ГОДИНА XLX

БРОЈ 20

ЧАЧАК 21. октобар
2016. године

Цена овог броја је 600 динара
Годишња претплата је 10.000 динара

316.

II

На основу члана 56. Закона о локалним
изборима („Сл. гласник РС“ број 129/2007,
34/2010-Одлука УС и 54/2011), члана 63. Статута
града Чачка («Сл. лист града Чачка» број 3/2008,
8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 11. став 1.
Пословника о раду Скупштине града Чачка («Сл.
лист града Чачка» број 8/2008),

Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18. октобар 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18. октобра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА
НОВОИЗАБРАНИМ ОДБОРНИЦИМА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА
I
Верификује се мандат:
- Андрији Миликићу, ветеринарском
техничару из Трнаве, новоизабраном одборнику
Скупштине града Чачка, коме је мандат одборника
додељен Решењем Изборне комисије града Чачка,
број 013-13-1/2016-IV-7 од 10. октобра 2016.
године,
- Др Биљани Радивојевић, доктору
медицине-неурологу из Трнаве, новоизабраном
одборнику Скупштине града Чачка, којој је мандат
одборника додељен Решењем Изборне комисије
града Чачка, број 013-13-2/2016-IV-7 од 10.
октобра 2016. године.
- Милошу Ракоњцу, машинском техничару
за компјутерско конструисање из Атенице, и
Милисаву Марјановићу, пољопривреднику из
Прељине,
новоизабраним
одборницима
Скупштине града Чачка, којима је мандат
одборника додељен Решењем Изборне комисије
града Чачка, број 013-13-3/2016-IV-7 од 10.
октобра 2016. године.

317.
На основу члана 63. став 1. тачка 37.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПЛАН РАДА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“
ЧАЧАК ЗА РАДНУ 2016/2017. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план
рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за
радну 2016/2017. годину, који је донео Управни
одбор Предшколске установе „Радост“ Чачак, на
седници одржаној 26. септембра 2016. године.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. године
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ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
318.
На основу члана 63. став 1. тачка 37.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПЛАН РАДА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МОЈЕ
ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК ЗА РАДНУ
2016/2017. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план
рада Предшколске установе „Моје детињство“
Чачак за радну 2016/2017. годину, који је донео
Управни одбор Предшколске установе „Моје
детињство“ Чачак, на седници одржаној 15.
септембра 2016. године.

21. октобар 2016. године
Члан 1.

У Одлуци о правима и услугама у
социјалној заштити из надлежности града Чачка
("Сл. лист града Чачка", бр. 2/2013 и 22/2013) у
члану 8. став 1. после тачке 11. додаје се нова тачка
12. и гласи:
„лични пратилац детета.“
Члан 2.
После члана 91. додаје се нов одељак 12 и
нови чланови 91а, 91б, 91в, 91г,91д, 91ђ, 91е и
гласе:
12. Лични пратилац детета
Члан 91а.
Лични пратилац детета доступан је детету
са инвалидитетом односно са сметњама у развоју,
коме је потребна подршка за задовољавање
основних потреба у свакодневном животу у
области кретања, одржавања личне хигијене,
храњења, облачења и комуникације са другима,
под условом да је укључено у васпитно-образовну
установу, односно школу, до краја редовног
школовања, укључујући завршетак средње школе.

II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.

Услуга личног пратиоца детета обезбеђује
се у трајању до 40 часова недељно.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. године

За плаћање трошкова ове услуге средства
се обезбеђују у буџету града Чачка за сваку текућу
годину.

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

Члан 91б.

319.
На основу члана 9. став 1. Закона о
социјалној заштити ("Службени гласник РС", број
24/11), члана 20. став 1. тачка 17. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07)
и члана 63. став 1. тачка 7. Статута града Чачка
("Сл. лист града Чачка", бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013
и 15/2015),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И
УСЛУГАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ИЗ
НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА ЧАЧКА

Сврха ангажовања личног пратиоца је
пружање детету одговарајуће индивидуалне
подршке ради укључивања у редовно школовање,
и активности у заједници, ради успостављања што
већег нивоа самосталности.
Члан 91в.
Програмске активности личног пратиоца
детета реализују се кроз акредитовани програм, у
оквиру посебне услуге личног пратиоца детета,
или као програмске активности у оквиру услуге
дневног боравка или помоћи у кући.
Члан 91г.
Активности личног пратиоца детета,
планирају се и реализују у складу са
индивидуалним потребама детета у области
кретања, одржавања личне хигијене, храњења,
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облачења и комуникације са другима, што
укључује:
1) помоћ код куће у облачењу, одржавању
личне хигијене (умивање, чешљање, прање зуба),
при храњењу (припрема и сервирање лакших
оброка, храњење или помоћ у коришћењу прибора
и сл.), припрему књига и опреме за вртић односно
школу;
2) помоћ у заједници, што укључује:
(1) помоћ у коришћењу градског превоза
(улазак и излазак из средстава превоза, куповина
карте и сл.),
(2) помоћ у кретању (оријентација у
простору уколико је дете са оштећењем вида,
гурање колица или коришћење других помагала и
сл.),
(3) одлазак на игралишта односно места за
провођење слободног времена (подршка у игри,
подршка и посредовање у комуникацији и сл.),
укључујући културне или спортске активности и
друге сервисе подршке.
Члан 91д.
Услуга
личног
пратиоца,
односно
реализатор програмских активности набавља се од
пружаоца услуга социјалне заштите који је за то
лиценциран кроз поступак јавне набавке услуга
социјалне заштите, у складу са законом који
уређује јавне набавке, Законом о социјалној
заштити и прописима донетим за њихово
спровођење.
Ближе услове о праву на личног пратиоца
детета и ученика којима је потребна додатна
подршка, услове који морају бити испуњени да би
једно лице било ангажовано као лични пратилац,
начин финансирања и контроле рада личног
пратиоца прописује Градско веће.
Члан 91ђ.
Пружалац услуге, односно реализатор
програмских активности, има најмање једног
стручног радника.
Непосредну услугу личног пратиоца пружа
сарадник-лични пратилац детета.
Стручни радник и сарадник-лични
пратилац морају имати завршену обуку по
акредитованом програму за пружање услуге
личног пратиоца.
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Сарадник-лични пратилац не може бити
члан породичног домаћинства у коме живи
корисник, сродник у првој линији, као ни брат и
сестра, односно брат и сестра по оцу или мајци
корисника.
Члан 91е.
Право на личног пратиоца утврђује се на
основу мишљења Интерресорне комисије Града
надлежне за процену потреба за пружањем
додатне образовне, здравствене или социјалне
подршке детету односно ученику.
Центар за социјални рад доноси решење о
праву на личног пратиоца на основу поднетог
захтева за остваривање права на услугу личног
пратиоца
од
стране
родитеља/старатеља
детета/ученика, школе или Центра за социјални
рад и мишљења из става 1 овог члана.
Странка има право на жалбу против
решења којим се одлучује о праву на личног
пратиоца.
Жалба се подноси у року од 15 дана од
обавештавања странке о решењу.
Градско веће решава у другом степену о
праву на личног пратиоца.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 3.
До набавке услуга личног пратиоца у
складу са овом одлуком и прописима донетим за
извршење ове одлуке, услугу личног пратиоца
вршиће лица изабрана по поступку прописаном
Одлуком о додатној подршци детету и ученику са
инвалидитетом, односно са сметњама у развоју
("Сл. лист града Чачка", бр. 7/2014).
Даном почетка примене ове одлуке
престаје да важи члан 7. Одлуке о додатној
подршци детету и ученику са инвалидитетом,
односно са сметњама у развоју ("Сл. лист града
Чачка", бр. 7/2014).
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Чачка“, а примењује се почев од 1. јануара 2017.
године.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. године
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ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
320.
На основу члана 17. Одлуке о оснивању
јавног комуналног предузећа за одржавање
чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак („Сл. лист
града Чачка бр. 15/2013) и члана 63. Статута града
Чачка («Сл. лист града Чачка» бр. 3/2008, 8/2013,
22/2013 и 15/2015),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК БР. 64/4 ОД 10.
МАЈА 2016. ГОДИНЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о
расподели добити ЈКП „Комуналац“ Чачак, коју је
донео Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Чачак,
на седници одржаној 10. маја 2016. године, бр.
64/4.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
321.
На основу члана 17. Одлуке о оснивању
јавног комуналног предузећа за изградњу и
одржавање зелених површина и гробља „Градско
зеленило“ Чачак („Сл. лист града Чачка бр.
15/2013) и члана 63. Статута града Чачка («Сл.
лист града Чачка» бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и
15/2015),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године,
донела је
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ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК БР.
1720/16 ОД 28. АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о
расподели добити ЈКП „Градско зеленило“ Чачак,
коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Градско
зеленило“ Чачак, на седници одржаној 28. априла
2016. године, бр. 1720/16.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
322.
На основу члана 17. Одлуке о оснивању
јавног комуналног предузећа за водовод,
одржавање чистоће и пијаца „Моравац“
Мрчајевци („Сл. лист града Чачка“ бр. 8/2014пречишћен текст) и члана 63. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013
и 15/2015),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ БР. 8 ОД 18.
МАЈА 2016. ГОДИНЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о
расподели добити ЈКП „Моравац“ Мрчајевци,
коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Моравац“
Мрчајевци, на седници одржаној 18. маја 2016.
године, бр. 8.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
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СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. године
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ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

323.
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09 испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС), а у вези
члана 130. став 2 Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС»
број 132/14) и члана 63. Статута града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и
15/2015),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела је
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ОПШТИНСКИ ПУТ
Л-325, ДЕОНИЦА ОД МОСТА НА РЕЦИ ЗАПАДНА МОРАВА
ДО ПРИКЉУЧКА НА Л-314
1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
1.1.

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Правни основ за израду Плана детаљне регулације за општински пут Л-325, деоница од моста на реци Западна
Морава до прикључка на Л-314 садржан је у:

Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 54/13 решење УС и 98/13 - одлука УС), а у вези члана 130. став
2 -Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» број 132/14 и
145/14).

Одлуци о изради Плана детаљне регулације за општински пут Л-325, деоница од моста на реци
Западна Морава до прикључка на Л-314 („Службени лист града Чачка“, број 17/2013).
ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Плански основ за израду Плана детаљне регулације за општински пут Л-325, деоница од моста на реци
Западна Морава до прикључка на Л-314 заснован је на:


Просторнoм плану града Чачка („Сл. лист града Чачка“, број 17/2010)
1.2.

ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА КОНЦЕПТА ПЛАНА
ОПИС ГРАНИЦА ПЛАНА

Подручје које захвата План детаљне регулације за општински пут Л-325, деоница од моста на реци
Западној Морави, до прикључка на Л-314 припада територији Града Чачка, налази се источно од урбаног
дела Града Чачка и обухвата делове катастарских општина КО Вапа и КО Заблаће.
Северна граница овог плана поклапа се са границом усвојеног Плана детаљне регулације „за
општински пут Л-325, деоница мост на реци Западна Морава“ („Сл. лист Града Чачка“, број 3/2014)
Граница плана приказана је на графичком прилогу бр.1 Катастарско топографски план.
У обухват плана улазе следеће парцеле:
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КО Вапа- целе катастарске парцеле: 90/3,8; 92, 94, 95/1,2; 98, 99, 101/4, и део катастарских парцела
93/2 и 101/5.
КО Заблаће- целе катастарске парцеле: 47/2, 57, 58/1,2; 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 74/2, 75/1,2; 77/1,2;
78/1,2; 79/1, 80, 81, 119, 120, 121, 122, 123, 124/1,5,6; 125, 585, 586, 587/1,2; 589/1,2,3,4; 625, 626/1,2; 627,
628/1,2; 629, 630, 631, 632, 633, 635, 637/1,2; 639/1, 640, 641, 642, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 665/1, 666, 667,
668, 670/1,2,3; 672/1,4; 791, 795, 797, 799, 800, 801/1,2; 803/1,2,3,6; 804, 805, 806/1,2,3,5,6; 807/1,2,3,4,6; 812,
813/2,3; 814/1, 815, 820/2, 821/1,2,3,4; 822/1,2; 1015, 1016, 1021/3, 1022, 1023/1,2; 1036/1,2,3; 1037, 1038, 1040,
1041/1,2; 1045/2,3; 1046/1, 1056, 1057, 1058, 1059, 1061, 1068/4, 1173/1,3,7; 1174, и делови катастарских
парцела:1494 (Река Јежевица); 1481 (пут), 1482 (пут), 669 (пут), 1039 (пут), 1143 (пут), 90 (пут).
Укупна површина подручја плана износи 40,12ха, дужина путног правца 2,7км.

ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ
Основни циљеви уређења и изградње на предметном подручју су:

усклађивање са смерницама Просторног плана Града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 17/2010).

дефинисање саобраћајне мреже у односу на саобраћајно решење планирано ПП Града Чачка, као дела
укупне саобраћајне матрице општинских путева Града Чачка.

дефинисање јавног интереса кроз разграничење простора јавне и остале намене.

квалитетна опремљеност потребном инфраструктуром.

усклађивање организације, опремања и уређења простора и његова заштита уз примену услова и
критеријума за заштиту животне средине.

