GODINA XLVIII

BROJ 1

^A^AK 21. januar
2014. godине

1.
На основу члана 138. став 2. Закона о
спорту („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011 и
99/2011-др. закон),
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 20. јануара 2014. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА И
ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА У
ОБЛАСТИ СПОРТА

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

- Бициклизам до 11% средстава опредељених за финансирање ове групе;
- Тенис до 11% средстава опредељених за финансирање ове групе;
- Одбојка до 11% средстава опредељених за финансирање ове групе;
- Коњички спорт до 10% средстава
опредељених за финансирање ове групе;
- Стони тенис до 5% средстава
опредељених за финансирање ове групе
Члан 2.

Члан 1.
У Правилнику о критеријумима и
поступку доделе средстава за финансирање
потреба у области спорта („Сл. лист града
Чачка“, број 1/2013, 2/2013 и 7/2013) у члану
8. став 1. тачка 2. мења се и гласи:
„Друга група обухвата до 22% средстава опредељених у буџету Града за ове
намене, и то:
- Рукомет до 25% средстава опредељених за финансирање ове групе;
- Карате до 16% средстава опредељених за финансирање ове групе;
- Атлетика до 11% средстава опредељених за финансирање ове групе;

У члану 15. после става 1. додаје се
нови ставови 2, 3 и 4. који гласе:
Предлог за доделу средстава из става
1. овог члана садржи поред осталог и висину
одобрених средстава по наменама за реализацију програма.
Висина и структура одобрених средстава по наменама су саставни део уговора.
Финансирање активности из програма
може да обухвати само део зарада запослених, материјалних трошкова и административних трошкова, а највише до 20% од
одобрене висине средстава из буџета за тај
програм.
Ставови 2.,3. и 4. постају ставови 5.,6.
и 7.
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Члан 3.

Члан 4.

Члан 15а. мења се и гласи:
„Изузетно, ради континуираног задовољавања потреба и интереса у области
спорта и реализације програмских активности могу се предујмити средства на име
финансирања дела програмских активности
за текућу годину и пре доношења коначне
одлуке о одобрењу програма.

Овај Правилник биће објављен у
„Службеном листу града Чачка“ и ступа на
снагу осмог дана од дана објављивања.

Одлука о одобравању предујма доноси се на основу предлога годишњег програма
за остваривање потреба у области спорта,
којим ће спортска организација конкурисати
за доделу средстава из буџета Града и
писаног захтева спортске организације. Уз
захтев за предујам прилажу се документа
којима се правда намена и утрошак тражених
средстава.
О додели предујма одлучује Градоначелник на предлог Комисије за спорт.
Уговор о исплати предујма закључује
Градоначелник.
Уплаћена средства предујма се урачунавају у укупно уплаћена средства за реализацију одобреног програма.

Град Чачак
Градско веће
Број: 06-7/2014- III
20. јануар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
Градског већа
мр Војислав Илић, с.р.
2.
На основу члана 20. став 1. тачка 34., а
у вези члана 23. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 129/2007) и члана 4. Одлуке о
буџету града Чачка за 2014. годину („Сл. лист
града Чачка'', бр. 26/2013),
Градско веће на седници одржаној
дана 20. јануара 2014. године, донело је

У случају да јој не буде одобрен
програм спортска организација је дужна да
уплаћени предујам врати на уговорени начин.

ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ОД
ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Средства предујма не могу бити виша
од 25% средстава одобрених програмом за
претходну годину.

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Средствима предујма из става 1. овог
члана може се финансирати део зарада запослених, материјалних трошкова и других
административних трошкова, али тако да
укупно утрошена средства за ове намене не
могу бити виша од 20 % од одобрене висине
средстава из буџета за тај програм.“

Члан 1.
Овим Правилником уређује се избор
пројеката у области јавног информисања који
се суфинансирају из буџета Града Чачка (у
даљем тексту: Град), прописује поступак за
одабир пројеката за финансирање, односно
суфинансирање пројеката од значаја за
локално информисање и друга питања од
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значаја за пројектно суфинансирање јавног
информисања од локалног значаја.
Члан 2.
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- пројекти који се баве свакодневним
информацијама и темама од општег интереса
за грађане Града;

У области јавног информисања врши
се суфинансирање пројеката јавних гласила
од локалног значаја у циљу реализације
Уставом, законом и Статутом Града прописане обавезе да се јединица локалне
самоуправе стара о јавном информисању од
локалног значаја и обезбеђује услове за јавно
информисање.

- пројекти који се баве информисањем
јавности о активностима месних заједница;

Члан 3.

- пројекти који се односе на безбедност деце, ученика и пољопривредника у
саобраћају;

Висина средстава за суфинансирање
пројеката из члана 2. овог Правилника
утврђена је Одлуком о буџету града за 2014.
годину, планирана у оквиру функције –
Услуге емитовања и издаваштва.
Члан 4.
Средства за суфинансирање пројеката
из члана 2. овог Правилника додељују се на
основу јавног конкурса.
ПРОЈЕКТИ
У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
Члан 5.
Пројекти у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета
Града су:
- пројекти који се баве информисањем
јавности о раду органа локалне самоуправе;
- пројекти који се баве привредним
активностима и подстицају развоја привредних активности;
- пројект који се баве радом и
активношћу локалне самоуправе - нарочито
манифестације, културни и други програми
локалне самоуправе од општег интереса за
грађане Града;

- пројекти који се односе на младе и
афирмацију стваралаштва младих;
- пројекти који се односе на заштиту и
образовање деце ометене у развоју;

- пројекти који афирмишу породицу и
наталитет као основне јединице друштва;
- пројекти који се односе на старе и
болесне;
- пројекти који се односе на афирмацију спорта од локалног, регионалног и
републичког значаја;
- пројекти који се односе на националне мањине и верске заједнице;
- пројекти који доприносе афирмацији
правих људских вредности, заштити рањивих
категорија становништва и инклузивном
образовању и доприносе остварењу заједничког живота грађана и
- други пројекти од значаја за информисање грађана од локалног значаја.

III КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Члан 6.
Право на подношење пријаве за
суфинансирање пројеката у области јавног
информисања имају оснивачи јавних гласила
(новина, радио програма, телевизијских
програма и портали) као и привредна
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друштва и предузетници који су регистровани за обављање делатности продукције
телевизијског и радио програма под условом
да имају закључене уговоре са локалним
емитерима о обавезном емитовању пројекта
за који подносе пријаву.
Оснивачи јавних гласила из става 1.
овог члана имају право да поднесу пријаву за
финансирање или суфинансирање пројеката у
области јавног информисања под условом да
им је регистровано седиште на територији
Града и да су измирили све порезе и друге
обавезе Граду.
Поред услова из става 2. овог члана,
подносилац пријаве - оснивач телевизијског
програма треба да испуњава и следеће
услове:
1) да жељена зона сервиса – опслуживања обезбеди квалитетан пријем радијског односно телевизијског сигнала за најмање 60% становништва на територији Града
2) да располаже важећом дозволом за
емитовање, у складу са законом или уговором
закљученим са емитером.
Поред услова из става 2. овог члана
оснивач новина и портала треба да је уписан
у регистар јавних гласила.
IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 7.
Јавни конкурс за суфинансирање
програма и пројеката у области јавног
информисања расписује и конкурсни поступак спроводи Комисија за доделу средстава у
области јавног информисања (у даљем
тексту: Комисија).
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Комисију именује Градоначелник.
Комисија има следеће надлежности:
- сачињава текст конкурса за доделу
средстава за суфинансирање пројеката у
области јавног информисања;
- разматра пријаве на конкурс;
- врши избор пројеката у области
јавног информисања који се предлажу за
суфинансирање, и
- предлаже Градском већу доношење
решења о додели средстава.
Члан 9.
Текст конкурса садржи:
- намену средстава за који се расписује
конкурс;
- доказе које је подносилац пројекта
дужан да поднесе уз пријаву;
- ознаку прилога који се обавезно
прилажу уз пријаву;
- рок за подношење пријаве;
- адресу на коју се пријаве упућују
односно предају;
- напомену да се непотпуне и неблаговремене пријаве неће узети у разматрање.
Конкурс се објављује на званичној
интернет страници Града (веб-сајт Града) и
једном писаном медију чији оснивач има
седиште на територији града Чачка.
Члан 10.

