нови закупац има обавезу да га 
изведе и постави сопствени водомер 

 
11. Локација у Скадарској улици,на 

к.п. бр. 2181/1  КО Чачак  

Планира се постављање киоска, на 
начин како је приказано у графичком прилогу 
Програма.  
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ДАЈЕ СЕ У ЗАКУП НА ОЗНАЧЕНОЈ 
ЛОКАЦИЈИ: 

 a) део површине јавне намене 
димензија 3,0м x 15,0 површине 45,00 м2, на 
к.п.бр. 2181/1 К.О. Чачак, ради постављања 
киоска тип 3, у коме би се обављале 
угоститељске услуге (објекат означен бројем 
1 у графичком прилогу). Киоск у оквиру 
наведеног габарита мора имати тоалете и 
адекватно димензионисане помоћне просторе 
и просторе за складиштење. Испред или 
поред киоска забрањено је постављање баште 
угоститељског објекта. 
 

Опремљеност локације прикључци- 
ма на инфраструктуру: 

а) електроинсталације – постоји при- 
кључак, нови закупац има обавезу да  угради 
сопствено бројило 

 
б) водовод и канализација –  постоји 

прикључак, нови закупац има обавезу да 
постави сопствени водомер 

 
Напомена: Пре прикупљања понуда 

јавним огласом за доделу јавних површина у 
закуп неопходно је да надлежна инспекција 
уклони постојеће привремене објекте на 
предметној локацији.  
 

12. Локација на гробљу на к.п. бр. 
6579/1 КО Чачак            

 Планира се постављање киоска тип 2 
на начин како је приказано у графичком 
прилогу Програма. 
 
 a) Посебни услови за постављање 
киоска означеног бројем 1 у графичком 
прилогу: 
 

На делу површине јавне намене, 
димензија 6,5 м x 5,0м, површине 32,50 м2, на 
к.п.бр.6579/1 К.О. Чачак, планира се 
постављање киоска тип 2, у коме би се 

обављала продаја цвећа, намењен за ЈКП 
„Градско зеленило“ (објекат означен бројем 1 
у графичком прилогу). Наведени део 
површине јавне намене не даје се у закуп на 
основу јавног огласа, већ ЈКП „Градско 
зеленило“ стиче право на коришћење јавне 
површине ради постављања киоска на основу 
одговарајућег решења Градског већа и 
уговора закљученог са ЈП „Градац“.  
  

Опремљеност локације прикључци- 
ма на инфраструктуру: 

а) електроинсталације – постоји при- 
кључак 

б) водовод и канализација – постоји 
прикључак 

  
Члан 4. 

Општи услови за доделу локације : 

Грађевинско земљиште у јавној својини 
и површине јавне намене описане у члану 3 
Програма, као локације за постављање 
киоска, додељује се у закуп на одређено 
време од 5 година, на начин и под условима 
прописаним Одлуком о постављању при- 
времених објеката на територији града Чачка 
(„Сл. лист града Чачка“ број 5/2011) и 
Одлуком о грађевинском земљишту 
(„Сл.лист града Чачка“ број 3/2010 и 
19/2010), прикупљањем понуда јавним 
огласом. 

 
Посебни услови које мора да испуни 

лице који добије у закуп наведену локацију 
ради постављања киоска (у даљем тексту: 
закупац) су следећи: 

 
1) Локацију у закуп по овом Програму 

може добити правно лице или предузетник 
који су регистровани за обављање привредне 
делатности и који не дугују ЈП „Градац“ 
закупнину по претходним уговорима.  
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2) Закупац је дужан да постави киоск 
са електричним бројилом и по потреби да 
угради сопствени водомер и да их користи на 
начин и под условима прописаним условима 
јавних предузећа, овим Програмом и 
Одлуком о постављању привремених објеката 
на територији града Чачка. Закупац је дужан 
да прикључење киоска на електро- 
дистрибутивну мрежу и водоводну и кана- 
лизациону мрежу изврши у свему у складу са 
техничким условима за прикључење која су 
издала ова јавна предузећа, о свом трошку, а 
ова обавеза закупца биће детаљније одређена 
уговором о закупу  дела јавне површине. 

 
3) Закупац је дужан да локацију коју је 

добио у закуп користи на начин и под 
условима прописаним Одлуком о поста- 
вљању привремених објеката на територији 
града Чачка и уговором о закупу. Надзор над  
применом одредаба ове Одлуке врши Градска 
управа за инспекцијски надзор, а надзор над 
поштовањем одредби уговора о закупу врши 
ЈП „Градац“.  