КОНЦЕПТ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА
Планом детаљне регулације предвиђена је реализација планираног општинског пута и остваривање
везе између два насеља - Мојсиње и Заблаће, премошћавањем реке Западне Мораве. Испоштоване су
смернице за даљи развој на простору према пројекцијама из ППГ Чачка - анализом постојеће
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организованости и опремљености простора уочена је потреба за бољим повезивањем Заблаћа као насеља са
развијеним центром, са ширим градским и регионалним окружењем.
Реализацијом овог путног правца оствариле би се боље саобраћајне везе, проходност роба и услуга,
као и пласирање пољопривредних производа, што је основна делатност становништва, чиме би се остварили
циљеви просторног развоја у наредном планском периоду.
Концептом плана предвиђене су следеће намене земљишта:
-грађевинско земљиште,
-пољопривредно земљиште,
-шумско и
-водно земљиште.
У оквиру грађевинског земљишта поред саобраћајних површина намењених за планирани општински
пут као претежна намена предвиђено је је становање руралног типа.
Плански концепт, предвиђа равномернији размештај становања, поштујући започете планиране правце
развоја (саобраћај, привреда...итд.), који би, последично, требало да активирају и развој осталих садржаја, па
и стамбених. Концепт развоја становања, у планском периоду, обухвата унапређење постојећих и развој
нових стамбених целина.
Просторни размештај становања заснива се у јединственим функционалним и типолошким
карактеристикама становања. Највише густине становања заступљене су у зони насељског центра, који је ван
обухвата Плана, док густине постепено опадају према периферним деловима насеља тј. на подручје ПДР.
У складу са традицијом и карактером насеља, становање руралног типа подразумева доминантност
објеката породичног становања, чија је основна делатност пољопривреда.
Предлогом концепта, пољопривредне површине су у оквиру захвата плана детаљне регулације
заступљене на површини од 28,76 ха, али представљају најдоминантнију намену у ширем окружењу
предметног простора. Издвајају се површине на којима се узгајају пре свега ратарске и повртарске културе,
а у нешто мањој мери су заступљене површине под воћем.
Шумско земљиште је заступљено на 0,95 % од укупне површине Плана. Мање парцеле под шумом су
у приватном власништву и задржане су под истом наменом. Заступљене су типичне листопадне дендро врсте
овог поднебља: топола, цер, храст и др.
Водно земљиште је заступљено са 0,40 % и предвиђено је као отворени појас, са задржавањем постојеће
вегетације у мери која не ремети пролазак планиране саобраћајнице.
САОБРАЋАЈ
Планирани општински пут, који је предмет разраде овог ПДР-а, био би друга попречна веза два државна
пута, посматрано од Чачка ка Краљеву. Предметни пут прелази преко катастарских општина Заблаће и Вапа
и посредно повезује насеља Заблаће и Мојсиње. Растојање ова два насеља, реализацијом овог пута (као и
планираног моста) би се скратило за око 10 km. Скраћење се односи и на растојања оближњих насеља, са
једне и друге обале реке Западне Мораве, а која остварују везу са општинским путевима Л-325 и Л-314.
ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ
Водоводне инсталације
Стамбени део насеља се у већем проценту напаја са прстенасте мреже Ø80 – Ø100 mm, а мањи део
корисника насеља се снабдева са секундарне мреже мањих пречника.
Фекална канализација
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Трасе постојећих канализационих цеви су углавном у коридору коловоза и укрштања са осталим
будућим инфраструктурним водовима ће се вршити на лицу места уколико за то буде потребе, имајући у
виду прописе и неопходност поштовања нагиба цеви фекалне канализације. Нова фекална канализација се
положајно планира у коридору коловоза, на одстојању 1,0 m од ивичњака (супротном страном од водоводне
мреже).
Атмосферска канализација
Атмосферска канализација није планирана, а одводњавање пута је планирано изградњом отворених
канала у путном земљишту.
Водотокови
Просторним планом Града Чачка је планирано уређење водног земљишта и његова заштита, пре свега
са становишта очувања могућности несметане евакуације великих вода, одводњавања и очувања флоре и
фауне.
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
Постојећа електроенергетска инфраструктура задовољава садашње потребе корисника, без значајних
резерви у случају потребе за проширењем услед изградње нових објеката.
Степен сигурности система није довољно висок због застарелости (истек предвиђеног
експлоатационог века), а такође и поузданост због непостојања резервног напајања у случајевима испада
појединих елемената система.
Мрежа је изведена тако да доминира надземна мрежа у односу на подземну.
Постоје реални услови за побољшање електроенергетске инфраструктуре у свим сегментима. Могуће
је извршити одговарајућа проширења система, односно повећање капацитета, замену делова система новим,
ради истека експлоатационог века, изградњу нових елемената и тако повећати капацитет.
ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА
Траса изграђеног дистрибутивног гасовода задржава постојећи правац. Нови дистрибутивни гасовод
планиран је у тротоару саобраћајнице која се одваја ка северу, а уз коју је планирано становање.
Бољи услови становања подразумевају и боље услове комфора у смислу грејања објеката, а то се
може постићи:





енергетском санацијом објекта у смислу побољшања спољњег омотача објекта,
прикључком на дистрибутивну гасну мрежу,
применом уређаја за загревање објекта са високим степеном искоришћења,
применом обновљивих извора енергије.
ПРЕДЛОГ ЗОНА ЗА ДАЉУ УРБАНИСТИЧКУ РАЗРАДУ

У оквиру ПДР „за општински пут Л-325, деоница од моста на реци Западна Морава до прикључка на
Л-314“, не планирају се простори за даљу разраду урбанистичким плановима.
1.3. УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА
За израду Плана коришћени су следећи услови:
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ПРИКАЗ УСЛОВА НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА
ИНСТИТУЦИЈЕ

Датум
Датум
прослеђивања добијања
захтева
услова

Број заведених
услова

10.10.2013.г

6.12.2013.г

10935

10.10.2013.г

27.11.2013.г.



ЕПС- ЈП "Електродистрибуција", Чачак



ЈП "Електромрежа Србија", Београд



"Телеком Србија" АД/фиксна телефонија/
Предузеће за телекомуникацију,Чачак

10.10.2013.г

"Телеком Србија" АД/фиксна телефонија/
Предузеће за телекомуникацију,Краљево-допуна

13.11.2013.г





"Телеком Србија" АД/мобилна телефонија/
Предузеће за телекомуникацију,Чачак



“ТЕЛЕНОР” ДОО, Београд



“МТС “, Београд



“ВИП МОБИЛЕ” ДОО, Нови Беорад



"СРБИЈАГАС ", Чачак, Београд



"СРБИЈАГАС ", Чачак, Београд / допуна



ЈВП “Србијаводе”, Чачак



ЈКП “ВОДОВОД”, Чачак



Републички хидрометереолошки завод, Београд



Служба за заштиту животне средине, Градска управа
за урбанизам града Чачка





Министарство здравља, Републичка санитарна
инспекција, Одељење Чачак
Министарство одбране

10.10.2013.г

10.10.2013.г

10.10.2013.г

10.10.2013.г

10.10.2013.г
/

10.10.2013.г

III-18-03-234/1

29.10.2013.г

336093/2-2013

21.11.2013.г

368628/2

26.12.2013.г

334108/2-2013
ОЖ

25.11.2013.г

350-03/13-IV-201

/

19.11.2013.г

10.01.2014.г
5.04.2016.г.
29.10.2013.г

/

6704/13-1-01

02-06-03/317
IV4/702
07-230-5849

7.11.2013.г.

5290-12/81

10.10.2013.г

29.10.2013.г.

92-III-1100/2013

10.10.2013.г

501-218/13-IV-229.10.2013.г.
01

10.10.2013.г

10.10.2013.г.

5.11.2013.г.

1.11.2013.г

530-53-1223/
2013-10
3199-2
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10.10.2013.г



Министарство одбране / допуна



Директорат цивилног ваздухопловства



Република Србија, МУП Чачак, сектор за ванредне
ситуације

29.10.2013.г

10.10.2013.г

10.10.2013.г



ЈКП „Моравац“ Мрчајевци



Месна заједница Заблаће



ЛЕР (локални економски развој) Чачак



ЛЕР (локални економски развој) Чачак/водни услови



Завод за заштиту природе Србије, Београд

5.12.2013.г

3199-6

7.11.2013.г

3/6070176/2013-0002

1.11.2013.г

217-657/13

/

/

07.08.2015.г
16.09.2015.г

5687/15-1-01

07.08.2015.г

07.08.2015.г

/

/

25.01.2016.г.

325-59/2015-IV5-01

21.11.2013.г

020-2497/2

23.12.2015.г

10.10.2013.г

2. ПЛАНСКИ ДЕО
2.1

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

Правила уређења дата су по зонама и представљају основ за директну примену плана.
2.2.

ПОДЕЛА ЗЕМЉИШТА НА ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ

Анализом затечене слике насеља, са освртом на смернице развоја дефинисаних претходном планском
документацијом и уважавањем постојећег стања, дефинисане су зоне према функционалним, обликовним и
морфолошким специфичностима. Планом детаљне регулације извршена је подела на две урбанистичке зоне.
ЗОНА 1
Урбанистичка зона 1 намењена је становању руралног типа. Зона обухвата јужни део, планом
третираног простора, уз планирану саобраћајницу која има ранг општинског пута. Простор је изграђен
објектима у сврху пољопривредних домаћинстава и објекти су претежно доброг бонитета. Уз очекивану већу
фреквентност саобраћаја планирано је погушћавање насељености уз опремање ове зоне целокупном
потребном комуналном инфраструктуром. Границе зоне дате су на графичком прилогу бр. 3 - Планирана
намена површина са поделом на зоне.
Урбанистичком зоном 1 обухваћен је простор у површини од 12,35 ха и подељена је на 5
урбанистичких целина које су физички одвојене саобраћајницама али су према основним урбанистичким
параметрима уједначене.
Урбанистичка целина 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5- становање руралног типа
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Овај вид становања обухвата стамбене структуре са окућницама и пољопривредним површинама у
њиховом залеђу. Поред основног стамбеног објекта на парцелама егзистирају и објекти пољопривредног
газдинства. Стамбени објекти су сконцетрисани уз саобраћајне токове у виду појединачних групација. Основ
уређења ових урбанистичких целина претставља реконструкцију постојећих објеката становања, кроз
квалитетну доградњу, подизање квалитета уређености и боље инфраструктурно опремање као и нову
изградњу објеката.
У оквиру ове намене дозвољени су пословни садржаји у склопу стамбених објеката или као потпуно
самостални објекти. Планирано је погушћавање на постојећим парцелама, кроз могућност организовања
више стамбених јединица - домаћинстава у склопу једног објекта.
У планском периоду на овом простору предвиђено је:
- задржавање постојећих пољопривредних домаћинстава,
-постепена трансформација уз могућност прерастања сеоских домаћинстава у мешовита.
-изградња погодна за развој пољопривреде, пословања и других делатности – развој малих предузећа,
сервиса и сл., уз одговарајуће услове заштите животне средине.
У оквиру ове намене могућа је изградња објеката производних капацитета и изградња објеката за
чувања пољопривредних производа (хладњаче...), уз обавезу израде процене утицаја на животну средину.
Такође је дозвољена изградња и објекта других компатибилних намена, чија делатност неће имати
штетног утицаја на околину као што су спорт и рекреација, комунални објекти, сервиси, верски објекти,
објекти мале привреде и др.
Табела 1: ПОВРШИНЕ ЦЕЛИНА У ЗОНИ 1.
ПЛАНИРАНО СТАЊЕ
ПОВРШИНА
/ha2/
1.1

Становање руралног типа

0,77

1.2

Становање руралног типа

3,03

1.3

Становање руралног типа

1,33

1.4

Становање руралног типа

3,47

1.5

Становање руралног типа

2,60

∑

11,20
ЗОНА 2

Урбанистичка зона 2 обухвата северни део плана, доминира пољопривредно земљиште са мањом
енклавом становања, која је формирана у виду појединачне групације објеката смештене уз планирани путни
правац. Предвиђено је задржавање намене пољопривредног, шумског и водног земљишта. Границе зоне дате
су на графичком прилогу бр. 3 - Планирана намена површина са поделом на зоне.
Урбанистичком зоном 2 обухваћен је простор у површини од 29,78 ха.
Урбанистичка целина 2.1..- становање руралног типа
Задржава се постојећа локација са могућношћу прерастања у погон за развој пољопривреде и друге
врсте пословања уз услове уређења као у урбанистичким целинама у зони 1.
Табела 2: ПОВРШИНЕ ЦЕЛИНА У ЗОНИ 2.
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ПЛАНИРАНО СТАЊЕ
ПОВРШИНА
/ha2/
2.1

Становање руралног типа

0,35

2.3 УРЕЂЕЊЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
2.3.1. ПРЕДЛОГ ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Предложене површине јавне намене у оквиру обухвата плана су :
општински пут Л-314,
новопланирани општински пут,
МТСН-централа,
некатегорисани путеви и
остаци некадашњег тока Јежевачке реке.

-

Општински пут Л-314 и новопланирани општински пут својом трасом пролази насељени део Заблаћа,
мостом прелази реку Западну Мораву и спаја се са општинским путем Л-325 у КО Мојсиње повезујући већи
број насеља са леве и десне обале реке Западне Мораве.
Некатегорисани путеви се користе као приступ реци З. Морави, пољопривредном земљишту. Путеви
су формирани и проширени на минималну ширину од 6 м, чиме су испоштоване смернице из ППГ Чачка.
Јежевачка река је садашњим током напустила своју катастарску парцелу. Ушће реке у З. Мораву је
ван граница ПДР. Планирано је задржавање и натурална регулација напуштеног тока реке у оквиру
катастарске парцеле која припада ЈП „Србијаводе“.
МТСН –централа налази се на неограђеном бетонираном постољу, непосредно уз раскрсницу Р2.
Велики део простора обухваћеног планом остаје у статусу грађевинског земљишта за остале намене.
Површине јавне намене дефинисане су аналитичко-геодетским елементима на графичком прилогу бр. 5
«Карта регулације, парцелације и површина јавне намене».
ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА КОЈЕ СУ ПЛАНОМ ОДРЕЂЕНЕ ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
Новопланирани општински пут
КО Вапа: део к.п. бр. 93/2, 90/3, 92, 94, 95/1, 95/2, 101/4, 99, 98 и 888 (Јежевачка река).
КО Заблаће: део к.п. бр. 57, 58/1, 58/2, 59, 61, 62, 63, 47/2, 65, 81, 66, 119, 90, 80, 79/1, 121, 78/1, 122,
78/2, 77/1, 77/2, 74/2, 75/1, 75/2, 123, 642, 641, 124/6, 1482, 1481, 637/2, 637/1, 635, 652, 651, 654, 633, 655, 632,
656, 631, 630, 665/1, 629, 666, 628/2, 628/1, 667, 625, 627, 626/1, 626/2, 668, 669, 670/1, 670/2, 589/1, 589/2,
589/3, 589/4, 587/1, 670/3, 672/1, 587/2, 586, 585, 803/2, 807/3, 807/2, 807/4, 803/3, 803/6, 801/2, 807/1, 801/1,
807/6, 800, 806/6, 799, 806/3, 806/2, 795, 797, 806/5, 805, 791, 1061, 1059, 1057, 1058, 806/1, 1056, 812, 813/2,
813/3, 814/1, 821/1, 821/2, 820/2, 1041/1, 1041/2, 822/1, 1038, 1040, 1037, 1036/3, 1045/2, 1036/2, 1036/1, 1039,
1046/1, 1173/1, 1173/7, 1023/2, 1023/1, 1022, 1173/3, 1143, 1174, 1021/3 и 1494 (Јежевачка река). Целе
катастарске парцеле које улазе у новопланирани пут су к.п. бр. 653 и 804.
R1- (Општински пут L-314)
Леви крак се налази југозападно од новопројектованог пута и обухвата делове следећих катастарских
парцела: 1173/3, 1143 и 1174.
Доњи, југоисточни крак, обухвата следеће делове катастарских парцела: 1039, 1174, 1021/3, 1016 и
1015.
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Некатегорисани путеви
R2- Налази се источно од пута који је предмет плана детаљне регулације и обухвата део катастарске парцеле
број 1482.
R3- Налази се западно од новопројектованог пута и обухвата делове следећих катастарских парцела: 791,
1482 и 1068/4.
R4- Налази се југоисточно од пута који је предмет плана детаљне регулације и обухвата делове следећих
катастарских парцела: 1482, 585, 807/3 и 807/2.
R5- Леви крак се налази северозападно од новопројектованог пута, где обухвата делове следећих
катастарских парцела: 123, 90 и 1481.
Десни крак се налази југоисточно од предметног пута и обухвата делове следећих катастарских парцела:
124/6, 124/1, 125, 152, 1481, 639/1, 1482 и 641.
R6- Налази се североисточно од пута који је предмет плана детаљне регулације и обухвата делове
катастарских парцела: 81, 118/1, 118/3, 90 и 119.
Јежевачка река
део к.п.бр. 888 KO Вапа и део к.п.бр 1494 КО Заблаће.
Комуналне површине:
MTSN –централа - к.п. бр. 1038 КО Заблаће
* (Р1-ознака раскрснице)
2.4

БИЛАНСИ ПОВРШИНА

На основу планираних решења може се закључити да се мења проценат грађевинског земљишта, тако
да је планирано погушћавање стамбених површина на 12,84 ха. Формирана је функционална саобраћајница
ранга општинског пута као и адекватни прикључци некатегорисаних путева који чине мрежу саобраћајница
у оквиру ПДР на 3,4 ха. Планом доминирају обрадиве пољопривредне површине. Шумске површине су
заступљене на приватним парцелама у мањем обиму. Катастарска парцела Јежевачке реке се задржава као
водно земљиште.
Табела 3: ПЛАНИРАНИ БИЛАНС ПОВРШИНА
ПЛАНИРАНО СТАЊЕ-основна намена
ПОВРШИНА/ha/

%

1.