Члан 8.

Пријава на конкурс подноси се
Комисији на обрасцу "Пријава на Конкурс за
суфинансирање пројекта у области јавног
информисања" (Образац број 1) који је у
прилогу овог правилника и чини његов
саставни део.

Комисија има председника, заменика
председника и три члана.

За сваки пројекат подноси се посебна
пријава.
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Уз пријаву подносилац пријаве дужан
је да обавезно приложи:
- доказ о подносиоцу пријаве - извод
из регистра у којем је подносилац пријаве
регистрован;
- преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности, досадашњи пројекти и сл.), сачињен од
стране подносиоца пријаве, и
- детаљан опис пројекта у области
јавног информисања за чије финансирање
или суфинансирање се подноси пријава.
- доказ о плаћеном порезу и другим
обавезама према Граду.
Поред доказа из става 2. овог члана
подносилац пријаве – емитер је дужан да
приложи и:
- доказ о располагању важећом
дозволом за емитовање у складу са законом
или уговором закљученим са емитером који
има дозволу (земаљско или кабловско емитовање),
- изјаву о располагању одговарајућим
техничким и кадровским капацитетима и
покривању жељене зоне сервиса (опслуживања).
Поред доказа из става 2 и 3. овог члана
подносилац пријаве - оснивач радио програма
дужан је да приложи и:
- изјаву о располагању одговарајућим
техничким и кадровским капацитетима и
покривању жељене зоне сервиса (опслуживања);
- доказ о располагању важећом дозволом за емитовање у складу са законом.
Детаљан опис пројекта у области
јавног информисања садржи следеће елементе: учеснике пројекта, значај, место и време
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реализације пројекта (приложити опис највише на две странице, уз опис је могуће
приложити публикације, други штампани
материјал, аудио, видео, дигитални и други
материјал о пројекту).
Саставни део пријаве је изјава о
прихватању обавезе подносиоца пријаве у
случају да Град финансира или суфинансира
пријављени пројекат у области јавног информисања, према којој одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу, изјављује:
- да су сви подаци наведени у пријави
истинити и тачни;
- да ће додељена средства бити
наменски утрошена;
- да ће месечно и по окончању бити
достављен извештај о реализацији пројекта у
области јавног информисања на прописаном
обрасцу са финансијском документацијом;
- да ће се доставити два примерка
реализованог пројекта (на ЦД - у, ДВД - у,
новине и сл.);
Подносиоцима пријаве Образац "Пријава на Конкурс за финансирање или
суфинансирање пројекта у области јавног
информисања" доступан је и на званичној
интернет страници Града (веб-сајт Града).
Пријаве се подносе у штампаном
облику, предајом на Писарници Градске
управе за опште и заједничке послове или
поштом.
Члан 11.
Комисија је дужна да у року од 15
дана од дана закључења конкурса размотри
све приспеле пријаве.
Непотпуне и неблаговремене пријаве
Комисија неће узети у разматрање.
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Комисија, врши одабир и предлаже
Градском већу пројекте који ће се суфинансирати из буџета града и висину средстава
полазећи од:
- значаја пројекта за остваривање
јавног информисања од локалног значаја;
- заступљености информативног садржаја у јавном гласилу које конкурише;
- значаја јавног гласила на информисање локалног становништва;
- доприноса социјализацији свих
друштвених група (лица са посебним потребама, националне мањине, рањиве категорије
становништва и сл.),
- афирмација града,
- одрживост пројекта,
- нивоа обезбеђених средстава за
намене утврђене овим Правилником, сразмерно броју прихваћених пројеката и
понуда.
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Уговор у име Града потписује Градоначелник.
Уговором из става 1. овог члана
уређују се међусобна права и обавезе
уговорних страна, начин и рок за пренос
одобрених средстава , рок за реализацију
програма односно пројекта у области јавног
информисања, обавеза подношења извештаја
о реализацији програма односно пројекта у
области јавног информисања, као и друга
права и обавезе уговорних страна.
Уговором се по правилу уређује да се
одобрена средства за реализацију пројекта
преносе у једнаким месечним износима,
након достављања месечног извештаја о току
реализације пројекта.
Ако изабрани уговaрач не доставља
извештај о реализацији пројекта, или не
реализује пројекат у роковима и на уговорен
начин Град има право да обустави даљу
исплату средстава и раскине уговор.
Члан 13.

На основу предлога Комисије Градско
веће доноси решење о додели средстава.
Комисија може предложити Градском
већу да се за реализацију пројекта додели
нижи износ средстава од средстава планираних пројектом.
Решење Градског већа је коначно.
Решење се објављује на званичној
интернет страници Града (веб-сајт Града) и
доставља подносиоцима пријаве.
Члан 12.
На основу решења о расподели
средстава, са изабраним подносиоцима пријаве закључују се уговори о финансирању или
суфинансирању пројеката у области јавног
информисања.

Стручне, административне и техничке
послове за потребе Комисије обавља унутрашња организациона јединица Градске
управе која врши стручне послове за потребе
Градског већа.
Члан 14.
Изабрани подносиоци пријаве, којима
су додељена средства за финансирање или
суфинансирање пројеката у области јавног
информисања, дужни су да у року од 15 дана
по завршетку пројекта за који су додељена
буџетска средства, поднесу коначан извештај
о реализацији тих пројеката у области јавног
информисања и доставе доказе о наменском
коришћењу финансијских средстава Градском већу.
Извештај о реализацији пројекта у
области јавног информисања подноси се на
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обрасцу "Извештај о реализацији пројекта у
области јавног информисања" (Образац број
2.) који је у прилогу овог Правилника и чини
његов саставни део.

лника именовати Комисија за доделу
средстава у области јавног информисања.

Извештаји се подносе у штампаном
облику, предајом на писарницу Градске
управе за опште и заједничке послове или
поштом.

Овај Правилник биће објављен у
“Службеном листу града Чачка” и ступа на
снагу осмог дана од дана објављивања.

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број:06-7/2014-II
20. јануар 2014. године

Члан 17.

Члан 15.
Овај Правилник доноси се за 2014.
годину.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.

Члан 16.
Градоначелник ће у року од 15 дана од
дана ступања на правну снагу овог Прави-

Образац број 1.
КОМИСИЈИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
ГРАДА ЧАЧКА
ЧАЧАК
ул. Жупана Страцимира бр.2
ПРИЈАВА
на Конкурс за суфинансирање пројекта у области јавног информисања

I. ОСНОВНИ ПОДАЦИ
1. Подаци о подносиоцу пријаве
Назив/име и презиме подносиоца пријаве

Седиште/пребивалиште подносиоца пријаве (насељено место, улица и кућни број)
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Број телефона и телефакса

Е-маил адреса

Интернет адреса

Број рачуна подносиоца пријаве и назив банке

Матични број

ПИБ

Одговорно лице/особа овлашћена за заступање
(име и презиме, адреса, телефон, број мобилног телефона, е-маил)

Најзначајнији пројекти реализовани у претходној години

2. Подаци о пројекту

Назив пројекта

Руководилац пројекта
(име и презиме, адреса)

Контакт (телефон/фаx и е-маил)
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Сажет опис пројекта (детаљан опис пројекта доставља се у прилогу)

Место одржавања/реализације пројекта

Време реализације пројекта (време почетка и завршетка пројекта)