 
4) Закупац је дужан да са ЈП „Градац“ 

најкасније у року од 3 дана од дана 
правоснажности решења о додели локације у 
закуп, закључи уговор којим се прецизира 
обавеза плаћања закупа, накнада за уре- 
ђивање грађевинског земљишта, накнаде за 
коришћење грађевинског земљишта, као и 
остали услови закупа. Уколико закупац не 
закључи уговор у наведеном року, друга 
најповољнија понуда ће бити усвојена или ће 
оглас за дату локацију бити поновљен, без 
додатних упозорења. 

 
5) Закупац је дужан да приликом 

потписивања уговора о закупу преда 
безусловну банкарску гаранцију плативу на 
први позив, на износ од 1.000 еура у 
динарској противвредности по средњем курсу 
НБС на дан плаћања, са важношћу за период 

од шест година, као обезбеђење за уредно 
извршење уговорне обавезе закупца да сам 
уклони постављени киоск са локације у 
случају истека рока закупа, доношења 
извршног решења надлежне инспекције за 
уклањање киоска, раскида уговора о закупу и 
у другим случајевима када је закупац дужан 
да уклони киоск са локације који су 
прописани Одлуком о привременим обје- 
ктима и уговором о закупу. 

 
6) Закупац је дужан да закупнину 

плаћа на начин и под условима одређеним 
уговором о закупу. У случају да закупац не 
плати две доспеле месечне закупнине, уговор 
о закупу сматра се раскинутим а закупац је 
дужан да уклони објекат са локације у року 
од десет дана од дана добијања налога ЈП 
„Градац“ за уклањање објекта. Ако закупац 
сам не уклони објекат са локације у 
наведеном року, објекат уклања ЈП „Градац“ 
коришћењем новца добијеног наплатом 
банкарске гаранције, одвози објекат, депонује 
га и не одговара за евентуалну штету насталу 
уклањањем, демонтирањем и депоновањем а 
трошкове настале уклањањем, демонтирањем 
и депоновањем сноси закупац. Након тога се 
поново расписује конкурс за постављање 
објекта на дату локацију.  

 
7) Закупац има право прече доделе 

локације по истеку рока закупа, уколико 
локација буде понуђена на поново обја- 
вљеном конкурсу, уколико прихвати најпо- 
вољнију понуду за дату локацију, ако није 
објекат ненаменски користио и ако је у 
уговореним роковима плаћао закуп. 

 
8) Трошкови израде, постављања и 

одржавања објекта падају на терет закупца. 
Закупац се обавезује да објекат одржава у 
исправном и чистом стању, поправља и мења 
оштећене делове и предузима све радње 
неопходне за одржавање естетског изгледа 
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објекта. Објекат остају у власништву закупца. 
Закупац одговара за сваку штету која настане 
услед погрешног постављања или коришћења 
рекламне површине. 

 
9) Пријаве на оглас са понудом 

закупнине подносе се у року од 15 дана од 
дана објављивања огласа у листу „Политика“ 
и ″Чачански глас″ и на ТВ „Галаксија“. 
Образац пријаве може се добити на 
писарници Градске управе града Чачка, 
шалтер бр. 7 и 8. Уз пријаву се доставља 
доказ о уплати депозита у износу од 8.500 
динара. Депозит се уплаћује на рачун Јавног 
предузећа за урбанистичко и просторно 
планирање, грађевинско земљиште и путеве 
"Градац" Чачак бр. 840-965804-09, са 
назнаком „депозит за оглас – киосци“. 

 
Учесници на огласу дају понуду за 

месечни износ закупнине за део површине 
јавне намене која се даје у закуп, описане у 
члану 3. Програма. 

 
Пријава на оглас са понудом заку- 

пнине треба да садржи: 
 
1. пословно име и седиште правног 

лица или предузетника, извод из Регистра 
привредних субјеката, не старији од месец 
дана, порески идентификациони број, мати- 
чни број, потпис овлашћеног лица и печат; 

 
2. понуђену месечну закупнину за део 

површине јавне намене за постављање киоска 
са наведеним бројем и називом локације из 
члана 3. овог Програма, подознаком дела 
јавне површине на означеној локацији (а), б), 
в) или г), која се даје у закуп, као и бројем 
објекта који се поставља (нпр. Нудим 
месечну закупнину у износу од  ... динара за 
део јавне површине за постављање киоска 
означеног бројем 1, на локацији означеној у 
Програму постављања киоска на територији 
града Чачка под бројем 1, у улици 

Скадарској, на к.п.бр.2190 КО Чачак, 
подознака дела јавне површине а); 

 
3) изјаву о прихватању осталих услова 

из огласа; 
4) копију исправе о уплати депозита. 
 
Локације ће бити додељене учесни- 

цима на огласу који понуде највиши износ 
закупнине, а испуњавају и остале услове 
прописане Програмом.  