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

15,70

39,13

2.

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

23,63

58,90

3.

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

0,63

1,57

4.

ВОДНО

0,16

0,4

∑

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

40,12

100

2.5 УРЕЂЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ МРЕЖА
2.5.1 САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Планирање саобраћајница у ПДР-у за предметни општински пут рађене су на нивоу идејних решења.
На основу података из овог плана потребно је урадити техничку документацију потребну за изградњу
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објеката саобраћајне инфраструктуре. Ситуационо решење саобраћајница планирано је тако што се настојало
да се у највећој могућој мери користе трасе и коридори постојећих саобраћајница, а дефинисано је датим
елементима осовине (координатама карактеристичних тачака и темена, полупречницима кривина, елеметима
попречног профила и ширином регулације у оквиру које се морају наћи сви елементи пута). У оквиру дате
саобраћајне регулације, пројектанту се оставља могућност измене садржаја елемената попречног профила
уколико параметри добијени анализом саобраћаја, одводњавања или други, оправдају такву интервенцију,
али искључиво ако је таква интервенција могућа у оквирима важећих законских докумената који уређују
област саобраћаја.
Саобраћајна мрежа подручја овог плана детаљне регулације састоји се из следећих делова
а/ Општинских путева (ознаке Л-314 и новопланираног општинског пута)
б/ Некатегорисаних путева
в/ Атарских путева
а/ Општински путеви
На подручју обухваћеном ПДР-ом уочавају се две карактеристичне деонице новопланираног
општинског пута. Деонице које су у окружењу насељеног места и деонице које су планиране на подручју
које није насељено ("отворене деонице"), односно кроз делове окружено пољопривредним парцелама, или
пак кроз неуређено окружење (у близини нерегулисаних активних и напуштених корита река).
У делу општинског пута кроз насељено подручје очекује се минимално ограничење брзине кретања
возила на 50 km/h (40 km/h). Елементи планираног попречног профила састоје се из коловоза ширине 6m,
банкина ширине 1m, једностраног тротоара минималне ширине 1,5m (са оивичењем) и отворених канала,
изграђених од бетона. Укупна ширина регулације је минимум 11,5 m што је за 1,5 m више од минимума
ширине регулације предвиђеног Просторним планом града Чачка, а који се односи на овај ранг
саобраћајница.
Слика: Илустрација попречног профила општинског пута на деоници кроз насеље
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У погледу меродавног возила, потебно је остварити проходност за теретно возило тегљач са
полуприколицом, што је планским решењем омогућено. Нивелационо ову деоницу треба пројектовати што
ближе постојећем стању коме су прилагођени околни објекти. Одводњавање решавати отвореним каналима
који треба да буду бетонирани (на лицу места, или састављени од сегментних бетонских елемената),
зацевљени испод улаза на парцеле и на раскрсницама. Ови канали могу бити трапезног или правоугаоног
облика у зависности од потреба, просторних могућности и других околности. У случају потребе дозвољавају
се и дужи потези зацевљења, али се тада морају предвидети ревизије (бетонски објекти-шахте и уливне
грађевине), покривене металним решеткама и са спуштеним дном (таложником). Зацевљени делови канала
морају имати пропусну моћ као и канали. Уливне грађевине треба предвидети на почетку дужих потеза
(дужих од 15m) зацевљења, а ревизије на свеких наредних не више од 15m. У погледу коловозне конструкције
(коловоза и тротоара) ове путеве треба пројектовати као путеве са савременим коловозним засторима. За
димензионисање коловозне конструкције рачунати на средње еквивалентно саобраћајно оптерећење.
Ван насеља, према функционалној класификацији ванградских путева, овај општински пут спада у
категорију равничарских путева за које је прописана рачунска брзина Vr= 60km/h. На деоници ван насеља,
планирани су са попречним профилом који се састоји од коловоза ширине 6m, банкина ширине 1m, шкарпи
(насипа и усека) променљиве ширине и земљаних канала, смештених у појас регулације. Меродавно возило
је теретно возило - тегљач са полуприколицом. Ову деоницу у нивелационом смислу највећим делом
пројектовати у ниском насипу (око 0,3-1,0 m) у односу на околни терен, а уклопити га у нивелету планиране
деонице којом се приступа мосту преко Западне Мораве (ПДР За општински пут Л-325, деоница мост на реци
Западна Морава). Одводњавање коловоза решавати гравитационим отицањем преко банкина и шкарпи
насипа и отворених путних канала. Коловозну конструкцију пута пројектовати са савременим коловозним
застором, а за димензионисање коловозне конструкције рачунати на средње еквивалентно саобраћајно
оптерећење.
б/ Некатегорисани путеви
Према функционалној класификацији ванградских путева, ови путеви спадају у некатегорисане
равничарске путеве. За овакве путеве не очекује се брзина кретања већа од V= 40 km/h (30 km/h).
Некатегорисани путеви подручја које обухвата ПДР су путеви који су директно повезани на општинске
путеве (планирани продужетак Л-325) и имају припадајуће катастарске парцеле. Планирани су као јавни
путеви доступни већем броју корисника. Минимални појас регулације ових путева је 6m. Такође, као и у
случају општинских путевa, неки се налазе у насељеном подручју (3 некатегорисана пута прикључена на
планирани општински пут Л-325 и планирани су као приступни за делове насеља, а неки на деоницама ван
насеља (4 прикључка на планирани општински пут Л-325) и планирани су као прикључна веза за атарске
путеве, приступ пољоприврадним парцелама и шљункари. На графичком прилогу места укрштања
општинских и некатегорисаних путева у насељу су означена као раскрснице ознакама R1, R2, R3 и R4, док
раскрснице које формирају ови путеви ван насеља носе ознаке R5 и R6. Минимални попречни профил ових
путева састоји се од коловоза и банкина. Деонице ових путева (у зони укрштања, односно прикључења на
општински пут), пројектантски треба решавати заједно са пројектом општинског пута у дужини која је
минимално потребна да се усвојеним елементима попречног профила, нивелационо и ситуационо уклопе у
пројектовани општински пут са једне стране и у постојеће стање некатегорисаног пута са друге стране.
Коловозна конструкција ових путева треба да буде димензионисана за лако саобраћајно оптерећење, и са
минималним квалитетом коловозне конструкције од шљунковитог материјала, или дробљеног агрегата
усаглашених гранулација по слојевима. Завршни слој коловозне конструкције ових путева треба да буде од
дробљеног каменог агрегата. На некатегорисаним путевима планирати проширења за мимоилажење возила
већих габарита, као и проширења која би била намењена паркирању теретних возила за потребе утовара и
истовара (пољопривредних производа и средстава).
в/ Атарски путеви
Према функционалној класификацији ови путеви су готово искључиво путеви за приступ
пољопривредним парцелама. Често ови путеви не носе припадајућу парцелу. У погледу графичког приказа
ови путеви нису посебно обрађивани. Са становишта ПГР-а ови путеви су значајни у зони прикључака на
општинске и некатегорисане путеве у смислу уклапања и заштите путева вишег реда. Ширина, елементи
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попречног профила и коловозни застор за ове путеве раде се у складу са меродавним возилом које је обично
пољопривредна механизација. У зони прикључка на путеве вишег реда морају остварити прегледност на
прикључни пут у складу са дефинисаном брзином и морају имати зацевљени канал пута вишег реда. Такође,
у додиру са путем вишег реда, атарски путеви као и директни приступи са пољопривредних парцела морају
имати најмање пошљунчан (или још боље уређен) коловоз у дужини и ширини која омогућава заустављање
возила или пољопривредне механизације и њихову припрему (најчешће чишћење, провера сигнализације и
слично) за излазак на јавни пут (некатегорисани или општински пут). Овакво уређење подразумева се и у
случају када се пољопривредна парцела прикључује директно на јавни пут. Такав прикључак (директно са
парцеле на јавни пут) захтева и проширење за паркирање возила-пољопривредне механизације на парцели
било за потребе утовара и истовара, или пак за потребе мирујућег саобраћаја.
2.5.2. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
Водоводне инсталације
У обухвату ПДР-а постоји изграђена локална водоводна мрежа у власништву месне заједнице, из
периода када се водоснабдевање целог насеља обављало са „Кићановића врела“. Сада је укинуто врело као
извориште, а целокупна мрежа је повезана на нови систем са опитног бунара у Кукићима. Стамбени део
насеља се у већем проценту напаја са прстенасте мреже Ø80 – Ø100 mm, а мањи део корисника насеља се
снабдева са секундарне мреже мањих пречника.
Капацитети изграђене мреже су предвиђени искључиво за снабдевање водом за санитарне потребе
корисника, али се у коридору коловоза, на одстојању 1,0 m од ивичњака планира нови крак водоводне мреже
Ø80 до грађевинског земљишта у целини 2.1, који се може реализовати за потребе изградње производних
објеката на предметном подручју. Реализацијом пројеката проширења рзавског водовода ("Генерални
пројекат водоводног система приградских насеља Чачка" ("Водопројект", Београд, новембар 1999.год.)),
изградњом магистралног цевовода Ø300 mm од Атенице до Горичана, са десне стране Западне Мораве
(након изградње бране Сврачково) и укључењем изворишта Кукићи и Гушевац у систем водоснабдевања
Града Чачка - обезбедиће се свим насељима низводно од градске зоне Чачка да се снабдевају рзавском водом.
Фекална канализација
У обухвату ПДР-а постоји изграђена мрежа фекалне канализације у власништву месне заједнице, која
није комплетно завршена. Употребљене воде из домаћинстава и пословних простора су једним делом
прикључене на постојећу фекалну канализацију, која се без пречишћавања испушта у Западну Мораву; а
другим делом су прикључене у индивидуалне септичке јаме. Постојећа фекална канализација се задржава,
због нагиба целокупне мреже и њеног улива у Западну Мораву (ван обухвата ПДР). Све друге планиране
инсталације ће ускладити своје трасе на лицу места у односу на фекалну канализацију.
Нова фекална канализација до грађевинског земљишта у целини 2.1 се положајно планира у коридору
коловоза, на одстојању 1,0 m од ивичњака (супротном страном од водоводне мреже). Објекти који нису
обухваћени каналисањем насеља према постојећој пројектној документацији, морају одвођење
употребљених вода реализовати изградњом водонепропусних септичких јама (од полимерних материјала или
водонепропусног бетона), које ће се празнити по потреби. Пражњење ће искључиво обављати надлежна
комунална организација.
Атмосферска канализација
У обухвату ПДР-а не постоји изграђена мрежа атмосферске канализације, па се атмосферске воде и
воде од прања платоа одводе отвореним каналима уз саобраћајнице до најближих реципијената.
Атмосферска канализација није планирана, а одводњавање пута је планирано изградњом отворених
канала у путном земљишту. У зони 1 грађевинског земљишта се изнад планираног отвореног канала
предвиђају сегментне бетонске плоче, а нарочито у зонама раскрсница R2 и R4, где су уз сам објекат
планирани потпорни зидови. Режим одржавања отворених канала у путном земљишту би се морао стриктно
примењивати уз повећање улагања и ефикасности надзора.
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Као реципијент ће се користити стари ток Јежевачке реке, као и постојеће депресије које се и сада
користе за одводњавање.
Водотокови и објекти на водотоковима
У обухвату ПДР-а је напуштено нерегулисано корито Јежевачке реке, која је променила ток и улива
се у Западну Мораву ван обухвата Плана. Стари ток је у природном, нерегулисаном стању где се не спроводе
никаве мере одбране од поплава, а има довољно велико сливно подручје где се повремено формирају отицаји
који могу угрозити имовину и животе људи. Јежевачка река је бујичног карактера, са израженом
неравномерношћу у погледу протицаја и проноса наноса у различитим периодима у току године, док при
наиласку поплавног таласа мање вероватноће појаве, протицаји и продукција наноса могу да нарасту и по
више пута. Поплавни талас као последица великих киша или отапања леда може имати јако деструктивно
дејство. Ширина плавне зоне за повратни период 100 година за Јежевачку реку је 257 m, и заузима површину
плављења око 200 ha.
Планирано је уређење водног земљишта и његова заштита, пре свега са становишта очувања
могућности несметане евакуације великих вода, одводњавања и очувања флоре и фауне, као и стабилизације
корита. У напуштеном кориту Јежевачке реке се предвиђа натурална регулација, која подразумева што мању
употребу грубих вештачких интервенција, како би се у целости очували водени екосистеми и непосредно
приобаље (забраном градње објеката који би отежали или онемогућили одржавање насипа), а напуштено
корито се оспособило да још боље прими поплавни талас из Западне Мораве и Јежевачке реке при великим
водама – чиме ће се сачувати и околно пољопривредно земљиште од плављења. На укрштању са насипом
предметног општинског пута се предвиђа пропуст.
На основу документа „Студија и план заштите од поплава територијалне јединице локалне
самоуправе Града Чачка“ („Ехтинг“ - Београд, 2012. год.), урађена је прелиминарна процена ризика од
поплава, која се заснива на картама угрожености од поплава. Карте су утврђене на основу хидрауличких
прорачуна за поплаве разних изабраних повратних периода и садрже информације о границама плавног
подручја, котама нивоа, дубинама воде, а по потреби, брзинама и протоцима. Границе поплавних подручја
уносе се и у просторне (просторни план јединице локалне самоуправе) и урбанистичке (генерални и
регулациони) планове, а катастарске парцеле у тим зонама региструју се у водном информационом систему.
Граница 100-годишње воде Западне Мораве је нацртана у Синхроном плану инфраструктуре.
На основу Оперативног плана заштите од поплава: „Локални оперативни план за воде другог реда на
територији Града Чачка“ (ВДП „Морава“ – Чачак, 2015.год.) на територији Града Чачка, дефинисане су
деонице и објекти услед којих и на којима може доћи до изливања. Јежевачка река има 5 критичних деоница,
а означено је и 6 критичних тачки. У обухвату овог ПДР-а нема ни критичних деоница, ни критичних тачки,
али на основу збирних ризика од поплава – подручје на левој обали Јежевачке реке и на левој обали старог
тока Јежевачке реке, припада зони великог ризика од поплава, а подручје на десној обали старог тока – зони
малог ризика од поплава (графички прилог Синхрон план инфраструктуре).
Заштиту подземних вода од загађивања спровести кроз следеће мере:
- контролисану примену биоцида и хемијских препарата у пољопривредној производњи;
- заштиту земљишта и рекултивацију деградираних и девастираних површина земљишта.
Како је експлоатација шљунка и песка као грађевинског материјала неконтролисана, неопходно је
побољшање механизама контроле експлоатације.
2.5.3 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Постојећу електроенергетску мрежу унутар граница овог плана чине објекти за пренос електричне
енергије, и то нисконапонски (1 kV) и средњенапонски (10 kV) надземни водови, постављени на одговарајуће
стубове. Нисконапонска мрежа је намењена за напајање електричном енергијом корисника како унутар, тако
и изван граница плана, а 10 kV-на мрежа је транзитног карактера, односно намењена је за напајање објеката
изван граница плана.
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На подручју плана не постоје објекти за трансформацију и објекти за производњу електричне
енергије.
Траса надземног вода 10 kV "Виљуша – Доња Горевница" једним делом припада овом подручју, а у
непосредној близини (јужно) је надземни вод 10 kV за ТС 10/0,4 kV "Трсине" и ТС 10/0,4 kV "Огњеновићи",
као и надземни вод 10 kV за ТС 10/0,4 kV "Ливаде - Ерићи" (западно).
На околном подручју постоји неколико трафостаница 10/0,4 kV:
-

ТС 10/0,4 kV "Трсине", инсталисане снаге 160 kVA,
ТС 10/0,4 kV "Огњеновићи", инсталисане снаге 160 kVA,
ТС 10/0,4 kV "Ливаде - Ерићи", инсталисане снаге 100 kVA.