Циљ и циљна група којој је пројекат намењен

Да ли је реализација пројекта започета? (заокружити)
ДА

НЕ

Уколико је одговор ДА, обележити фазу у којој се пројекат налази:
а) почетна фаза
б) наставак активности
ц) завршна фаза
Уколико је одговор ДА, навести досадашње финансирање пројекта (за претходне две године)
година

извор финансирања

износ средстава

намена

3. Финансијски план пројекта
(односи се на буџетску годину)
Износ средстава потребан за потпуну реализацију пројекта у
буџетској години
Износ средстава који се тражи од Града за реализацију
пројекта у буџетској години
Износ сопствених средстава за реализацију пројекта у
буџетској години
Структура трошкова пројекта
(навести детаљне трошкове: путни трошкови, смештај, услуге по уговору, трошкови штампања,
материјал и слично)
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Износ укупно потребних
средстава

Износ средстава који се
тражи од Града
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Износ сопствених
средстава

Укупно:

II ПРИЛОЗИ
(заокружити односно уписати)
1) Доказ о подносиоцу пријаве - извод из регистра у којем је подносилац пријаве регистрован

2)

Преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности, досадашњи
пројекти и сл.) сачињен од стране подносиоца пријаве

3) Опис програма/пројекта за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава
4) Доказ о располагању важеће дозволе за емитовање у складу са законом или уговором

5)

Изјаву о располагању одговарајућим техничким и кадровским капацитетима и покривању
жељене зоне сервиса (опслуживања)

6) Други докази:
а. _______________________________________________________
б. _______________________________________________________
в. _______________________________________________________
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III ИЗЈАВА
о прихватању обавезе подносиоца пријаве у случају да Град суфинансира пројекат
Као одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу,
изјављујем:
- да су сви подаци наведени у Пријави истинити и тачни;
- да ће додељена средства бити наменски утрошена;
- да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији пројекта на прописаном
обрасцу са финансијском документацијом;
- да ће током реализације пројекта у публикацијама и другим медијима бити назначено да је
његову реализацију подржао Град.
Место и датум:

Потпис овлашћеног лица
м.п

Образац број 2.
ГРАДСКОМ ВЕЋУ ГРАДА ЧАЧКА
ЧАЧАК
Ул. Жупана Страцимира бр.2
ИЗВЕШТАЈ
о реализацији пројекта у области јавног информисања

I. ОСНОВНИ ПОДАЦИ
1. Подаци о кориснику средстава
Назив/име и презиме корисника средстава

Седиште/пребивалиште корисника средстава (насељено место, улица и кућни број)

Број телефона и телефакса

Е-маил подносиоца
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Интернет адреса

Број рачуна подносиоца пријаве и назив банке

Матични број

ПИБ

Одговорно лице/особа овлашћена за заступање
(име и презиме, адреса, телефон, број мобилног телефона, е-маил)

2. Подаци о реализованом пројекту
Број и датум Решења Градског већа којим су додељена средства за финансирање односно
суфинансирање пројекта у области јавног информисања

Број и датум Уговора о финансирању односно суфинансирању пројекта у области јавног
информисања

Назив пројекта

Руководилац пројекта (име и презиме, адреса)

Контакт (телефон/фаx и е-маил)

Сажет опис реализације пројекта (детаљан опис програма/пројекта се прилаже)

3. Финансијски извештај о наменском коришћењу средстава
Износ средстава одобрен од стране Града
Остали учесници у суфинансирању (навести
назив осталих учесника и одобрени износ)
Структура трошкова пројекта
(трошкове навести таксативно)
Број и датум рачуна (налога, уговора и сл.)
и назив издаваоца

Износ
рачуна

Број и датум извода на коме се види
промена стања по приложеном рачуну
(налогу и сл.)

21. januar 2014. godine

SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА

Strana broj 13— Broj 1

Укупно:

II ПРИЛОЗИ
(заокружити односно уписати)
1) Опис реализације пројекта у области јавног информисања за чије финансирање
односно суфинансирање су додељена средства
2) Презентовани материјал о реализованом пројекту (ЦД, ДВД, новине и сл.)
1. _______________________________________________________________________________
2.
_______________________________________________________________________________
3.
____________________________________________________________________________________
3) Фотокопија оригиналне финансијске документације (рачуна, налога, уговора и др.), и то:
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________________
6. _______________________________________________________________________________
Место и датум:

М. П.

3.
На основу члана 9. став 4. Закона о
финансијској подршци породици са децом
("Службени гласник РС", број 16/2002,
115/2005 и 107/2009) и члана 4. Одлуке о
буџету града Чачка за 2014. годину
(“Службени лист града Чачка”, бр. 26/2013),

Потпис овлашћеног лица

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 20. јануарa 2014. године, донело је
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ПРАВИЛНИК
О ФИНАНСИСКОЈ ПОДРШЦИ
ПОРОДИЦИ ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ У
2014. ГОДИНИ
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Услови за остваривање права на
финансијску подршку
Члан 4.
Право на финансијску подршку
остварује се под условом:

Члан 1.
Овим правилником утврђује се право
на финансијску подршку породици за свако
новорођено дете у 2014. години, висина
новчане подршке и услови и начин
остваривања права на једнократну новчану
помоћ за новорођенчад.
Право на финансијску подршку
Члан 2.
Право на финансијску помоћ има
породица за прворођено, другорођено,
трећерођено, четврторођено и свако наредно
рођено дете у 2014. години према редоследу
рођења.
Редослед другорођеног и сваког
наредно рођеног детета у 2014. години рачуна
се у односу на број рођења мајке детета под
условима прописаним овим правилником.
Висина финансијске подршке породици
Члан 3.
Финансијска подршка породици за
прворођено и другорођено дете у 2014.
години, утврђује се у висини 10.000,00
динара.
Финансијска подршка за треће рођено
дете у 2014. години, утврђује се у висини
20.000,00 динара.
Финансијска подршка за четврто
рођено и свако наредно рођено дете у 2014.
години, утврђује се у висини 30.000,00
динара.

- да је свако дете живорођено;
- да је по редоследу рођења дете
прворођено, другорођено, трећерођено, односно четврторођено и свако наредно рођено;
- да је држављанин Републике Србије,
односно да је један од родитеља држављанин
Републике Србије;
- да се мајка, односно друго лице у
складу са овим правилником непосредно
брине о детету за које је поднет захтев;
- да деца претходног реда рођења нису
смештена у установу социјалне заштите,
хранитељску породицу или дата на усвојење
или да мајка није лишена родитељског права
у односу на децу претходног реда рођења,
односно да се о деци претходног реда рођења
непосредно брине мајка;
- да мајка детета за које је поднет
захтев има пребивалиште, односно боравиште за избегла, прогнана и привремено
расељена лица на територији града Чачка
дуже од 3 месеца.
Редослед рођења утврђује се у односу
на дан подношења захтева, према броју
живорођене деце мајке, као и датуму и часу
рођења уписа у матичну књигу рођених.
Редослед рођења деце се утврђује у
односу на број деце о којима мајка, односно
родитељи или друга лица брину у
случајевима из става 1. алинеја 5. овог члана.
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Поступак остваривања права на
финансијску подршку
Члан 5.
Помоћ се исплаћује на основу писаног
захтева мајке, односно једног од родитеља,
старатеља, односно другог лица које непосредно брине о детету.
Уз захтев подносилац захтева прилаже
исправе којима се доказује испуњење услова
за остваривање права на финансијску
подршку и то:
- личну карту родитеља, односно
другог лица које непосредно брине о детету,
на увид, односно оверену копију личне карте
или потврду о пребивалишту односно боравишту за избегла, прогнана и привремено
расељена лица;
- извод из књиге рођених за децу која
нису рођена на територији града Чачка, за
децу рођену на територији града Чачка извод
из књиге рођених се прибавља по службеној
дужности;

Strana broj 15— Broj 1

Члан 6.
На основу захтева из члана 4. овог
правилника, Градска управа за опште и
заједничке послове града Чачка спровешће
поступак.
На поступак остваривања права на
једнократну новчану помоћ по овом правилнику примењују се одредбе Закона о
општем управном поступку.
Члан 7.
О додели новчане помоћи из члана 2.
овог правилника одлучује се решењем.
Решење из претходног става доноси
Градска управа за опште и заједничке
послове.
Против решења којим је одбијен
захтев за новчану помоћ може се уложити
жалба Градском већу града Чачка у року од
15 дана од дана пријема решења.
Члан 8.