 
Учесници јавног огласа могу преузети  

елаборат са приказом свих локација и 
текстом Програма постављања киоска на 
територији града Чачка са портала ЈП 
„Градац“ или од ЈП „Градац“ уз уплату 
3.000,00 динара на рачун Јавног предузећа за 
урбанистичко и просторно планирање, 
грађевинско земљиште и путеве "Градац" 
Чачак бр. 840-30101845-41 са назнаком „ за  
елаборат – киосци“.  

 
Пријаве на оглас достављају се у 

затвореној коверти  на адресу: 
 
Скупштина града Чачка – Комисија за 

грађевинско земљиште, са назнаком "Понуда 
за оглас за постављање киоска - не отварати", 
Улица жупана Страцимира број 2, 32 000 
Чачак или директно на писарницу Градске 
управе града Чачка. 
 

Остали услови 

Члан 5. 

Закупац локације је дужан да прибави 
решење о одобрењу постављања киоска од 
градске управе надлежнe за послове урба- 
низма у складу са одредбама Одлуке о 
постављању привремених објеката на 
територији града Чачка и да киоск постави у 
складу са прибављеним одобрењем најка- 
сније у року од тридесет дана од дана 
закључења уговора о закупу локације. 
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Уколико закупац не постави киоск у наве- 
деном року, уговор о закупу сматра се 
раскинутим, па ће бити усвојена друга 
најповољнија понуда или ће оглас за дату 
локацију бити поновљен. 

 
Члан 6. 

Почетни износ закупнине за локацију 
утврђује Градско веће на предлог ЈП 
„Градац“. Закупнина се утврђује на месечном 
нивоу. Закупнина се плаћа у месечним 
износима до краја месеца за текући месец и 
иста се ревалоризује на основу индекса 
потрошачких цена према званично објавље- 
ним подацима надлежног органа, о чему ЈП 
„Градац“ закупцу доставља рачун - фактуру 
писменим путем најкасније до 20.-ог у 
месецу за текући месец. 

Закупац је дужан да, поред закупнине 
за локацију добијену у закуп, плати и: 

 
- Локалну комуналну таксу 
- Накнаду за уређење грађевинског 

земљишта  
- Накнаду за коришћење електричне 

енергије, воде и све остале трошкове у току 
коришћења закупа 

 
Плаћање закупнине и наведених 

накнада регулисано је уговором о закупу 
локације, који закупац закључује са ЈП 
„Градац“. 

 

Комунална такса се плаћа у складу са 
посебним прописима. 
 

Члан 7. 

Саставни део Програма је графички 
прилог са шематским приказом свих локација 
обухваћених овим програмом, приказом 
спољног изгледа киоска тип 1а и 1б и 
фотографијама киоска тип 2, тип 3 и тип 4. 

 
Члан 8. 

 
Овај Програм ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у »Службеном 
листу града Чачка«. 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 
ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-133/2014-III 
2. јун 2014. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Градског већа 

мр Војислав Илић, s.r 
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ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ 
 

 
 
 
 

1. Приказ планираних локација 
2. Шематски приказ изгледа привремених објеката 
3.   Фотографије киоска тип 2, тип 3 и тип 4 
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Lokacija broj 1 u Skadarskoj ulici  

na kat.parc. 2190 KO ^a~ak 
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Lokacija broj 2 u Ulici @upana Stracimira  
na kat.parc. 2179/4 KO ^a~ak 
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Lokacija broj 3 u Ulici Kosovski venac  

na kat.parc. 825/1 KO ^a~ak 
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Lokacija broj 4 u Ulici devet Jugovi}a  

na kat.parc. 2051 KO ^a~ak 
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Lokacija broj 5 u Ulici Lomine ulice i  

Ulice Milete ]ur~i}a na kat.parc. 1051 KO ^a~ak 
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Lokacija broj 6 u Ulice Veselina Miliki}a i  
Ulice Svetog Save na kat.parc. 6933/1 KO ^a~ak 

 
 

 
 
 
 
 
 



Strana broj  1418— Broj 9                  SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА                3. jun  2014. godine 

 

 

 
Lokacija broj 7 u Ulici Veselina Miliki}a  

na kat.parc. 2171 KO ^a~ak 
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Lokacija broj 8 u Ulici Dragi{e Mi{ovi}a 
na kat.parc. 6924 KO ^a~ak 
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Lokacija broj 9 na uglu Ulice Danice Markovi} i 
Kni}aninove ulice na kat.parc. 3213/2 KO ^a~ak 
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Lokacija broj 10 u parku kod `elezni~ke stanice  

na kat.parc. 1017/1 KO ^a~ak 
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Lokacija broj11 u Skadarskoj ulici 
na kat.parc. 2181/1 KO ^a~ak 
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Lokacija broj 12  na groblju 
na kat.parc. 6579/1 KO ^a~ak 
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