Предложено решење електроенергетске мреже урађено је на основу Услова ЈП "Електросрбија" д.о.о.
Краљево, Електродистрибуција Чачак, број 10935 од 06.12.2013. године и ЈП "Електромреже Србије",
Београд, број III-18-03-234/1 од 27.11.2013. године.
Потребе за новим количинама електричне енргије захтевају повећање снаге у систему, што се може
реализовати довођењем електричне енергије са стране или изградњом нових трафо-станица 10/0,4 kV.
Могућа је изградња нових трафостаница напонског односа 10/0,4 kV на јавним површинама, или
грађевинским парцелама, уз решавање имовинско-правних односа, према одговарајућим условима
испоручиоца електричне енергије. Нове трафостанице могу да буду типске монтажно-бетонске, напона 10/0,4
kV, инсталисане снаге 630 kVA, технички осмишљене тако да се оствари могућност касније доградње још
једног трансформатора 630 kVA, или стубне, постављене на армиране бетонске стубове, инсталисане снаге
према одговарајућим пројектима.
Напајања нових ТС 10/0,4 kV на страни 10 kV реализовати кабловима 10 kV, њиховим полагањем у
ровове по трасама у складу са планским решењима, или надземним водовима 10 kV, уз обавезно формирање
тзв. "прстенова", ради обезбеђења резервних напајања у случајевима испада.
Нову мрежу у зонама грађевинског земљишта на подручју КО Заблаће изводити као подземну, а на
подручју КО Вапа као подземну или надземну.
Реконструкција постојеће мреже, заменом постојећих елемената инфраструктуре (каблова,
надземних водова, стубова...) новим, због преоптерећења или смањења губитака, дуплирањем водова због
повећања поузданости, односно формирања одговарајућих "прстенова" у циљу обезбеђења резервног
напајања у случајевима испада, кварова на мрежи, или других критичних ситуација које неодложно захтевају
радикалне активности на мрежи, уколико није дошло до реализације планом предвиђене одговарајуће
саобраћајнице чија је зона тротоара или зелених површина овим планом предвиђена за трасирање каблова,
може се реализовати у складу са постојећим трасама надземних и подземних водова. Обавеза је дистрибутера
електричне енергије да касније, код реализације планом предвиђене саобраћајнице, изврши измештање,
односно усклађивање траса инсталација у складу са планским решењем.
Трафостанице 10/0,4 kV, типске МБТС 630 kVA (или nx630 kVA), или СБТС разних снага, уз
примену мера заштите од свих опасности које се могу на овом подручју појавити, могу се градити на јавним
површинама или грађевинским парцелама, уз решавање имовинско-правних односа и користити за напајање
електричном енергијом објеката, како на тој, тако и на другим грађевинским парцелама.
Додатно побољшање система може се постићи производњом електричне енергије из
обновљивих извора енергије (соларна, хидро-гео-термална енергија) за сопствене потребе.
Инсталације јавног осветљења изводити према одговарајућим пројектима, коришћењем стубова за
јавно осветљење, или стубова НН мреже и светиљки са изворима светла, правилно одабраних на основу
светлотехничких захтева, примењујући мере енергетске ефикасности. Стубове постављати у зоне тротоара
или зелених површина, тако да не угрожавају општу безбедност грађана и безбедност учесника у саобраћају.
Водове изводити у виду подземних инсталација, трасираних у складу са решењима датим у графичком
прилогу и третирати их као и остале НН водове, или у виду надземних водова (ННСКС) у склопу НН мреже.
Нову мрежу на подручју КО Заблаће изводити као подземну, а на подручју КО Вапа као подземну или
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надземну. Напајање извршити из посебних мерно-разводних ормана, ван трафостаница 10/0,4 kV. Ормани
треба да буду слободностојећи, уклопљени у амбијент, са одговарајућом електро и механичком заштитом.
2.5.4 ТК ИНФРАСТРУКТУРА
На овом подручју претплатници могу користити услуге телекомуникационих система које нуди
фиксна и мобилна телефонија, радио, ТВ и информатички системи.
ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА
За сервисе фиксне телефоније надлежна је постојећа ТК централа MSAN "Заблаће-Трсине", лоцирана
у југоисточном делу подручја плана на кат.парц.бр.1038 КО Заблаће, капацитета 368 претплатника и 128
ADSL прикључака, са подземном мрежом која је изведена оптичким и бакарним кабловима на дубини од 0,6
до 1,20 m. Приступна мрежа изведена је оптичким (ОК "Заблаће – Вапа – Заблаће", TOSM 03 (2x6)xIIx0,4x3,5
(CMAN) m), а претплатничка мрежа бакарним кабловима, разних димензија и капацитета.
МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА
Предметно подручје "покривено је" сигналима постојећих оператера мобилне телефоније, а унутар
граница Плана не налази се ни једна базна станица са припадајућим антенским стубом.
ТВ И РАДИО МРЕЖА
Подручје овог Плана покривено је телевизијским и радио сигналима, свих емитера присутних на
територији града Чачка, било да је у питању јавни сервис, или емитер са националном, регионалном или
локалном фреквенцијом.
Инсталације класичног кабловског дистрибутивног система нису присутне унутар граница овог
Плана.
ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМИ
Приступ Интернету реализован је ADSL и IPTV технологијама, користећи постојеће ресурсе
телекомуникационе инфраструктуре.
Предложено решење ТК мреже урађено је на основу Услова Предузећа за телекомуникације "Телеком
Србија" А.Д. /фиксна телефонија/ ИЈ Чачак, број 336093/2-2013 од 29.10.2013. године, "Телеком Србија" А.Д.
/фиксна телефонија/ Предузеће за телекомуникације, Краљево – допуна, број 368628/2 од 21.11.2013. године,
"Телеком Србија" А.Д. /мобилна телефонија/ Предузеће за телекомуникације, Чачак, број 334108/2-2013 ОЖ
од 26.12.2013. године, "Теленор" ДОО, Београд, број 350-03/13-IV-2-01 од 25.11.2013. године и "ВИП
Мобиле" ДОО, Нови Београд, број 6704/13-1-01 од 19.11.2013. године.
Садашње потребе корисника телекомуникационих услуга задовољене су, а постоје и услови за
одређена проширења која се могу очекивати на овом подручју.
Побољшање ТК мреже могуће је остварити проширењем постојеће или уградњом нових мини
централа (MSAN, IPAN и други уређаји), уз постављање приступне и дустрибутивне мреже у виду подземних
или надземних инсталација.
Телекомуникације припадају области коју карактерише веома брз технолошки напредак, тако да у
новије време примењивана технологија већ трпи промену за степен више, у напреднија и модернија решења,
са већим протоцима и већим асортиманом сервиса. Децентрализација (у телекомуникационом смислу), као
процес који се реализује већ дуже време, може се наставити ефикасније захваљујући појави нових малих ТК
централа, тзв. "мини ИПАН" уређаја, који имају низ предности у односу на досадашња решења. Уградњом
ових уређаја, који не захтевају велики простор за уградњу (могу се поставити на стуб, на бетонско постоље,
могу бити слободно-стојећи, ...) врши се даље приближавање корисницима, тако да претплатничка петља не
буде дужа од 300 m, а да се ка корисницима не уграђује нови, већ користи постојећи бакарни вод, односно
избегавају се грађевински радови, јер нема копања ровова у делу мреже где је она највише разграната.
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Потребно је само извршити повезивање ових уређаја са надређеном централом ново-планираним оптичким
кабловима, чија се траса дефинише овим планом (у зони тротоара улица и зелених површина).
Изградњу нових телефонских централа, типа MSAN, IPAN и сл. предвидети на јавним површинама
и грађевинским парцелама, уз решавање имовинско правних односа (у складу са одговарајућим пројектима),
уз планирање подземних или надземних ТК инсталација.
Нове ТК инсталације, било које врсте, на подручју КО Заблаће у зонама грађевинског земљишта
изводити у виду подземне мреже, а на подручју КО Вапа у виду подземне или надземне мреже. Подземну
ТК инфраструктуру ускладити са трасама датим у графичком делу овог плана.
Мрежу кабловског дистрибутивног система (кабловска телевизија) и разноврсних информатичких
система урадити као подземну или надземну, при чему треба формирати јединствене трасе ТК водова. За све
врсте линијских ТК инсталација важе исти прописи код постављања инсталација као за инсталације фиксне
телефоније.
Кад је у питању коришћење сервиса, потребе корисника задовољене су пружањем услуга говорних
сервиса преко аналогних и ISDN прикључака и сервисима за информације (ADSL), а циљ је да се преласком
на мреже наредних генерација (MNG) омогући коришћење и мултимедијалних сервиса и апликација, што
представља широк спектар различитих услуга, од којих треба издвојити следеће:
- говорни сервиси преко аналогних и ISDN прикључака;
- сервиси за податке преко широкопојасног Интернет приступа (брзи приступ Интернету);
- сервиси интелигентне мреже (IN);
- изнајмљене дигиталне линије различитих протока;
- IP телефонски сервис (VOIP);
- Симетрични сервиси базирани на SHDSL, ATM и VDSL технологији;
- виртуелне приватне мреже на L2 нивоу (L2 VPN);
- виртуелне приватне мреже на L3 нивоу (L3 VPN);
- интегрисани пренос говора, података и видео сигнала (triple play);
- видео сервиси на захтев;
- IP Centrex.
За реализацију ових сервиса, до претплатничких терминалних уређаја или локалних рачунарских
мрежа треба да допре приступна ТК мрежа, која може бити реализована преко:
- постојећих бакарних телефонских линија, уз коришћење различитих типова мултиплексера (DSL), ради
повећања пропусног опсега;
- оптичких каблова (нарочито за потребе пословних корисника);
- бежичног приступа (WLL), који се примењује тамо где је немогуће обезбедити економично коришћење
других видова приступа.
Реконструкција постојеће мреже, заменом постојећих елемената инфраструктуре (каблова, надземних
водова, стубова, ...) новим, због преоптерећења или смањења губитака, дуплирањем водова због повећања
поузданости, односно обезбеђења резервног напајања у случајевима испада, прекида водова, кварова на
мрежи, или других критичних ситуација које неодложно захтевају радикалне активности на мрежи, уколико
није дошло до реализације планом предвиђене одговарајуће саобраћајнице чија је зона тротоара или зелених
површина овим планом предвиђена за трасирање водова, може се реализовати у складу са постојећим трасама
надземних и подземних водова. Обавеза је оператера да касније, код реализације планом предвиђене
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саобраћајнице, изврши измештање, односно усклађивање траса инсталација у складу са планским решењем
датим предметним планом.
Базне станице мобилне телефоније и припадајуће антенске системе могуће је постављати партерно,
односно слободно на тлу, уз примену одговарајућих прописа и заштитних мера (ојачања, темељи, заштитна
ограда, електро заштите, заштита од атмосферског пражњења, заштита од буке, заштита од евентуалног
зрачења).
Довођење водова до објеката, у циљу њиховог прикључења на мрежу неког од ТК система, на
подручју КО Заблаће извести подземно коришћењем ТТ канализације, у складу са трасама датим у графичком
делу овог плана, а на подручју КО Вапа подземно или надземно са неког од стубова у складу са условима
надлежног оператера.
2.5.5. ТЕРМОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
На основу допуне услова ЈП „Србијагас“-а бр. 06-03/8451 од 5.04.2016.год траса изграђеног дистрибутивног
гасовода се измешта. Нова траса гасовода планирана је у делу тротоара.
У делу плана у ком је присутно а и планирано становање, а није изграђена гасоводна мрежа предвиђен је нов
дистрибутивни гасовод. Дистрибутивни гасовод од полиетиленских цеви је радног притиска до 4 бара и
планиран је у тротоару саобраћајнице која се одваја ка северу. При избору трасе планираног гасовода мора
се осигурати безбедан рад гасовода, као и заштита људи и имовине, тј. спречити могућност штетних утицаја
околине на гасовод и гасовода на околину.
Бољи услови становања подразумевају и боље услове комфора у смислу грејања објеката, а то се може
постићи:





енергетском санацијом објекта у смислу побољшања спољњег омотача објекта,
прикључком на дистрибутивну гасну мрежу,
применом уређаја за загревање објекта са високим степеном искоришћења,
применом обновљивих извора енергије.
Обновљиви и алтернативни извори топлотне енергије

Обновљиви извори енергије (ОИЕ) су извори eнергије који се налазе у природи и обнављају се у целости или
делимично, као што су: водотокови, биомаса, ветар, сунце, биогас, депонијски гас, геотермална енергија, и
др.
Коришћење ових извора енергије доприноси ефикаснијем коришћењу сопствених потенцијала у производњи
енергије, смањењу емисије гасова који изазивају ефекат стаклене баште, смањењу увоза фосилних горива,
развоју локалне индустрије и сл.
За производњу топлотне енергије за загревање објеката и потрошне санитарне воде од ОИЕ могу се
користити: биомаса, сунчева енергија, биогас, геотермална енергија,.. Поред ових извора енергије у ту сврху
у примени су и топлотне пумпе „ваздух-вода“ и „вода-вода“.
При изградњи нових објеката или при реконструкцији и адаптацији постојећих потребно је прво размотрити
примену неких од поменутих извора топлотне енергије и у ту сврху предузети све потребне архитектонско
грађевинске мере.
Подстицај коришћења ОИЕ извршиће се реализацијом следећих активности:


изградња нових објеката који задовољавају захтеве у погледу енергетске ефикасности и коришћења ОИЕ,



енергетска санација зграда и увођење ОИЕ у сектору зградарства



замена уља за ложење, угља и природног гаса који се користе за грејање биомасом и другим ОИЕ,



замена коришћења електричне енергије за производњу санитарне топле воде соларном енергијом и другим
ОИЕ,



коришћење и производња опреме и технологија које ће омогућити ефикасније коришћење енергије из ОИЕ.
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ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

2.6.1

ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА

Заштита природних добара
Према условима датим од Завода за заштиту Природе Србије, увидом у централни регистар заштићених
природних добара, утврђено је да у обухвату ПДР нема заштићених подручја, ни других просторних целина
од значаја за очување биолошке и геолошке разноврсности. Дефинисане мере заштите одређене су на основу
чланова 7-9, 99 и 102. Закона о заштити природе.
2.6.2

ЗАШТИТА ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА
Заштита непокретних културних добара

На основу Елабората заштите и ревитализације културног наслеђа на територији града Чачка (Завод за
заштиту споменика културе из Краљева) у обухвату плана нема евидентираних локалитета и објеката из
области културног наслеђа.
Услови за заштиту археолошких терена и локалитета - проистичу из чињенице да се на простору плана
може наћи потенцијални археолошки локалитет, културни слојеви праисторије, античког доба и средњег
века. Обавеза инвеститора је да уколико на локацијама предвиђеним за нову изградњу, пронађе материјалне
остатке грађевина и сл. обавести овлашћене и надлежне установе (Народни музеј, Завод за заштиту
споменика културе, Археолошки институт и др.)
За потребе израде плана добијени су услови од стране Завода за заштиту споменика културе –
Краљево. Према резултатима истраживања на терену и документацији, у обухвату плана не налазе се
заштићени, евидентирани, нити објекти који уживају претходну заштиту по Закону о културним добрима
(„Службени гласник РС“ број 71/94).
2.6.3

ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У погледу мера заштите и унапређења животне средине, Планом детаљне регулације спроводе се
смернице ППГ Чачак („Сл. лист града Чачка“ број 17/2010), а пре свега смернице за услове заштите животне
средине у појединим областима као што су саобраћај, грађевинско земљиште, водопривреда, комунална
инфраструктура и др.
На подручју обухваћеног планом не могу се лоцирати делатности које својим радом могу погоршати
квалитет животне средине. Потенцијални загађивачи треба да емисије загађујућих материја сведу у
прописане оквире одговарајућим техничко-технолошким и другим мерама. Потребно је обезбедити праћење
показатеља који су од утицаја на стање средине и контролу свих активности у оквиру појединих комплекса.
Управљање комуналним отпадом
Мере заштите животне средине и организацију управљања отпадом спроводити као део мониторинга за
цело насеље.
Према ППГ Чачка у насељима са развијеним центром, као што је насеље Заблаће, планирано је
организовано прикупљање отпада. Прикупљени отпад ће се селектовати у Трансфер станици и делом
транспортовати у Регионалну депонију Дубоко у Ужицу.
Локални план управљања отпадом, донет 12.02.2011.год. („Сл. лист града Чачка“ бр. 2/2011), представља
документ којим се организује процес управљања отпадом до 2020. године.
2.6.4 ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, ПОЖАРА, ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ
НЕСРЕЋА И РАТНИХ РАЗАРАЊА
КОНЦЕПТ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И РАТНИХ РАЗАРАЊА
Мере заштите од елементарних и других већих непогода, и просторно-плански услови од интереса
за одбрану земље обрађују се у складу са :
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 Законом о одбрани ( „Сл. гласник РС“ број 45/91, 58/91, 53/93, 67/93, 48/94)
 Законом о заштити од пожара („Сл. лист РС“ број 37/88) и („Сл. гласник РС“ број 53/93, 67/93, 48/94 ,
101/2005 и 111/2009)
 Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Сл. гласник СРС“ број 44/77)
 Правилник о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и о ускладиштавању и
претакању горива („Сл. лист СФРЈ“ број 27/71)
 Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл. лист СФРЈ“ број
39/91)
 Правилником о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозије („Сл. лист СФРЈ“
број 24/87)
 Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Сл. лист СФРЈ“ број
53/88) („Сл. лист СРЈ“ број 28/95)
 Правилником о техничким нормативима за заштиту објекта од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“
број 11/96)
 Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна
возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ“ број 8/95)
 Правилником о Изменама и допунама Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката у
сеизмичким подручјима („Сл. лист СФРЈ“ број 31/81, 49/82, 29/83, 55/83, 21/88, 52/90)
Мере заштите од пожара прописане су у складу са условима добијеним од МУП–а Секретаријат у Чачку.
Услови заштите од елементарних непогода уграђени су у планирану намену и дугорочну концепцију
развоја насеља. Планирана заштита односи се на следеће:
Земљотреси
Као показатељ сеизмичности терена узима се податак са опште карте СР Србије. На основу
сеизмичких активности и сеизмотектонских својстава терена може се рећи да простор Града Чачка спада у
сеизмички угрожена подручја.
Према Просторном плану града Чачка на Рефералној карти бр. 4, Заштита животне средине, природних
и културних вредности и туризам, на основу сеизмичке активности, конфигурације површинских маса,
рељефа терена, подручје плана припада зони од 7º МЦС.
На основу целокупног сагледавања извршена је сеизмичка рејонизација терена и на предметном подручју
које је обухваћено планом издвојене су зоне VII, VII+ и VIII-ог степена Меркали-Канкали-Зибергове скале
(МКС).
 Зона VII0 степени КС=0,025
 Зона VII+ степени КС=0,030
 Зона VIII-ог степена Кс=0,05
Основна мера зештите од земљотреса представља примену принципа сеизмичког пројектовања објеката,
односно примену сигурносних стандарда и техничких прописа заштите при изградњи у сеизмичким
подручјима.
Урбанистичке мере заштите, којима се непосредно утиче на смањење повредљивости територије
уграђене су у планско решење, при чему је планирано да површине на слободном простору могу да се
користе у случају земљотреса као безбедне зоне за евакуацију, склањање и збрињавање становништва.
Поплаве
Заштита од поплава, на територији обухваћеној планским документом, као део територије који
припада Просторном плану града Чачка, биће остварена путем пасивне одбране, одржавањем постојећих
брана на реци Западној Морави, који знатно утичу на смањење ризика од поплава, јер смањују врх поплавног
таласа као и изградња и завршетак планираних линијских заштитних објеката.
Ради потребе за детаљним подацима Град Чачак је урадио документ: „Студија и план заштите од
поплава територијалне јединице локалне самоуправе Града Чачка“ („Ехтинг“ - Београд, 2012.год.), као и
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„Локални оперативни план за воде другог реда на територији Града Чачка“ (ВДП „Морава“ – Чачак,
2015.год.).
Првим документом су обрађене категорије: становништво, привреда, инфраструктура, животна
средина и културно наслеђе – срачунати ризици од поплава, како за појединачне категорије, тако и збирно.
Прелиминарна процена ризика од поплава заснива се на картама угрожености од поплава које садрже
информације о границама плавног подручја, котама нивоа, дубини воде, а по потреби, брзинама и протоцима.
Карте ризика од поплава садрже податке о могућим штетним последицама поплава на здравље људи,
животну средину, културно наслеђе, привредну активност и друге информације од значаја за управљање
ризиком од поплава.
Другим документом дефинисане су неке од законских смерница (критеријум за проглашење одбране
од поплава; руковођење одбраном од поплава; списак надлежних субјеката и њихових овлашћења; предлог
расположиве механизације...). Такође су конкретно дефинисане критичне деонице и објекти на којима може
доћи до изливања. Под критичним објектима сматрају се: пропусти са смањеном или недовољном пропусном
моћи и објекти у кориту водотока који смањују пропусност корита. Под критичним деоницама сматрају се:
деонице на којима не постоји потребан протицајни профил деонице са малим коритом, деонице са смањеним
протицајем услед обраслости и неодржавања итд.
Пожари
Основну меру заштите од пожара на подручју Плана детаљне регулације представља добро опремљена и
организована служба за противпожарну заштиту. У зони урбаног дела града Чачка постоји Ватрогасни дом
са организованом ватрогасном службом. За ефикасно деловање потребно је осавременити постојећу
структуру и организацију.
У структури насеља зелене површине и водотокови имају врло значајну улогу задржавања појавних
пожара.
У мере противпожарне заштите спадају удаљење објеката један од другог. Међупростори између
њих представљају противпожарне преграде и од њих директно зависи противпожарна повредивост на
посматраној урбанистичкој површини.
Природним препрекама путевима, дрвећем, постиже се значајна одбрамбена заштита у преношењу
пожара.
Домаћинства треба да имају више приступних праваца које ће ватрогасним јединицама омогућити
улазак на парцелу и долазак до објекта.
Угроженост простора у границама плана од пожара отклониће се изградњом објеката у складу са
њиховом наменом, грађењем саобраћајница оптимално димензионисаним у односу на ранг саобраћајнице и
процењеним интезитетом саобраћаја - обезбеђењем адекватног колског приступа.
Ветар
Подручје Чачка се налази под утицајем ветрова из северног и северозападног правца (учесталост 84%
и 82%). Највећу средњу годишњу брзину имају северни и југоисточни ветар од 2,3 m/s и 2,2 m/s.
Заштиту од могућих олујних ветрова спровести:
-реализацијом планиране намене простора - при пројектовању објеката обезбедити заштиту од ових
утицаја.
Општу ветрозаштитну функцију могу имати линеарно зеленило дуж путева.
Заштита од ратних разарања
Предложеним решењима намене простора, инфраструктурних система и заштите животне средине,
као и мерама и условима, овај план је обезбедио подлогу за уређивање насеља у условима мира и рата.
Обезбеђење реализације специфичних захтева одвијаће се по посебним програмима.
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УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ОСОБАМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

Приликом планирања и пројектовања површина и објеката јавне намене (тротоари и пешачке стазе,
пешачки прелази, паркинзи, стајалишта јавног превоза и др.) морају се обезбедити услови приступачности
особама са посебним потребама (деци, старим, хендикепираним и инвалидним особама) у складу са
Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник РС“ бр.
22/2015) као и осталим важећим прописима, нормативима и стандардима који регулишу ову област.
2.6.6 МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
Под појмом енергетске ефикасности подразумева се скуп мера које се предузимају у циљу смањења
потрошње енергије, а које при томе не нарушавају услове рада и живљења. Дакле, циљ је свести потрошњу
енергије на минимум, а задржати или повећати ниво удобности и комфора. Овде је битно направити разлику
између енергетске ефикасности и штедње енергије. Наиме, штедња енергије увек подразумева одређена
одрицања, док ефикасна употреба енергије води ка повећању квалитета живота.
Енергетска ефикасност подразумева и обезбеђење одрживе градње применом техничких мера,
стандарда и услова пројектовања, планирања и изградње објеката. Приоритет је рационална употреба
квалитетних енергената и повећање енергетске ефикасности у производњи и коришћењу енергије од крајњих
корисника услуга.
Ова својства се утврђују издавањем сертификата о енергетским својствима који чини саставни део техничке
документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.
За постизање енергетске ефикасности неопходно је следеће:
o
изградња нових и реконструкција постојећих грађевинских објеката уз поштовање принципа
енергетске ефикасности;
o
увођење одговарајућих регулаторних и подстицајних мера за стимулисање привредних субјеката и
становништва да примењују мере енергетске ефикасности;
o
развој гасоводне мреже која ће омогућити супституцију коришћења електричне енергије и класичних
фосилних енергената;
o
утврђивање ефеката мера које се спроводе у погледу рационалне потрошње енергије.
o
развој инфраструктурне и комуналне опремљености насеља у складу са мерама заштите животне
средине и унапређења стања,
o
коришћење обновљивих извора енергије са акцентом на соларној енергији и коришћењу топлотних
пумпи у циљу прозводње топлотне енергије за загревање простора и воде у домаћинствима (примена
топлотних пријемника сунчеве енергије),
o
унапређење знања и способности и повећање свести крајњег корисника у стамбеном и терцијарном
сектору,
o
подршка локалне управе.
Унапређење енергетске ефикасности постојећих објеката на подручју Плана постићи ће се
економичним мерама за штедњу енергије у постојећим објектима, које обухватају унапређење енергетске
ефикасности:
- омотача објекта (постављање или побољшање термичке изолације зидова и замена прозора),
- инсталација за грејање, и
- унутрашњег осветљења (коришћење штедљивих сијалица у домаћинствима и пословним објектима),
3.0

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Правила грађења дата су по зонама и целинама и представљају основ за директну примену плана.
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ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Правилима грађења уређују се дозвољене претежне и пратеће намене, минимална величина парцеле,
максимални индекс заузетости, постављање објекта у односу на регулациону линију и у односу на границе
грађевинске парцеле, међусобна удаљеност објекта, висина или спратност објекта, изградња других објеката
на истој грађевинској парцели, постављање ограде, начин обезбеђивања приступа парцели, паркирање и
гаражирање и др.
Правила грађења представљају скуп међусобно зависних правила за изградњу објеката на
појединачним грађевинским парцелама, дата по претежним наменама по зонама и целинама из Плана
детаљне регулације плана.
Правила се примењују:


за директно спровођење плана

У графичком прилогу бр. 3 „Карта планиране намене површина“ дате су претежне намене, а као
пратеће могу се јавити њима компатибилне намене. Међусобно компатибилне намене су становање,
пословање, трговина, угоститељство, занатство и услуге, комунални и саобраћајни објекти у функцији
становања, пословања или снабдевања горивом, јавне намене - здравство, социјална и дечија заштита,
образовање, култура, верски објекти.
Пејзажно уређење, споменици, фонтане, мобилијар и урбана опрема компатибилни су са свим
наменама и могу се без посебних услова реализовати на свим површинама.
Забрањена је изградња свих објеката у којима се обављају делатности које могу да угрозе околне
објекте и животну средину буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним водама, и другим штетним
дејствима.
3.2