- фотокопију текућег рачуна или
штедне књижице подносиоца захтева;

На основу коначног решења о новчаној помоћи врши се исплата новчане помоћи.

- уверење Центра за социјални рад,
пресуду о разводу брака или личну изјаву да
се мајка непосредно брине о детету и да деца
претходног реда рођења нису смештена у
установу социјалне заштите, хранитељску
породицу или дата на усвојење и да мајка
није лишена родитељског права у односу на
децу претходног реда рођења, односно да се
мајка непосредно брине о деци претходног
реда рођења или наведене исправе за друго
лице које непосредно брине о новорођеном
детету.

Члан 9.

Захтев се подноси Градској управи за
опште и заједничке послове у 2014. години.
Матичар који врши упис рођења,
првог, другог, трећег, четвртог и сваког
наредног детета дужан је да родитеље поучи
о праву на новчану помоћ и о условима
доделе помоћи.

Против решења о одбијању захтева и
решења о одбацивању захтева странка има
право жалбе Градском већу града Чачка, у
року од 15 дана, од дана пријема решења.
Члан 10.
Изузетно, мајка, односно један од
родитеља или старатељ могу поднети захтев
за финансијску подршку за треће, четврто и
свако наредно дете рођено у 2013. години,
најкасније до 1. марта 2014. године.
Лица из става 1. овог члана остварују
финансијску подршку у висини 22.000,00
динара за треће, и 32.000,00 динара за
четврто и свако наредно рођено дете.
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Право на финансијску подршку из
овог члана се остварује под условима и на
начин прописан овим правилником.
Члан 11.
Овај правилник доноси се за 2014.
годину.
Члан 12.
Овај правилник објављује се у
"Службеном листу града Чачка" и на сајту
града Чачка, а ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу града
Чачка".
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-7/2014-III
20. јануар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.

4.
На основу члана 19. став 2. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Сл.
гласник РС“ бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011 и
32/2013 – Одлука УС) и члана 121. Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
3/2008, 8/2013 и 22/2013), на предлог Савета
за безбедност саобраћаја,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 20. јануара 2014. године донело је

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЧАЧКА ЗА 2014. ГОДИНУ
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I Овим програмом утврђује се коришћење средстава за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на путевима на
територији града Чачка за 2014. годину.
II За реализацију овог програма планирана су средства Одлуком о буџету града
Чачка за 2014. годину, у износу од
50.000.000,00 динара, а обезбедиће се сразмерно оствареним приходима.
III Структура средстава из тачке 2.
овог програма је следећа:
Приходи
1. Приходи планирани Буџетом од
новчаних казни за саобраћајне прекршаје у
2014. години 28.000.000,00 динара
2. Пренета неутрошена средства од
новчаних казни за саобраћајне прекршаје у
2013. години 22.000.000,00 динара.
УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ
(СА ПРЕНЕТИМ СРЕДСТВИМА) 50.000.000,00
ДИНАРА

Расходи и издаци
2. Средства за ЈП „Градац“ Чачак (у
складу са програмом пословања) 23.000.000,00
динара,
1.1. Средства за поправљање саобраћајне инфраструктуре (у складу са програмом пословања ЈП “Градац”) 22.000.000,00
динара,
1.2. Средства за набавку материјала за
обезбеђење саобраћајне сигнализације (у
складу са програмом пословања ЈП “Градац”)
1.000.000,00 динара.
2. Средства
27.000.000,00 динара

за

остале

намене

2.1 Накнаде за рад Савета за безбедност саобраћаја и стручно усавршавање
700.000,00 динара,
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2.2. Медијско прaћење активности из
области безбедности саобраћаја 2.488.000,00
динара,
2.3. Медијско прaћење активности из
области безбедности саобраћаја (обавезе из
2013. године) 512.000,00 динара,
2.4. Едукација деце у предшколским
установама 800.000,00 динара,
2.5. Научно истраживачки рад у
области безбедности саобраћаја 2.400.000,00
динара,
2.6. Едукација професора разредне
наставе и васпитача 400.000,00 динара,
2.7. Набавка дидактичког материјала
1.200.000,00 динара,
2.8. Едукација ученика основних школа 1.000.000,00 динара,
2.9.Набавка опреме за унапређење
безбедности саобраћаја за школске установе
1.800.000,00,
2.10. Изградња саобраћајних полигона
у предшколским установама 3.000.000,00
динара,
2.11. Набавка возила за саобраћајну
полицију за мобилни центар видео надзора
2.000.000,00 динара,
2.12. Набавка ваге за мерење носивости возила 700.000,00 динара,
2.13. Набавка видео надзора за градске
саобраћајнице 6.220.000,00 динара,
2.14. Набавка апарата за утврђивање
присуства психоактивних супстанци у организму 780.000,00 динара,
2.15. Набавка опреме за хитне интервенције при саобраћајним удесима 1.000.000,00
динара,
2.16. Набавка софтвера за видео
надзор градских саобраћајница 2.000.000,00
динара.
УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ
И ИЗДАЦИ 50.000.000,00 ДИНАРА
IV О реализацији овог програма
стараће се Градска управа за финансије и
Градска управа за опште и заједничке
послове, а у складу са предлогом Савета за
безбедност саобраћаја.
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V
Овај
програм
објавити
„Службеном листу града Чачка“.

у

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-7/2014-III
20. јануар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.

5.
На основу члана 14. Одлуке о
постављању привремених објеката на
територији 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 20. јануара 2014. године, донело је

ПРОГРАМ
ПОСТАВЉАЊА БИЛБОРДА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА

Члан 1.
Овим Програмом утврђују се локације
на површинама јавне намене за постављање
билборда, број и димензије планираних
билборда на свакој локацији и рок привременог коришћења.
Члан 2.
Визуелно и техничко решење билборда који ће се постављати по овом Програму
мора бити савремено, засновано на просторним могућностима и архитектонском
изгледу простора, тако да билборд својим
изгледом и величином не оптерећује простор,
већ се уклапа у амбијент. Због једноставности
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постављања, дубине ископа и евентуалних
подземних инсталација, предложене су локације углавном на травнатим теренима.
Билборди који се постављају морају
бити стабилни, правоугаоног облика, савремених техничких решења и дизајна. Положај
билборда у односу на саобраћајницу дуж које
се поставља може бити управан, кос или
паралелан, што је дефинисано у графичким
прилозима. Укупна ширина билборда који се
поставља на средишњем разделном острву не
сме бити већа од ширине средишњег
разделног острва, што је закупац дужан да
провери на лицу места. Билборд својим
положајем и величином не сме утицати на
прегледност учесника у саобраћају, нити
заклањати саобраћајну сигнализацију. Распоред боја и симбола на рекламним ознакама не
сме да подсећа на саобраћајни знак. Слова,
бројеви и симболи на рекламним ознакама
морају да се висином, бојом и обликом
разликују од слова, бројева и симбола на
саобраћајном знаку. На ободу рекламне
ознаке кружног, елипсастог или троугластог
облика, не сме да се налази непрекидни појас
црвене боје (под непрекидним појасом
подразумева се и онај чији је централни угао
прекида, континуитета мањи од 90 степени).
Рекламна порука на билборду може да се
постави са једне или са обе стране.

21. januar 2014. godine

Програма, уз дозвољено одступање највише
5%.
Билборд може бити осветљен споља,
са унутрашњим извором светла или
неосветљен. Када су билборди осветљени,
извор светлости мора да буде постављен тако
да не омета учеснике у саобраћају, а светлост
не сме да буде емитована у испрекиданим
интервалима. Укупна инсталисана снага за
један билборд не сме бити већа од 600 W.
Степен механичке заштите билборда је мин.
IP 54. Билборде по потреби прикључити на
електроенергетску мрежу у складу са
правилима струке и важећим прописима.
Локације за постављање билборда су
углавном просторне целине са већим бројем
билборда. Дефинисане су називом улица,
деловима катастарских парцела на којима се
постављају, бројем планираних билборда и
положајем који је дат у графичком прилогу.
Урбанистичко решење локација за
постављање билборда
Члан 3.
Постављање билборда вршиће се у
складу са овим Програмом, на следећим
локацијама:
1. ЛОКАЦИЈА

Минимално растојање билборда од
ивице коловозне површине је 0.5m, што је
закупац дужан да провери на лицу места.
Минимална висина носећих елемената билборда је 2.5m, тако да је најнижа ивица
билборда одмакнута минимално 2.5m од тла.
Боја носеће конструкције билборда мора бити
антрацит или слична. Билборди се постављају
под правим углом у односу на тло. Горња
ивица темељне стопе носача билборда не сме
да буде изнад нивоа терена и мора бити
прекривене травом или материјалом којим је
обрађен околни терен. Темељна стопа носача
билборда не може да се постави изнад
инсталација комуналне инфраструктуре.
Површина билборда је дефинисана у члану 3.

-

-

-

Назив улице:
- Улица девет Југовића, од раскрснице са Железничком улицом до
кружног тока код кафане „Цар Лазар“;
Број планираних билборда:
- Планира се постављање четири
билборда, један код улаза у парк и три
на средишњим разделним острвима;
Катастарске парцеле на којима се
постављају билборди:
- на делу к.п.бр.1017/1 KO Чачак –
билборд бр.1,
- на делу к.п.бр. 1018 КО Чачак –
билборди бр.2 и 3,
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- на делу к.п.бр.2193 КО Чачак билборд бр. 4;
Димензије билборда и положај
носећих елемената:
- 4.0m x 3.0m, са једним
носачем на средини који је опшивен
пластифицираним
поцинкованим
лимом или иноксом;
Положај:
- Према графичком прилогу
(билборд бр. 1 код улаза у парк, билборди 2,3 и 4 на разделним острвима,
под углом од 45 ˚ у односу на ивице
разделних острва, минимално растојање билборда од ивице коловоза
0.5m).

-

-

-

-

2. ЛОКАЦИЈА
-

-

-

-

-

Назив улице:
- Улица краља Петра, од
раскрснице са Улицом Филипа Филиповића до раскрснице са Улицом Цара
Душана;
Број планираних билборда:
- Планира се постављање 2
билборда, један код улаза у парк и
један код Улице цара Душана;
Катастарска парцела на којој се
постављају билборди:
- на деловима к.п.бр.2168 KO
Чачак – билборд бр.1 и 2;
Димензије билборда и положај носећих елемената:
- 4.0m x 3.0m, са једним носачем
на средини који је опшивен пластифицираним поцинкованим лимом или
иноксом;
Положај:
- Према графичком прилогу
(билборд 1 код улаза у парк, билборд 2
уз тротоар, минимално растојање
билборда од ивице коловоза 0,5м).

Назив улице:
- Улица Светог Саве код бензинске
пумпе;

Број планираних билборда:
- Планира се постављање једног
билборда поред бензинске пумпе;
Катастарска парцела на којој се
постављају билборди:
- на делу к.п.бр.2168 KO Чачак –
билборд бр.1;
Димензије билборда и положај
носећих елемената:
- 4.0m x 3.0m, са једним
носачем на средини који је опшивен
пластифицираним
поцинкованим
лимом или иноксом;
Положај:
- Према графичком прилогу
(билборд бр.1 на тротоару, минимално
растојање билборда од ивице коловоза
0.5m).
4. ЛОКАЦИЈА

-

-

-

-

3. ЛОКАЦИЈА
-
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Назив улице:
- Улица Булевар Вука Караџића, од
хотела „Морава“ до раскрснице са
Улицом Стевана Првовенчаног;
Број планираних билборда:
- Планира се постављање пет
билборда на средишњим разделним
острвима.
Катастарске парцеле на којима се
постављају билборди:
- на делу к.п.бр. 1470/4 КО Чачак –
билборд бр.1,
- на делу к.п.бр. 3929/2 КО Чачак –
билборд бр.2,
- на делу к.п.бр. 3949/3 КО Чачак билборд бр.3,
- на делу к.п.бр. 3815/2 КО Чачак –
билборд бр.4,
- на делу к.п. бр. 3812/1 КО Чачак –
билборд бр.5;
Димензије билборда и положај
носећих елемената:
- 4.0m x 3.0m, са једним носачем на
средини који је опшивен пластифицираним поцинкованим лимом
или иноксом;
Положај:
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- Према графичком прилогу (под
углом од 45˚ у односу на ивицу
разделних острва, минимално растојање билборда од ивице коловоза 0.5m).

коловоза 5.0m, билборд 7 је
постављен управно на осу Улице
Булевар Вука Караџића, минимално растојање од постојећег
коловоза 1.0m).

5. ЛОКАЦИЈА
-

-

-

-

-

Назив улице:
Улица Булевар Вука Караџића, од
раскрснице са Улицом Стевана Првовенчаног до насеља „Авенија 2“;
Број планираних билборда:
- Планира се постављање седам
билборда на средишњим разделним
острвима и два билборда на крају
Улице Булевар Вука Караџића.
Катастарске парцеле на којима се
постављају билборди:
- на делу к.п. бр. 6088/7 КО Чачак –
билборд бр.1 и 2,
- на делу к.п. бр. 6134/4 КО Чачак –
билборд бр. 3, 4 и 5,
- на делу к.п.бр. 6142/1 КО Чачак билборд бр.6,
- на делу к.п. бр. 6144/7 КО Чачак –
билборд бр.7;
Димензије билборда и положај
носећих елемената:
- билборди бр.1, 2, 3, 4, 5 и 7 су
димензија 4.0m x 3.0m, са једним
носачем на средини који је опшивен пластифицираним поцинкованим лимом или иноксом, билборд бр. 7 је димензија 8.0m x 3.0m,
са једним или два носача, који су
опшивени пластифицираним поцинкованим лимом или иноксом;
Положај:
- Према графичком прилогу
(билборди бр. 1,2,3,4 и 5 су под
углом од 45˚ у односу на ивичњаке
разделних острва, минимално растојање билборда од ивице коловоза 0.5m, билборд бр. 6 је
постављен управно на осу Улице
Булевар Вука Караџића, минимално растојање од постојећег
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6. ЛОКАЦИЈА
Назив улице:
- Улица Булевар ослобођења, од
раскрснице са Немањином улицом до
раскрснице са Улицом Булевар
ослободилаца Чачка;
- Број планираних билборда:
- Планира се постављање два
билборда код раскрснице са Немањином улицом и 6 билборда на
ивичним зеленим површинама.
- Катастарска парцела на којој се
постављају билборди:
- на деловима к.п. бр. 5177/1 КО
Чачак – сви билборди;
- Димензије билборда и положај носећих елемената:
- 4.0m x 3.0m, са једним носачем на
средини који је опшивен пластифицираним поцинкованим лимом
или иноксом;
- Положај:
- Према графичком прилогу
(билборд бр. 1 преко пута бензинске пумпе, билборд бр.2 на
зеленој површини поред тротоара,
билборди бр. 2,3,4,5, 6 и 7 управно
на осовину улице, на зеленим
површинама у попречном профилу
улице између коловозне и пешачке
површине, минимално растојање
билборда од ивице коловоза 0.5m).
-

7. ЛОКАЦИЈА
-

-

Назив улице:
- Улица Др Драгише Мишовића, од
улице Чачански партизански одред до
надвожњака;
Број планираних билборда:
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- Планира се постављање 4
билборда
на
ивичним
зеленим
површинама, са десне стране улице у
смеру од центра града.
Катастарска парцела на којој се
постављају билборди:
- на деловима к.п.бр. 5180/1 КО
Чачак – сви билборди;
Димензије билборда и положај
носећих елемената:
- 4.0m x 3.0m, са једним носачем на
средини
који
је
опшивен
пластифицираним поцинкованим
лимом или иноксом;
Положај:
- Према графичком прилогу
(управно на осовину улице, на
зеленим површинама у попречном
профилу улице између коловозне и
пешачке површине, минимално
растојање билборда од ивице
коловоза 0.5m).