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА
Становање руралног типа

Правила грађења за урбанистичку целину 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,1.5 и 2.1
 Претежна намена - становање руралног типа - изградња стамбених, стамбено-пословних и пословних
објеката.
 Забрањује се изградња објеката чија би намена негативно утицала на претежну намену - становање
(стварање буке, загађење ваздуха, воде , земљишта и сл.)
 Спратност објеката максимално По(Су)+П+1+Пк,
 Степен искоришћености земљишта за становање од 30%
 Степен искоришћености земљишта за стамбено –пословне и пословне објекте 40% ,
 Дозвољена је промена намене из стамбене у пословну,
 Код стамбено-пословних објеката, пословање се остварује у приземљу објекта, као функционално
независна јединица.
 Дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже уколико не постоје сметње геотехничке и
хидротехничке природе,
 Најмања удаљеност објеката од регулационе линије на грађевинској парцели у контакту са општинским
путем је 5,00м.(- изузетно према графичком прилогу бр.5.),
 Постојећи породични стамбени објекти могу се реконструисати, односно дограђивати и надграђивати
под истим условима који важе за новопланиране објекте,
 Минимална површина грађевинске парцеле за становање и пословање је 5,00 ари,
 Положај новопланираних објеката одређен је грађевинском линијом која је дефинисана у односу на
регулациону линију (Графички прилози бр 5.). Објекте постављати на или унутар грађевинске линије,
 Постојећи објекти који делом задиру у планирану грађевинску линију имају следећи третман задржавају се, а за интервенције у смислу доградње и надградње мора се поштовати дата грађевинска линија,
 Приступ парцели остварити са јавног пута или преко приватног пролаза,
 Ширина приватног пролаза не може бити мања од 2.50м,
 Паркирање обезбедити у оквиру сопствених парцела,
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 Висина надзитка подкровних етажа маx 1,60 м,
 Стамбене објекте на селу градити у стилу амбијеталне архитектуре карактеристичне за ово
подручје,настојећи да се сачувају традиционалне вредности,
 Ограде око сеоског домаћинства и окућнице градити по могућству од природних материјала, претежно
од дрвета, али могу бити од живе ограде, или зидане (камен, опека, бетон и др.) а у складу са традиционалним
узорима и локалним специфичностима до висине 1,40,
 Ограда се поставља на регулационој линији у односу на сеоски пут или на граници катастарских парцела
према суседима,
 За потребе формирања грађевинске парцеле парцелацију, односно препарцелацију извршити у складу са
Законом.
Економски и помоћни објекти
 Положај, локацију и габарит економског и помоћног објекта прилагодити просторним
могућностима економског дворишта али при томе обезбедити лак приступ и добру организацију
економског простора и везу са другим објектима.
 Дозвољена је изградња сточних стаја (живинарници, свињци, говедарници, овчарници, козарници),
испусти за стоку, ђубришта, пољски клозети и др.
 Дозвољена је изградња уз стамбени објекат: летња кухиња, млекара, санитарни пропусник,
магацини хране за сопствену потребу и др.
 Дозвољена је изградња пушнице, сушаре, кош, амбар надстрешница за машине и возила магацини
хране и објекти намењени исхрани стоке и др.
 Дозвољена спратност економских и помоћних објеката је приземна П.
 Међусобно растојање стамбеног објекта и сточне стаје је минимално 15м.
 Минимална удаљеност ђубришта и пољског клозета од стамбеног објекта, бунара, односно извора
воде је 20м.
 Водонепропусне септичке јаме градити на удаљености минимум 20м од стамбених објеката.
Привредни објекти (пратеће намене)
 Дозвољава се изградња, складишних, производних, пословно-складишних, пословно-производних,
пословно-складишно-производних објеката и сл. уз обавезно одлучивање о потреби процене утицаја на
животну средину (Препоручује се изградња у служби пољопривреде).
 Постојећи објекти могу се реконструисати, односно дограђивати и надграђивати под истим условима
који важе за новопланиране објекте.
 Производни објекти и складиштени- спратности П
ниске и високе хале
административни објекти По+П+1
 Дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже уколико не постоје сметње геотехничке и
хидротехничке природе,
 Минимална површина грађевинске парцеле је 6,00ари,
 Најмања удаљеност објеката од регулационе линије на грађевинској парцели у контакту са општинским
путем је 5,00м

Степен искоришћености земљишта 50 %.
 Приликом пројектовања придржавати се важећих прописа и норматива за пројектовање ове врсте
објеката и прописа за стабилност објеката.
 Постојећи објекти који делом задиру у планирану грађевинску линију имају следећи третман задржавају се, а за интервенције у смислу доградње и надградње мора се поштовати дата грађевинска линија.

Минимални степен комуналне
опремљености:

 обезбеђен излаз на јавни пут
 прикључење на електроенергетску
нисконапонску мрежу
 прикључење на мрежу водовода и канализације /
водонепропусна септичка јама. (Водонепропусна
бетонска септичка јама је прелазно решење до
прикључења на насељску канализациону мрежу).
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3.3. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ МРЕЖА
3.3.1 ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Саобраћајно решење - геометрију саобраћајница радити на основу датих правила регулације. У
односу на графички прилог и дате геодетске елементе, могуће су мале корекције трасе, а које се могу указати
као потребне услед детаљног усклађивања ситуационих, нивелационих и елемената попречног профила, али
све унутар дефинисаног појаса регулације.
У погледу изградње дозвољава се могућност фазне изградње саобраћајница. Фазност је могућа како
у погледу делова логичких деоница укупне дужине планираног пута, тако и у погледу изградње појединих
елемената коловозне конструкције. У случају потребе за фазном изградњом (пре свега из финансијских
разлога), мора се о томе знати пре почетка израде пројектне документације. Фазни приступ увек бирати тако
да се експлоатацијом пута у првој фази максимално спречи пропадање изграђеног дела, како би се он могао
користити као основа за наставак радова у следећој фази. Димензионисање коловозне конструкције вршити
на основу испитаних података о геомеханичким карактеристикама тла и датог еквивалентног саобраћајног
оптерећења, за пројектни период од 20 година (према SRPS.U.C4.012.). Обзиром да је у нивелационом смислу
препоручено да се на "отвореним деоницама" јавних путева они пројектују у ниском насипу уз максимално
коришћење коридора постојећих путева, препоручује се пројектанту да пре димензионисања коловозне
конструкције испита и могућност коришћења и надградње постојећег коловоза. Такође, исти принцип
применити и на коловозну конструкцију која се пројектује за већ асфалтиране деонице путева (проверу
могућности и искоришћавање постојећих делова коловозне конструкције).
Саставни део пројектне документације општинских путева мора бити и пројекат саобраћајне
сигнализације. У случају пројектовања пута са савременим коловозним застором минимални попречни пад
коловоза ip=2,5%. Попречни пад банкине треба да буде 4% у колико је она обрађена дробљеним каменим или
сличним материјалом, односно 8% у колико је хумузирана и затрављена. Нивелационо трасу пројектовати са
минималним полупречницима вертикалних кривина који одговарају рачунској брзини, усклађену са
ситуационим решењем и попречним нагибима који омогућавају ефикасно отицање атмосферске воде са
коловоза. Код изградње некатегорисаних путева у ситуационом погледу придржавати се постојећих траса, а
корекције на њима радити изузетно у колико је то неопходно из разлога проходности или одржавања пута.
У погледу коловозне конструкције, доње носеће слојеве пројектовати од песковито-шљунковитог
материјала, или дробљеног каменог агрегата, са фракцијама које су усаглашене по слојевима. Минимално
квалитет завршног слоја пројектовати од дробљеног каменог агрегата фракције 0-16 или сличних материјала
(фрезовани асфалт, стабилизације и слично). Минимална дебљина завршног слоја треба да буде d=8cm (у
уваљаном стању). Минимални попречни пад оваквих коловозних констукција пројектоватовати са 4%. За
атарске путеве минимални квалитет коловозне конструкције утврђује се само у зони прикључка на јавни пут.
То је коловоз израђeн од минимално d=25cm (у уваљаном стању) шљунковито песковитог материјала или
дробљеног агрегата максималне фракције 0-64. Иста коловозна конструкција треба да буде урађена и на
пољопривредној парцели која се директно укључује на јавни пут. Атарски пут и директан прикључак парцеле
на јавни пут, уколико остварују прикључак преко канала јавног пута, морају зацевити канал јавног пута са
цеви таквог пречника који омогућава протицај не мањи него што је у каналу. Са друге стране, дужина
зацевљења мора бити у складу са проходношћу меродавног возила и пољопривредне механизације, а
носивост цеви са осовинским оптерећењем меродавног возила (механизације). Ови прикључци (парцела,
атарских путева и некатегорисаних путева) на пут истог или вишег ранга, у делу регулационе линије пута на
који се прикључује, коловозни застор пројектовати тако да буде исти, или минимум истог типа као на путу
на који се прикључује. На пример, у колико се прикључак ради на коловозни застор коловозне конструкције
савременог типа (асфалт, бетон или поплочавање) и саобраћајница која се прикључује мора бити савременог
типа (унутар зоне регулације саобраћајнице на коју се прикључује).
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ПОСЕБНА ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ
Правила за изградњу коловоза

Коловозну конструкцију потребно је прилагодити рангу саобраћајнице у склопу мреже,
прогнозираном саобраћајном оптерећењу и потребном осовинском оптерећењу, а у свему према важећим
стандардима и нормативима. (Коловозну конструкцију улица прилагодити према рангу истих, у функцији
предвиђеног саобраћајног оптерећења за период од 20 година и геолошко - геотехничког елабората, а према
SRPS.U.C4.012. Исту предвидети као флексибилну, од асфалтног застора или другог савременог материјала
са потребном потконструкцијом.)

Нивелета коловоза мора бити прилагођена датом нивелационом решењу, постојећем терену и
изграђеном коловозу са којим се повезује планирани коловоз.

Слободни простор изнад коловоза (светли профил) за друмске саобраћајнице мора бити минимално
4,5 m.

Унутар блоковске приступне улице димензионисати према условима за кретање противпожарних и
комуналних возила.

Попречни пад планираних коловоза мора бити у сагласности са важећим стандардима и условима за
одводњавање коловоза (2,5%).

На улазима у дворишта парцела и на прелазима оивичења радити од упуштених (оборених) ивичњака
и рампама прописаним за особе са инвалидитетом.

Одвод атмосферских вода са површине коловоза планирати у отворени канал у оквиру регулације
саобраћајнице.


У регулационим профилима улица предвидети јавну расвету.


Пре изградње коловоза у улицама препоручује се реконструкција мреже подземних инсталација да
би се избегло непотребно разбијање нових површина.

Техничком документацијом предвидети потребну саобраћајну сигнализацију у складу са усвојеним
режимом саобраћаја.
3.3.2 ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Правила изградње представљају скуп међусобно зависних елемената за формирање трасе, међусобног
положаја, дубине укопавања, као и других правила.
ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ


Водовод и канализација се морају трасирати тако да:
не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта,
да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе,
да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре,
да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним водама...
 Водовод трасирати једном страном коловоза, супротној од фекалне канализације, на одстојању 1,0 m од
ивичњака.
Хоризонтално растојање између водоводних и канализационих цеви и зграда, дрвореда и других затечених
објеката не сме бити мање од 2,5 m.





Растојање водоводних цеви од осталих инсталација (гасовод, електро и телефонски каблови) при укрштању
не сме бити мање од 0,5 m.
Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електичних каблова при укрштању.
Полагање водовода или канализације у тротоару се може дозволити само изузетно, уз документовано
образложење и са посебним мерама заштите.
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Уколико није могућа траса у оквиру регулативе саобраћајнице, водовод или канализацију трасирати
границом катастарских парцела уз сагласност оба корисника међних парцела.
 Минимална дубина укопавања цеви водовода и канализације је 1,0 m од врха цеви до коте терена, а нагиби
према техничким прописима у зависности од пречника цеви.
 Нове цеви положити на слоју песка, на дубини мин 1,0 m, водећи рачуна о укрштању са другим
инсталацијама.
 Минимално дозвољено растојање водовода и канализације при паралелном вођењу са другим
инсталацијама дато је у табели.
Минимално дозвољено растојање (m)
Паралелно вођење
међусобно водовод и канализација

0.4

до гасовода

0.3

до електричних каблова

0.5

до телефонских каблова

0.5

Минимални пречник водоводне цеви на предметном подручју одређује надлежно јавно комунално
предузеће, али треба тежити да у свим улицама буде min 80 mm (због противпожарне заштите објеката).
Водоводну мрежу градити у прстенастом систему.
 За кућне водоводне прикључке пречника већег од 50 mm, обавезни су одвојци са затварачем.
 Пролаз водоводних цеви кроз ревизионе шахте и друге објекте канализације није дозвољен.
 Минимални пречник уличне фекалне канализације је 200 mm, а кућног прикључка
150 mm. Нагиби
цевовода су према важећим прописима из ове области, у складу са техничким прописима надлежног јавног
комуналног предузећа.
 На свим променама правца у хоризонталном и вертикалном смислу, прикључцима, као и на правим
деоницама на приближно 50 m, потребно је предвидети ревизионе силазе (шахте).
 Избор материјала за изградњу водоводне и канализационе мреже, као и опреме извршити уз услове и
сагласност надлежног јавног комуналног предузећа.


- Појас заштите око водоводних и канализационих цевовода износи најмање по 2,5 m од спољне ивице
цеви. У појасу заштите није дозвољена изградња објеката, ни вршење радњи које могу загадити воду или
угрозити стабилност цевовода.
- Уколико у јавној приступној саобраћајници не постоји изграђена фекална канализација, до изградње
фекалне канализације - отпадне воде из објеката прикључити искључиво у водонепропусне јаме (од
полимерних материјала или водонепропусног бетона).
- Уколико у близини објеката не постоји изграђена градска фекална канализација, а нема нивелационих
могућности за изградњу - отпадне воде из објеката прикључити искључиво у водонепропусне јаме (од
полимерних материјала или водонепропусног бетона), да би се спречило истицање отпадног садржаја у
подземне воде. Учесталост пражњења јаме од стране надлежне комуналне организације врши се по потреби,
али најмање једном у месец дана, на основу уговора о одржавању и пражњењу. Димензионисање и изградња
се морају извести у складу са прописима за ту врсту радова.
- У деловима Плана где постоји изграђена фекална канализација, забрањује се употреба пољских нужника
и септичких јама. Објекти се морају прикључити на мрежу у складу са техничким условима надлежног јавног
комуналног предузећа.
- Положај санитарних уређаја (сливници, нужници...) не може бити испод коте нивелете улица, ради
заштите објеката од успора фекалне канализације из уличне мреже. Одвођење употребљених вода из
подрумских етажа (постојећих и планираних) вршиће се искључиво препумпавањем. Изузетно, може се
одобрити прикључење оваквих објеката на мрежу фекалне канализације уз услове заштите прописане
техничким условима надлежног јавног комуналног предузећа. Ове уређаје уграђује корисник и саставни су
део кућних инсталација, а евентуалне штете на објекту сноси корисник.
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- Прикупљене атмосферске воде са локације се могу упустити у отворене канале поред саобраћајница
(уколико постоје) или у затрављене површине у оквиру локације.
Забрањена је изградња понирућих бунара.
- Забрањена је изградња објеката и сађење засада над разводном мрежом водовода или канализације.
Власник непокретности која се налази испод, изнад или поред комуналних објеката (водовод,
канализација...), не може обављати радове који би ометали пружање комуналних услуга.
- Сви производни објекти морају имати предтретман пречишћавања технолошке воде пре испуштања у
фекалну канализацију, чиме ће се испоштовати ниво квалитета канализације при упуштању у реципијент.
- Постављање подземних инсталација (водовод, канализација, електро и ПТТ мрежа...) вршити уз
одобрење ЈП „Градац“ - Чачак за раскопавање и враћање јавних површина у првобитно стање.
- Прикључке из објеката на водоводну мрежу вршити преко водомера. Водомер мора бити смештен у
посебно изграђен шахт и испуњавати прописане стандарде, техничке нормативе и норме квалитета, које
одређује надлежно јавно комунално предузеће. Положајно, водомерни шахт постављати max 2,0 m од
регулационе линије.
- Противпожарна заштита у насељу се омогућава изградњом противпожарних хидраната на водоводној
мрежи, уколико се реализацијом пројектне документације резервоарским простором у Кукићима обезбеди
вода за ове намене. Цеви морају бити минималног пречника 80 mm, у прстенастом систему. Изузетно се
дозвољавају слепи кракови цевовода до 180 m. Хидранти пречника 80 mm се постављају на максималној
удаљености од 80 m, тако да се пожар на сваком објекту може гасити најмање са два хидранта. Удаљеност
хидраната од објекта је минимално 5 m, а највише 80 m.
- Уколико се хидрантска мрежа напаја водом из водоводне мреже чији је притисак недовољан (min 2,5 bar),
предвиђају се уређаји за повишење притиска. Уређај се поставља у објекат који се штити од пожара или у
посебно изграђен објекат, у складу са прописима из ове области.
- Забрањено је извођење физичке везе водоводне мреже са мрежама другог изворишта: хидрофорима,
бунарима, пумпама...
- Прикључење објеката на водоводну и канализациону мрежу вршити на основу техничких услова
надлежних комуналних предузећа.
- При пројектовању, осим техничких услова надлежних јавних предузећа, узети у обзир и "Генерални
пројекат водоводног система приградских насеља Чачка" ("Водопројект", Београд, новембар 1999.год.).
- Код пројектовања и изградње, обавезно је поштовање и примена свих важећих техничких прописа и
норматива из ове области.
ВОДОПРИВРЕДНИ ОБЈЕКТИ


Насеље Заблаће ће се штитити од поплава за ранг вода прописан од стране ЈВП „Србијаводе“.