растојање билборда
коловоза 0.5m).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Назив улице:
- Улица Др Драгише Мишовића, од
раскрснице са Улицом Милутина
Мандића до градске болнице;
Број планираних билборда:
- Планира се постављање 6
билборда уз коловозну површину, са
десне стране улице у смеру од центра
града.
Катастарска парцела на којој се
постављају билборди:
- на деловима к.п.бр. 5180/2 КО
Чачак – сви билборди;
Димензије билборда и положај
носећих елемената:
- 4.0m x 3.0m, са једним носачем на
средини који је опшивен пластифицираним поцинкованим лимом
или иноксом;
Положај:
- Према графичком прилогу
(управно на осовину улице, поред
коловозне површине, минимално

од

ивице

9. ЛОКАЦИЈА

8. ЛОКАЦИЈА
-
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Назив улице:
- Улица Др Драгише Мишовића у
близини раскрснице са Улицом Светозара Бабовића;
Број планираних билборда:
- Планира се постављање три
билборда уз коловозну површину.
Катастарске парцеле на којима се
постављају билборди:
- на делу к.п.бр. 6854/30 КО Чачак
– билборд бр.1,
- на деловима к.п.бр. 6901/1 КО
Чачак – билборд бр.2 и 3;
Димензије билборда и положај
носећих елемената:
- 4.0m x 3.0m, са једним носачем на
средини који је опшивен пластифицираним поцинкованим лимом
или иноксом;
Положај:
- Према графичком прилогу
(управно на осовину улице, уз
коловозну површину, минимално
растојање билборда од ивице
коловоза 0.5m).
10. ЛОКАЦИЈА

Назив улице:
- Улица бр.10 код кружног тока
код Медицине рада;
- Број планираних билборда:
- Планира се постављање два
билборда.
- Катастарске парцеле на којима се
постављају билборди:
- на делу к.п.бр. 206/8 КО Чачак
– билборд бр.1,
- на делу к.п.бр. 202/5 КО Чачак
– билборд бр. 2;
- Димензије билборда и положај
носећих елемената:
- билборд бр.1 је димензија
2,0м x 4,0м x 3,0м са по једним
-
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носачем за делове билборда који су
под углом од 45˚, билборд бр. 2 је
димензија 4.0m x 3.0m, са једним
носачем на средини који је опшивен
пластифицираним поцинкованим лимом или иноксом, управан је на
осовину улице, минимално растојање
билборда од ивице коловоза 0.5m;
- Положај:
- Према графичком прилогу
(билборд бр. 1 је под углом од 45˚ у
односу на Улицу бр.10, минимално
растојање од ивице тротоара је 0.5m,
билборд бр.2 је управан на осовину
улице, уз коловозну површину,
минимално растојање билборда од
ивице тротоара 0.5m).
11. ЛОКАЦИЈА
-

-

-

-

-

Назив улице:
- Улица Славка Крупежа, од
раскрснице са Улицом Ђорђа Томашевића до раскрснице са Улицом
Видосава Колаковића;
Број планираних билборда:
- Планира се постављање четири
билборда, и то три уз коловозну
површину са леве стране улице, у
смеру од центра града и један поред
трафо станице поред кружног тока;
Катастарске парцеле на којима се
постављају билборди:
- на деловима к.п.бр. 5186/10 КО
Чачак – билборди бр.1, 2 и 3,
- на делу к.п.бр. 5186/3 КО Чачак –
билборд бр.4;
Димензије билборда и положај носећих елемената:
- 4.0m x 3.0m, са једним носачем
на средини који је опшивен
пластифицираним поцинкованим
лимом или иноксом;
Положај:
- Према графичком прилогу
(билборди бр.1, 2 и 3 управно на
осовину Улице Славка Крупежа, уз
коловозну површину, минимално
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растојање билборда од ивице
коловозне површине 0.5m, носач
билборда бр.4 поставити на
удаљености од 3m од ивичњака,
односно 1.5m од ивице постојеће
шахте).
12. ЛОКАЦИЈА
Назив улице:
- Раскрсница Улице Данице
Марковић, Улице Видосава Колаковића и Улице Славка Крупежа;
- Број планираних билборда:
- Планира се постављање три
билборда, и то билборд бр. 1 на
тротоару у Улици Данице Марковић,
билборд бр.2 поред коловоза у Улици
Данице Марковић и билборд бр.3 у
Улици Славка Крупежа, уз коловозну
површину;
- Катастарске парцеле на којима се
постављају билборди:
- на делу к.п.бр. 3053/1 КО Чачак
– билборд бр.1,
- на делу к.п.бр. 3015/3 КО Чачак
– билборд бр.2,
- на делу к.п.бр. 5186/14 КО Чачак
– билборд бр. 3;
- Димензије билборда и положај
носећих елемената:
- 4.0m x 3.0m, са једним носачем на
средини
који
је
опшивен
пластифицираним поцинкованим
лимом или иноксом;
- Положај:
- Према графичком прилогу (билборд
бр. 1 на тротоару, управно на осовину
Улице Данице Марковић, билборд бр.
2 уз коловоз, управно на осовину
Улице Данице Марковић, билборд бр.
3 управно на осовину Улице Славка
Крупежа, уз коловозну површину, сви
билборди морају бити минимално
0.5m удаљени од ивице коловозне
површине).
-

21. januar 2014. godine

SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА

13. ЛОКАЦИЈА
-

-

-

-

-

Назив улице:
- Улица Ђорђа Томашевића и
Булевар ослободилаца, код кружног
тока у Коњевићима, поред државног
пута 1. реда М-5;
Број планираних билборда:
- Планира се постављање 5
билборда, и то један поред коловоза у
Улици Ђорђа Томашевића, а четири
поред кружног тока, уз Улицу Булевар
ослободилаца.
Катастарске парцеле на којима се
постављају билборди:
- на делу к.п.бр. 1360/5 КО
Коњевићи – билборд бр.1 и 2,
- на деловима к.п.бр. 178/1 КО
Коњевићи – билборд бр.3,
- на деловима к.п.бр. 1360/1 КО
Коњевићи – билборд бр.4 и 5;
Димензије билборда и положај
носећих елемената:
- билборд бр.1 је димензија
4.0m x 3.0m, са једним носачем на
средини који је опшивен пластифицираним поцинкованим лимом или
иноксом, билборди бр.2, 3, 4 и 5 су
димензија 8.0m x 3.0m, са једним или
два носача који су опшивени пластифицираним поцинкованим лимом
или иноксом;
Положај:
Према графичком прилогу (билборди
бр.1, 4 и 5 су постављени управно у
односу на осовину улица поред којих
су постављени, а билборди бр.2 и 3 су
орјентисани
ка
кружном
току,
минимално растојање билборда бр.1
од ивице коловоза је 0.5m, а билборди
бр.2, 3, 4 и 5 је 1.0 m од ивице
коловоза).
14. ЛОКАЦИЈА

-

Назив улице:
- Улица Булевар ослободилаца код
раскрснице са Улицом ''5'', Бељина,

-

-

-

-
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испред спортских терена, поред
државног пута 1. реда М-5;
Број планираних билборда:
- Планира се постављање једног
билборда уз тротоар;
Катастарска парцела на којој се
поставља билборд:
- на делу кп.бр. 206/1 КО
Бељина – билборд бр.1;
Димензије билборда и положај
носећих елемената:
- 8.0m x 3.0m, са једним или
више носача, који су опшивени
пластифицираним
поцинкованим
лимом или иноксом;
Положај:
Према графичком прилогу, управно на
осовину улице, минимално растојање
билборда од ивице тротоара 0.5m, уз
напомену да закупац може поставити
билборд и паралелно или под углом од
45˚ на наведену улицу, под условом да
испоштује растојање од тротоара.
15. ЛОКАЦИЈА

-

-

-

-

-

Назив улице:
- Улица Булевар ослободилаца код
насеља “Авенија 2“, поред државног
пута 1. реда М-5;
Број планираних билборда:
- Планира се постављање једног
билборда.
Катастарска парцела на којој се
поставља билборд:
- на делу кп.бр. 6142/10 КО
Чачак – билборд бр.1;
Димензије билборда и положај носећих елемената:
- 8.0m x 3.0m, са једним или
више носача, који су опшивени пластифицираним, поцинкованим лимом
или иноксом;
Положај:
- Према графичком прилогу,
паралелно
са
осовином
улице,
минимално растојање билборда од
ивице коловоза 0.5m, уз напомену да
закупац може поставити билборд и
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управно или под углом од 45˚ на
наведену улицу, под условом да
испоштује растојање од коловоза.
16. ЛОКАЦИЈА
-

-

-

-

-

Назив улице:
- Улица Булевар ослободилаца пре
моста на Западној Морави, у смеру од
града ка кружном току у Коњевићима,
поред државног пута 1. реда М-5;
Број планираних билборда:
- Планира се постављање четири
билборда.
Катастарске парцеле на којима се
постављају билборди:
- на деловима кп.бр. 5484/6 КО
Чачак – билборд бр.1 и 2,
- на деловима кп.бр. 5484/4 КО
Чачак – билборд бр.3 и 4;
Димензије билборда и положај
носећих елемената:
- 8.0m x 3.0m, са једним или више
носача,
који
су
опшивени
пластифицираним поцинкованим
лимом или иноксом;
Положај:
- Према графичком прилогу,
паралелно са осовином улице,
минимално растојање билборда од
ивице коловоза 1.0m, уз напомену
да закупац може поставити
билборд и управно или под углом
од 45˚ на наведену улицу, под
условом да испоштује растојање
од коловоза.

-

-

-
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Катастарска парцела на којој се
поставља билборд:
- на делу кп.бр. 2563/9 КО Љубић
– билборд бр.1;
Димензије билборда и положај
носећих елемената:
- 4.0m x 3.0m, са једним носачем,
који је опшивен поцинкованим
лимом или иноксом;
Положај:
- Према графичком прилогу,
управно на осовину улице, минимално растојање билборда од
ивице коловоза 0.5 m, уз напомену
да закупац може поставити
билборд и паралелно или под
углом од 45˚ на наведену улицу,
под условом да испоштује растојање од тротоара.
Члан 4.
Општи услови за доделу локације

Грађевинско земљиште у јавној
својини и површине јавне намене описане у
члану 3. овог Програма, као локације за
постављање билборда, додељују се у закуп на
одређено време од 5 година, односно до
привођења земљишта намени, на начин и под
условима
прописаним
Одлуком
о
постављању привремених објеката на
територији града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ број 5/2011) и Одлуком о
грађевинском земљишту („Сл. лист града
Чачка“ број 3/2010, 19/2010 и 24/2013),
прикупљањем понуда јавним огласом.

17. ЛОКАЦИЈА
-

-

Назив улице:
- Улица Булевар ослободилаца
после моста на Западној Морави, у
смеру од града ка кружном току у
Коњевићима, поред државног пута 1.
реда М-5;
Број планираних билборда:
- Планира се постављање једног
билборда.

Посебни услови које мора да испуни
лице које добије у закуп наведену локацију
ради постављања билборда (у даљем тексту:
закупац ) су следећи:
1) Локацију у закуп по овом Програму
не може добити правно лице, предузетник
или физичко лице које дугује ЈП „Градац“
закупнину по претходним уговорима.
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2) Закупац је дужан да са ЈП „Градац“
најкасније у року од 30 дана од дана
правоснажности решења о додели локације у
закуп, закључи уговор којим се прецизира
обавеза плаћања закупа, накнада за
уређивање 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.
3) Закупац је дужан да локацију коју је
добио у закуп користи на начин и под
условима прописаним Одлуком о постављању привремених објеката на територији
града Чачка и уговором о закупу. Надзор, над
применом одредаба ове Одлуке и уговора,
врше комунална полиција и Градска управа
за инспекцијски надзор.
4) Закупац је дужан да приликом
потписивања уговора о закупу преда ЈП
„Градац“ средствa обезбеђења – регистрованe, потписане и оверене менице, из којих ће
се ЈП „Градац“ наплатити у случају неплаћања закупа два месеца и више или у случају
уклањања билборда након истека закупа, ако
билборд буде уклањало ЈП “Градац“.
5) 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 билборд са локације у року
од десет дана од дана добијања налога ЈП
„Градац“ за уклањање билборда. Ако закупац
сам не уклони билборд са локације у
наведеном року, билборд уклања ЈП „Градац“
коришћењем новца добијеног наплатом
меница, одвози билборд на депонију ЈКП
„Комуналац“ и не одговара за евентуалну
штету насталу уклањањем и демонтирањем, а
трошкове настале депоновањем на депонији
сноси закупац. Након тога се поново
расписује оглас за постављање билборда на
дату локацију.
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6) Закупац има право прече доделе
локације по истеку рока закупа, уколико
локација буде понуђена на поново објављеном огласу, уколико прихвати најповољнију понуду за дату локацију и ако је у
уговореним роковима плаћао закуп, с тим
што поново плаћа накнаду за уређивање
грађевинског земљишта.
7) Трошкови израде, постављања и
одржавања билборда падају на терет закупца.
Закупац се обавезује да све билборде одржава
у исправном и чистом стању, поправља и
мења оштећене билборде и делове билборда
и предузима све радње неопходне за
одржавање естетског изгледа билборда.
Закупац има право да слободно одлучује о
прихватању понуда за издавање билборда,
водећи рачуна да билборди не остављају лош
утисак, не вређају јавни морал и сл. Билборди
остају у власништву закупца. Закупац
одговара за сваку штету која настане услед
погрешног постављања или коришћења
билборда.
Члан 5.
Остали услови за доделу локације
Закупац локације је дужан да о свом
трошку, за сваку локацију прибави решење о
одобрењу постављања билборда од Градске
управе надлежнe за послове урбанизма у
складу са одредбама Одлуке о постављању
привремених објеката на територији града
Чачка и да билборд постави у складу са
прибављеним одобрењем најкасније у року
од тридесет дана од дана закључења уговора
о закупу локације. Уколико закупац не
постави билборд у наведеном року, друга
најповољнија понуда ће бити усвојена или ће
оглас за дату локацију бити поновљен, без
додатних упозорења.
Члан 6.
Почетни износ закупнине за локације
утврђује Градско веће приликом расписивања
огласа, на предлог ЈП „Градац“. Закупнина се
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утврђује на месечном нивоу и обрачунава се
по површини билборда (једнострaно), која је
дата у члану 3. овог Програма. Закупнина се
плаћа у месечним износима до краја месеца
за текући месец и иста се ревалоризује на
основу индекса потрошачких цена према
званично објављеним 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 уређивање грађевинског
земљишта обрачунату по површини билборда
(једнострано) која је дата у члану 3. овог
програма.
Комунална такса се плаћа у складу са
посебним прописима.
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Члан 7.
Саставни део овог програма је
графички прилог са шематским приказом
свих локација обухваћених овим програмом.
Члан 8.
Овај програм ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Чачка“.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-7/2014-III
20. јануар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.
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1. ЛОКАЦИЈА
Улица девет Југовића, од раскрснице са Железничком улицом до кружног тока код кафане
„Цар Лазар“;
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2. ЛОКАЦИЈА
Улица краља Петра, од раскрснице са Улицом Филипа Филиповића до раскрснице са
Улицом Цара Душана
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3. ЛОКАЦИЈА
Улица Светог Саве код бензинске пумпе
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4. ЛОКАЦИЈА
Улица Булевар Вука Караџића, од хотела „Морава“ до раскрснице са Улицом Стевана
Првовенчаног
R 1:2000
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5. ЛОКАЦИЈА
Улица Булевар Вука Караџића, од раскрснице са Улицом Стевана Првовенчаног до насеља „Авенија 2“
R 1:2500
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6. ЛОКАЦИЈА
Улица Булевар ослобођења, од раскрснице са Немањином улицом до раскрснице са Улицом
Булевар ослободилаца Чачка
R 1:2000
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7. ЛОКАЦИЈА
Улица Др Драгише Мишовића, од улице Чачански партизански одред до надвожњака
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8. ЛОКАЦИЈА
Улица Др Драгише Мишовића, од раскрснице са Улицом Милутина Мандића до градске болнице
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9. ЛОКАЦИЈА
Улица Др Драгише Мишовића у близини раскрснице са Улицом Светозара Бабовића
R 1:2500
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10. ЛОКАЦИЈА
Улица бр.10 код кружног тока код Медицине рада
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10. ЛОКАЦИЈА
Улица бр.10 код кружног тока код Медицине рада

21. januar 2014. godine

21. januar 2014. godine

SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА

Strana broj 37— Broj 1

11. ЛОКАЦИЈА
Улица Славка Крупежа, од раскрснице са Улицом Ђорђа Томашевића до раскрснице са Улицом
Видосава Колаковића
R 1:2000
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12. ЛОКАЦИЈА
Раскрсница Улице Данице Марковић, Улице Видосава Колаковића и Улице Славка Крупежа
R 1:2500
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13. ЛОКАЦИЈА
Улица Ђорђа Томашевића и Булевар ослободилаца, код кружног тока у Коњевићима
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14. ЛОКАЦИЈА
Булевар ослободилаца код раскрснице са Улицом ''5'', Бељина, испред спортских терена
R 1:2000
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15. ЛОКАЦИЈА
Булевар ослободилаца код насеља “Авенија 2“
R 1:2000
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16. ЛОКАЦИЈА
Булевар ослободилаца пре моста на Западној Морави, у смеру од града ка кружном току у
Коњевићима
R 1:2000
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17. ЛОКАЦИЈА
Булевар ослободилаца после моста на Западној Морави, у смеру од града ка кружном току у
Коњевићима
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6.
На основу члана 121. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013 и 22/2013),
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 20. јануара 2014. године, донело је

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за израду
Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за израду
Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта, у
саставу:

ПРЕДСЕДНИК
-

Весна Павловић, дипл. инжењер
агрономије, Градска управа за
локални економски развој,

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
-

Миланка Крџић, дипл. инжењер
агрономије, Градска управа за
локални економски развој,

ЧЛАНОВИ
-

-

-

Др Влајисав Папић, Градска управа
за локални економски развој,
Зорица Рафаиловић, дипл. економиста, Градска управа за локални
економски развој,
Мирослав Јаћимовић, дипл. инжењер пољопривреде, Пољопривредна стручна служба Чачак,
Милан Дамљановић, дипл. инжењер пољопривреде, Пољопривре
дна стручна служба Чачак,

-

-
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Ацо Маркешевић, инжењер геодезије, Служба за катастар непокретности Чачак,
Драган Вујичић, инжењер геодезије, Служба за катастар непокретности Чачак.
II
Задатак Комисије је:

- да пре израде Предлога годишњег
програма заштите уређења и коришћења
пољопривредног земљишта, обавести јавним
позивом образовне установе – школе, стручне
пољопривредне службе, социјалне установе,
високообразовне установе – факултете и
научне институте чији је оснивач држава,
установе за извршење кривичних санкција, да
Комисији доставе захтеве за признавање
права на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини без плаћања
накнаде у површини која је примерена
делатности којом се баве, да размотри
достављане захтеве и донесе одлуку о истим
(члан 61. Закона о пољопривредном земљишту);
- да пре израде Предлога годишњег
програма заштите уређења и коришћења
пољопривредног земљишта обавести јавним
позивом правна и физичка лица који су
власници
функционалног
система
за
наводњавање и одводњавање рибњака а који
се налазе на земљишту у државној својини и
правна и физичка лица која су власници
објекта за узгој и држање животиња и која се
баве узгојем и држањем животиња а у циљу
производње хране за животиње, да Комисији
доставе захтеве за признавање права пречег
закупа најкасније до 30. октобра текуће
године, за наредну годину, да размотри
достављене захтеве и донесе одлуку о истим
(члан 64а Закона о пољопривредном
земљишту);
- да изради Предлог годишњег
програма заштите уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у складу са
одредбама члана 60,61,61а и 64а Закона о
пољопривредном земљишту, упуствима и
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инструкцијом Министарства пољоприведе,
шумарства и водопривреде о изради
годишњег програма заштите уређења и
коришћења пољопривредног земљишта;
- да прибави мишљење Комисије за
давање мишљења коју образује Градоначелник, а која у свом саставу има најмање
половину чланова физичких лица-пољопривреднике који су уписани у Регистар
пољопривредних газдинстава;
- да прибави писану сагласност
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде на Предлог годишњег програма;
- да достави Предлог годишњег
програма Градском већу на разматрање и
утврђивање и достављање Скупштини на
разматрање и доношење. Рок за доношење је
најкасније до 31. марта текуће године (члан
60. став 4. Закона о пољопривредном
земљишту).
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Чачка“ бр. 26/2013), а по предлогу Градске
управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 20. јануара 2014. године, донело је
РЕШЕЊЕ

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 82.667,52
динара, на име измирења обавеза према ДОО
„MIVEX“ Чачак, за испоручених 897 балона
од 5 литара минералне воде као помоћ
становницима Ужица, због недостатка пијаће
воде услед хаварије на систему за
водоснабдевање.

III
Комисија се образује за период од
четири године.
IV
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће

Број: 06-7/2014-III
20. јануар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.

7.
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

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 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: 06-7/14-III
20. јануар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.

Strana broj 46— Broj 1

SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА

21. januar 2014. godine

21. januar 2014. godine

SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА

Strana broj 47— Broj 1

Strana broj 48— Broj 1

SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА

21. januar 2014. godine

САДРЖАЈ

1. Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и поступку доделе
средстава за финансирање потреба у области спорта ……………………………………………… 1
2. Правилник о додели средстава за суфинансирање пројеката за јавно
информисање од локалног значаја …………………………………………………………………... 2
3. Правилник о финансијској подршци породици за новорођену децу у 2014. години …………… 13
4. Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности
саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2014. годину …………………………….. 16
5. Програм постављања билборда на територији града Чачка ……………………………………… 17
6. Решење о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта ………………………………………………. 44
7. Решење Градског већа о преносу средстава ………………………………………………………. 45

IZDAVA^:

Skup{tina

grada

^a~ka,

Administracija:

Stru~na

slu`ba

Skup{tine.

strucniposlovi@cacak.org.rs Glavni i odgovorni urednik: Qubodrag Petkovi}, sekretar Skup{tine grada
^a~ka. @iro ra~un za pretplatu: ra~un buxeta grada ^a~ka broj: 840-745141843-30 kod uprave za trezor
^a~ak. [tampa: „SLOVO” - ^a~ak.