Пројекте регулације река радити у функцији заштите обала.

 Обавезно је одржавање и чишћење отворених канала и пропуста уз саобраћајнице, да би се обезбедила
пропусна моћ.
3.3.3

ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

•
Електроенергетска мрежа на подручју овог плана према начину извођења може бити подземна или
надземна, а према напонском нивоу средњенапонска или нисконапонска.
Подземна мрежа изводи се подземним водовима одговарајућег напонског нивоа, односно кабловима
намењеним за полагање у ров, а надземна мрежа надземним водовима одговарајућег напонског нивоа, у виду
неизолованих проводника (Al-Če уже), или средњенапонских самоносивих кабловских снопова (СНСКС),
односно нисконапонских самоносивих кабловских снопова (ННСКС), коришћењем одговарајућих стубова.
Средњенапонска мрежа је мрежа називног напона од 1 kV до укључиво 45 kV (10 kV у случају овог
плана). Нисконапонска мрежа је мрежа називног напона до 1 kV (0,4 kV, односно 1 kV).
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•
Код изградње нове електроенергетске мреже, нисконапонску и средњенапонску електроенергетску
мрежу (у овом случају 1 kV и 10 kV) у зонама грађевинског земљишта на подручју КО Заблаће изводити као
подземну, а у осталим зонама и на подручју КО Вапа као подземну или надземну мрежу.
•
Подземну електроенергетску мрежу трасирати у тротоарима, или у зеленом појасу у оквиру
регулативе саобраћајнице, у складу са трасама приказаним у графичком делу плана.
Полагање каблова у коловозу може се дозволити само изузетно, уз документовано образложење и са
посебним мерама заштите. Уколико није могуће трасирати каблове у оквиру регулативе саобраћајнице,
каблове водити границом катастарских парцела уз сагласност корисника парцела.
•
Подземна електроенергетска мрежа изводи се кабловима намењеним за слободно полагање у ров на
минималној дубини од 0,8 м у свему према техничким прописима за полагање каблова у ров, водећи рачуна
о минималним растојањима и другим условима код укрштања, приближавања и паралелног вођења са
осталом инфраструктуром.
Код полагања каблова у ров треба остварити следећи редослед посматран од грађевинске линије
према оси улице:
- кабловски водови 1 kV за општу потрошњу,
- кабловски водови 10 kV,
- кабловски вод за јавно осветљење.
Уколико није могуће остварити редослед каблова описан у претходном ставу, каблови се полажу у
заједнички ров постављањем каблова вишег напонског нивоа на већу дубину од каблова нижег напонског
нивоа, у односу на површину тла, уз задовољење техничких прописа који се односе на минимална растојања
и друге услове код паралелног вођења енергетских каблова.
•
Ров за полагање електроенергетских каблова треба да буде трапезног пресека, са дном као ужом (мин.
0,4 m) и врхом као широм основицом (ширина дна увећана за 0,2 m), прописних димензија, у зависности од
броја каблова, места и услова полагања.
Кабл се полаже благо вијугаво, због слегања тла, у постељицу од песка минималне дебљине 0,1 m
испод и 0,1 m изнад кабла, уз постављање упозоравајућих и заштитних елемената и прописно слојевито
набијање материјала до потребне збијености код затрпавања рова.
Ров не сме да угрози стабилност саобраћајнице.
Пре полагања кабл треба да претрпи прописну припрему (температурну, механичку), а полагање се
врши уз поштовање прописа из ове области (минимални полупречници савијања, начин развлачења, начин
завршетака ...).
У исти ров са каблом, у складу са прописима, у посебном удубљењу у дну рова, може се положити
заштитна Fe/Zn трака одговарајућих димензија.
•
Испод асфалтираних површина, путева, пруга, речних корита и на другим местима где може доћи до
механичких оштећења каблова користе се заштитне PVC цеви и кабловска канализација.
•
Заштитне цеви за полагање каблова димензионишу се према броју и пречнику каблова, тако да
унутрашњи пречник цеви буде најмање 1,5 пута већи од спољашњег пречника кабла. Цеви треба да поседују
дужину већу од ширине коловоза за 0,5 до 1 m са обе стране коловоза испод кога се постављају, а код дужина
цеви већих од 10 m рачунати са струјним корекционим факторима због отежаних услова одвођења топлоте.
Размак од горње површине заштитне PVC цеви до коте коловоза треба да буде најмање 0,8 m.
•
При постављању каблова у ров потребно је остварити следећа минимална растојања са другим
објектима:
- кабл 10 kV - кабл 10 kV, 0,1 m код паралелног вођења, 0,3 m код укрштања;
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- кабл 10 kV - кабл 1 kV, 0,07 m код паралелног вођења, 0,3 m код укрштања;
- ел.ен. кабл – ТТ кабл, 0,5 m код паралелног вођења, 0,3 m код укрштања за каблове напона 250 V према
земљи, односно 0,5 m за случајеве каблова код којих је напон према земљи већи од 250 V; Ел.ен. кабл се
поставља испод ТТ кабла;
- ел.ен. кабл – водоводна или канализациона цев, 0,5 m код паралелног вођења, 0,4 m код укрштања за каблове
10 kV, односно 0,3 m за каблове 1 kV;
- ел.ен. кабл – топловод, 0,7 m код паралелног вођења, 0,6 m код укрштања;
- ел.ен. кабл – гасовод, 0,6 m код паралелног вођења, 0,3 m код укрштања;
Уколико код паралелног вођења или укрштања електроенергетских каблова са осталим
инфраструктурним објектима није могуће остварити услове из претходног члана потребно је применити
следећу заштиту:
Код укрштања и паралелног вођења ел.ен. кабла са ТТ каблом потребно је електроенергетски кабл
провући кроз заштитну цев, али и тада треба остварити минимално растојање од 0,3 m;
Код укрштања и паралелног вођења ел.ен. кабла са водоводном или канализационом цеви потребно
је електроенергетски кабл провући кроз заштитну цев;
Код укрштања и паралелног вођења ел.ен. кабла са топловодом потребно је учинити да топлотни
утицај топловода не буде већи од 200˚ C, а то се чини уградњом металних екрана између енергетског кабла
и топловода, или појачаном изолацијом топловода, или применом посебне кабловске кошуљице за
затрпавање кабла и топловода (нпр. мешавина шљунка следећих гранулација и њиховог процентуалног
учешћа у мешавини: до 4 mm – 70%, од 4 mm до 8 mm – 15% и од 8 mm до 16 mm – 15%);
•
Трасе каблова обележити реперима и одговарајућим ознакама.
а) Дуж трасе кабла на регулисаном терену поставити ознаке у нивоу терена које обележавају: кабл у рову,
кривину, односно промену правца трасе, кабловску спојницу, кабловску канализацију, укрштање каблова са
водоводним и канализационим цевима, ТТ кабловима, топловодом, гасоводом и сл. Ознаке радити од
металних плочица са подацима о типу, пресеку и напонском нивоу кабла, постављеним на прописаним
растојањима.
б) Дуж трасе кабла на нерегулисаном терену трасу кабла обележити бетонским стубићима са утиснутом
"муњом" и напонским нивоом кабла, на растојањима 25 - 30 m. Кабловске ознаке постављати у оси трасе
изнад кабла, изнад спојнице, изнад тачке укрштања и изнад крајева кабловске канализације.
Геодетско снимање трасе кабла врши се пре затрпавања рова у року од 24 h по завршеном
кабла.
•

полагању

Надземна електроенергетска мрежа (на подручју где је дозвољена) изводи се:

1. код изградње нове и реконструкције постојеће мреже у виду нисконапонских (до 1 kV) и
средњенапонских (од 1 kV до укључиво 45 kV, у овом случају до 10 kV) самоносивих кабловских снопова,
који представљају скуп елемената за надземни развод, који се састоји од упоришта и једног или више система
проводника у виду поуженог снопа изолованих ужади око носећег ужета.
2. код изградње нове и реконструкције постојеће мреже у виду нисконапонских (до 1 kV) и
средњенапонских (од 1 kV до укључиво 45 kV, у овом случају до 10 kV) надземних Al-Če ужади, који
представљају скуп елемената за надземни развод, који се састоји од упоришта и једног или више система
проводника у виду појединачних Al-Če проводника.
У оба случаја, описана претходним ставовима, потребно је реализовати прописима захтеване услове који
се односе на сигурносну висину и сигурносну удаљеност.
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Упориште је стуб, зидни носач, кровни носач и конзола са опремом, који као елементи вода служе за
прихватање вода, а према намени могу бити носећи, угаони, крајњи и за растерећење и гранање, а састоје се
од главе, трупа и темељног дела.
Сигурносна висина је најмања дозвољена вертикална удаљеност проводника, односно делова под
напоном од земље или неког објекта при температури +400 C односно при температури 50 C са нормалним
додатним оптерећењем без ветра.
Сигурносна удаљеност је најмања дозвољена удаљеност проводника, односно делова под напоном, од
земље или неког објекта у било ком правцу, при температури од +400 C и при оптерећењу ветром од нуле до
пуног износа.
•
Реконструкцију постојеће надземне електроенергетске мреже могуће је реализовати заменом дела
или комплетне старе надземне мреже, новим делом или новом комплетном надземном мрежом, истом или
измештеном трасом, уз могућност додавања нових делова трасе, у складу са пројектним решењем, у свим
зонама овог плана, осим у зонама грађевинског земљишта на подручју КО Заблаће, где се реконструкција
старе надземне мреже ради истом (постојећом) трасом без додавања нових делова трасе.
•
При приближавању надземних нисконапонских и средњенапонских самоносивих снопова разним
објектима, односно преласку водова преко објеката потребно је обезбедити да сигурносна висина и
сигурносна удаљеност имају вредности према одговарајућим техничким правилницима.
•
Заштитни коридор средњенапонског надземног вода, изведеног у виду Al-Če проводника је простор
испод вода ширине 15 m (по 7,5 m лево и десно од осе пројекције далековода на тло), а минимално у складу
са чланом 103. (уз поштовање и осталих чланова са аспекта сигурносне висине и сигурносне удаљености: од
члана 96. до члана 224.) Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских
водова називног напона од 1 kV до 400 kV, односно ширине 2 m у случају вода изведеног у виду СНСКС и
ННСКС.
У зони заштитног коридора средњенапонског надземног вода није препоручљива изградња објеката.
Препорука је да се објекти граде изван ове зоне. Унутар заштитног коридора могуће је градити објекте, али
под посебним условима, који су прописани условима испоручиоца електричне енергије и Правилником о
техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400
kV.
•
Растојања стубова средњенапонских надземних водова у виду неизолованих проводника од путева,
код паралелног вођења са путем износи најмање висину стуба од општинског и некатегорисаног пута,
рачунајући од спољне ивице земљишног појаса.
Растојања стубова средњенапонских надземних водова у виду неизолованих проводника од путева,
код укрштања са путем износи најмање висину стуба у случају општинског и некатегорисаног пута, а не
мање од 5 m, рачунајући од спољне ивице земљишног појаса.
Стубови СНСКС и ННСКС могу се постављати уз саму ивицу путног појаса код укрштања, односно
на растојању од 2 m код паралелног вођења са општинским и некатегорисаним путем.
•
Трансформаторске станице 10/0,4 kV у зонама становања могу се градити у оквиру објеката, на
грађевинској парцели или на јавној површини.
У оквиру блока ТС 10/0,4 kV може да се гради као приземни објекат (МБТС), или стубна трафостаница.
Приземни објекат за смештај ТС 10/0,4 kV треба да буде типски монтажни (МБТС), или зидани.
•
Зидани или монтажни објекат ТС 10/0,4 kV је површине до 25 m2, зависно од типа и капацитета. ТС
10/0,4 kV се не ограђују и немају заштитну зону.
•
Код изградње трафо-станице 10/0,4 kV остварити минимално растојање било ког дела трафо-станице
од границе парцеле у складу са правилима грађења објеката који важе за предметну зону.
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•
Објекти трансформаторских станица, у оквиру постојећег габарита, могу претрпети замену постојеће
опреме и каблова новом опремом и кабловима већег капацитета.
•
За ТС 10/0,4 kV прописан је максимални ниво буке од 40 db дању и 35 db ноћу. Зидови МБТС 10/0,4
kV и зиданих трафо-станица треба да буду са уграђеним звучно-изолационим материјалом који ће
ограничити ниво буке у оквиру прописима дозвољених вредности.
Због спречавања негативног утицаја на животну средину у случају хаварија због изливања трафоуља, потребно је испод трансформатора ових трафо-станица изградити јаме за скупљање истог.
•
До ТС 10/0,4 kV (приземне или стубне) потребно је обезбедити приступни пут минималне ширине
2,5 m од најближе јавне саобраћајнице за приступ теренског возила.
•
До МБТС 10/0,4 kV прикључне 10 kV-не и 1 kV-не електроенергетске водове изводити само у виду
подземних електроенергетских водова. У случају зиданих и стубних трафо-станица могуће је прикључне
водове извести у виду надземних водова.
•
Типске објекте ТС поставити тако да се на најбољи начин уклопе у околни амбијент, а зидане
објекте избором фасадних материјала, текстура и боја максимално уклопити у околни амбијент.
•
Монтажне бетонске и зидане ТС 10/0,4 kV радити са одговарајућим темељима, носачима
трансформатора, кровном конструкцијом, вратима са отварањем изнутра без кључа, жалузинама и другом
опремом за ефикасно хлађење, тротоаром, поклопцима отвора у поду и осталом сигурносном и заштитном
опремом која обезбеђује високу безбедност и сигурност у раду, као и заштиту од свих могућих опасности и
елементарних непогода.
 Стубне ТС 10/0,4 kV обавезно постављати на армирано-бетонским стубовима (СБТС), димензионисаним
према величини трансформатора, са темељом од бетона марке бар МБ-20 и електро-опремом на стубу која
садржи ВН опрему, НН опрему и разводни орман који поседује простор за смештај опреме за напајање јавног
осветљења.
Код постављања стубова, стубних ТС 10/0,4 kV и опреме обавезно применити све врсте заштите од
опасности и непогода које се могу појавити на овим објектима.
 Растојање стубова стубних трафо-станица 10/0,4 kV од општинског и некатегорисаног пута износи
најмање висину стуба, рачунајући од спољне ивице земљишног појаса.
 Растојање стубова стубних трафо-станица 10/0,4 kV од границе парцеле износи:
- најмање висину стуба,
- мање од висине стуба, уз сагласност власника суседне парцеле.
• Објекти електрана које користе обновљиве изворе енергије за производњу електричне енергије могу се
градити на грађевинској парцели у оквиру објекта основне намене, партерно или као самосталан објекат, уз
обавезу прибављања услова и сагласности од надлежног предузећа за производњу и дистрибуцију
електричне енергије.
• Прикључак електрана које користе обновљиве изворе енергије за производњу електричне енергије, на
електричну мрежу врши се уз претходно задовољење критеријума
дефинисаних Техничком препоруком "ТП-16" ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ.
• Површина на којој се налазе објекти електрана које користе обновљиве изворе енергије за производњу
електричне енергије, у виду партерних објеката (објекти на тлу), мора бити ограђена металном оградом
висине минимално 1,8 m. Минимално растојање од било ког дела објекта електране до ограде износи 2,5 m.
Ограда мора бити уземљена.
• До објекта електране која користи обновљиве изворе енергије за производњу електричне енергије потребно
је обезбедити приступни пут минималне ширине 3,5 m, а улазна капија мора имати посебан део за пролаз
пешака.
УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Напајање новопланираних објеката електричном енергијом ниског напона вршити у складу са
одговарајућим условима испоручиоца електричне енергије, на подручју КО Заблаће подземним водовима са
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неког од прикључних места, или директно са извода надлежне ТС 10/0,4 kV, а на подручју КО Вапа
подземним водовима са неког од прикључних места, или надземним водовима са одговарајућег стуба НН
мреже. Прикључни кабл завршити у тзв. КПК орману на фасади објекта или на неки други прописани начин,
дат условима испоручиоца ел. енергије. Траса подземног напојног кабла на јавној површини мора бити у
складу са трасама предвиђеним овим планом.
Електричне инсталације унутар објекта пројектовати и извести у складу са прописима и стандардима
из ове области, уз примену свих потребних мера заштите.
У случају потребе за постављањем разводних ормана, користити одговарајуће атестиране
слободностојеће ормане, постављене на бетонске темеље. Ове ормане постављати по тротоарима, зеленим
површинама, другим јавним површинама, или грађевинским парцелама уз решавање одговарајућих
имовинско-правних односа, тако да буду уклопљени у амбијент, односно да буду неупадљиви како бојом,
тако и димензијама, као и да не угрожавају безбедност пешака и других учесника у саобраћају и општу
безбедност грађана.
3.3.4

ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

• Објекти за смештај телекомуникационе опреме у зонама становања могу се градити у оквиру објеката, на
грађевинској парцели или на јавној површини. У оквиру блока објекти могу да се граде као приземни објекти.
Приземни објекат може бити монтажни или зидани.
• Приземни објекат за смештај телекомуникационе опреме је објекат површине до 50 m2. Објекат мора бити
ограђен ако је монтажни, а зидани објекти не морају бити ограђени. Око објекта нема заштитне зоне.
• До објекта за смештај телекомуникационе опреме потребно је обезбедити приступну пешачку стазу
минималне ширине 1,5 m од најближе јавне саобраћајнице.
• Објекат за смештај телекомуникационе опреме мора да има положај такав да не угрожава прегледност,
безбедност и сигурност кретања свих учесника у саобраћају.
• Објекти АТЦ-а, у оквиру постојећег габарита, могу претрпети замену постојеће телекомуникационе опреме
и каблова новом телекомуникационом опремом и кабловима већег капацитета.
• На подручју дефинисаном границама овог плана нова телекомуникациона мрежа (транспортна, приступна
и КДС мрежа) у зонама грађевинског земљишта на подручју КО Заблаће изводи се као подземна, а у осталим
зонама и на подручју КО Вапа као подземна или надземна мрежа.
• На местима где је већа концентрација подземних телекомуникационих водова обавезно се гради
телекомуникациона канализација.
Подземни телекомуникациони водови који припадају мрежама једног телекомуникационог система
могу да се постављају и кроз заштитне цеви и канализацију других телекомуникационих инфраструктурних
система, уз сагласност надлежног предузећа.
• Подземни телекомуникациони водови транспортне, приступне, КДС мреже и телекомуникационе
канализације постављају се на јавној површини (тротоарски простор, слободне површине, зелене површине,
пешачке стазе, паркинг простор и изузетно саобраћајнице) и на грађевинским парцелама уз сагласност
власника-корисника.
• Подземни телекомуникациони водови (каблови) полажу се у ров ширине минимално 0,4 m, на дубини од
минимално 0,8 m, према важећим техничким прописима за полагање ТК водова у ров.
• Код приближавања и укрштања ТК каблова са осталим инфраструктурним објектима потребно је остварити
следеће минималне размаке:
- са водоводном цеви код укрштања 0,5 m, а код паралелног вођења 0,6 m;
- са канализационом цеви код укрштања 0,5 m, а код паралелног вођења 0,5 m;
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- са електроенергетским каблом до 10 kV код укрштања 0,5 m, а код паралелног вођења 1,0 m;
- од упоришта електроенергетских водова до 1 kV 0,8 m;
- од темеља електроенергетског стуба 0,8 m, а не мање од 0,3 m ако је телекомуникациони вод механички
заштићен;
- са топловодом код укрштања 0,5 m, а код паралелног вођења 0,6 m;
- са гасоводом код укрштања 0,5 m, а код паралелног вођења 0,6 m;
• Реконструкцију постојеће надземне телекомуникационе мреже могуће је реализовати заменом дела или
комплетне старе надземне мреже, новим делом или новом комплетном надземном мрежом, истом или
измештеном трасом, уз могућност додавања нових делова трасе, у складу са решењем из пројекта, у свим
зонама овог плана, осим у зонама грађевинског земљишта на подручју КО Заблаће, где се реконструкција
постојеће надземне мреже изводи истим (постојећим) трасама, без додавања нових делова трасе.
Нови телекомуникациони надземни вод, којим се врши замена постојећег вода мора бити у виду
самоносивог вода.
Реконструкција постојеће надземне ТК мреже може се извести и превођењем постојеће надземне у
подземну мрежу, прописним полагањем ТК каблова у ров у складу са трасама датим овим планом.

• Надземни телекомуникациони водови постављају се на стубове. Стубови се постављају на јавним
површинама, или на грађевинским парцелама уз сагласност власника-корисника парцеле.
Надземни телекомуникациони водови могу се постављати и на стубове нисконапонске
електроенергетске мреже, уз сагласност надлежног предузећа, на начин на који то прописи дозвољавају за
конкретне случајеве, тако што се телекомуникациони вод поставља испод електроенергетског вода.
Вертикални размак између тих водова у глави стуба не сме бити мањи од 1 m за случај неизолованих
проводника електроенергетског вода, односно 0,6 m за случај електроенергетског вода са изолованим
проводницима. Вертикални размак у средини распона мора бити на сигурносној удаљености, али не мање од
0,6 m.
Телекомуникациони вод може се поставити у истој хоризонталној равни са НН електроенергетским
водом, али размак између њих мора бити најмање једнак сигурносној удаљености, а најмање 0,4 m.
При приближавању и укрштању надземног ТТ вода и НН електроенергетског вода са изолованим
проводницима, размак између њих мора бити најмање 0,2 m.
•
Стубови надземне ТК мреже могу се постављати уз саму ивицу путног појаса код укрштања, односно
на растојању од 2 m код паралелног вођења са општинским и некатегорисаним путем.
•
Објекти за смештај мобилних централа, контролора базних радио-станица, базних радио-станица,
радио-релејних станица, радио и ТВ станица, антена, антенских стубова и антенских носача у зонама
становања могу се градити у оквиру објеката, на грађевинској парцели или на јавној површини.
У оквиру блока објекти могу да се граде као приземни објекти или објекти на стубу (само за антене).
Приземни објекат може бити монтажни или зидани.
•
Надземни објекат за смештај мобилне телекомуникационе опреме и антенских стубова са антенама
поставља се на комплекс максималне површине од 100 m2. Комплекс мора бити ограђен и око њега нема
заштитне зоне.
У комплекс се постављају антенски стубови са антенама и контејнери базних станица. Контејнери
базних станица не могу да заузму више од 50% површине комплекса.
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Удаљење антенског стуба од суседних објеката и парцела мора бити веће или једнако висини стуба са
антеном. Предметно удаљење може бити и мање од наведеног, али не мање од половине висине стуба са
антеном. У том случају потребно је прибавити сагласност власника угроженог суседног објекта или парцеле,
за постављање предметног антенског стуба.
Напајање објекта за смештај телекомуникационе опреме електричном енергијом вршиће се подземно
или надземно из постојеће НН мреже 1 kV.
•
До објекта за смештај мобилне телекомуникационе опреме потребно је обезбедити приступни пут
минималне ширине 3 m од најближе јавне саобраћајнице.
Слободне површине комплекса морају се озеленити.
•
Објекат за смештај мобилних централа, контролора базних радио-станица, базних радио-станица,
радио-релејних станица, радио и ТВ станица, антена, антенских стубова и антенских носача треба да има
положај такав да не угрожава прегледност, безбедност и сигурност кретања свих учесника у саобраћају.
Боје антенских стубова и друга обележавања треба да буду у складу са прописима који се односе на
боје високих објеката (антена, димњака и сл.), у складу са прописима који се односе на ваздушни саобраћај.
Због дневне видљивости стуб треба да буде обојен тако да постоје поља од по 3 m, црвене и беле, или црвене
и наранџасте боје наизменично ( последње поље на врху стуба треба да буде црвено).
Ноћна видљивост антенског стуба остварује се прописним постављањем одговарајуће светиљке на
врху стуба.
•
У оквиру постојећег габарита објекти мобилних централа, контролора базних радио-станица, базних
радио-станица, радио-релејних станица, радио и ТВ станица, антена, антенских стубова и антенских носача
могу претрпети замену постојеће телекомуникационе опреме и каблова новом телекомуникационом опремом
и кабловима већег капацитета.
•
Приступни телекомуникациони водови за повезивање мобилних централа и базних радио-станица
изводе се у виду подземног или надземног вода на подручју овог плана.
•
На местима где је већа концентрација подземних телекомуникационих водова мобилне телефоније
подземни приступни водови обавезно се граде у виду телекомуникационе канализације.
Телекомуникациони водови мреже мобилне телефоније могу да се постављају и кроз заштитне цеви и
канализацију других телекомуникационих система, уз сагласност надлежног оператера.
•
Подземни ТК водови мреже мобилне телефоније полажу се у ров димензија као и ров за полагање ТК
каблова фиксне телефоније у ров.
Код приближавања, паралелног вођења и укрштања ТК каблова мреже мобилне телефоније са осталим
инфраструктурним и другим објектима потребно је остварити минималне размаке и друге услове у складу
са техничким прописима који важе за ТК каблове фиксне телефоније.
•
Надземни ТК водови мреже мобилне телефоније постављају се на стубове на исти начин и под истим
условима као и водови мреже фиксне телефоније и за њих важе иста правила за изградњу која важе за
надземне ТК водове мреже фиксне телефоније.
• Максимални ниво буке у случају објеката за смештај телекомуникационе опреме (фиксне телефоније,
мобилне телефоније, радија, телевизије, информатичких система,...) је 40 db дању, односно 35 db ноћу.
УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Прикључке новопланираних објеката на телекомуникациону инфраструктуру вршити у складу са
одговарајућим условима надлежних оператера, на подручју КО Заблаће подземним водовима са неког од
прикључних места, или директно са извода надлежне централе, а на подручју КО Вапа подземно или
надземно са неког од ТК стубова. Прикључни кабл завршити у тзв. концентрационом орману на фасади или
унутар објекта на погодном месту, или на неки други прописани начин, дат условима пружаоца
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телекомуникационе услуге. Траса подземног напојног кабла на јавној површини мора бити у складу са
трасама предвиђеним овим планом.
Телекомуникационе инсталације унутар објекта пројектовати и извести у складу са прописима и
стандардима из ове области, уз примену свих потребних заштитних мера, тако да се ни у ком случају не
ометају остали корисници.
У случају потребе за постављањем разводних ормана,
користити одговарајуће атестиране
слободностојеће ормане, постављене на бетонске темеље. Ове ормане постављати по тротоарима, зеленим
површинама, другим јавним површинама, или грађевинским парцелама уз решавање одговарајућих
имовинско-правних односа, тако да буду уклопљени у амбијент, односно да буду неупадљиви како бојом,
тако и димензијама, као и да не угрожавају безбедност пешака и других учесника у саобраћају и општу
безбедност грађана.
3.3.5 ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Дистрибутивна гасоводна мрежа
Дистрибутивна гасоводна мрежа је од полиетиленских цеви радног притиска до 4 бара. Гасовод
водити подземно положен у ровове потребних димензија, у тротоару и то што ближе регулационој линији.
При паралелном вођењу дистибутивног гасовода са подземним водовима, минимално светло
растојање износи 40 цм. При укрштању гасовода са подземним водовима, минимално светло растојање
износи 20 цм, а при вођењу гасовода поред темеља 1.0 м.
При извођењу саобраћајница и уређењу терена потребно је поштовати прописане висине надслоја у
односу на укопан гасовод у зависности од услова вођења (у зеленој површини, испод тротоара, испод
саобраћајнице и сл.)
Минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у зеленој површини је 0.8м.
Минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у тротоару (рачунајући од горње ивице цеви
до горње коте тротоара) је 1.0 м.
Приликом укрштања гасовода са саобраћајницама, оса гасовода је по правилу под правим углом у
односу на осу саобраћајнице. У колико то није могуће дозвољена су одступања до угла од 60 о.
Испод саобраћајница, минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до горње коте коловозне
конструкције, без примене механичке заштите, ако се статичким прорачуном цевовода на саобраћајно
оптерећење утврди да је то могуће, износи 1.35 м.
Испод саобраћајница, минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до горње коте коловозне
конструкције када се гасовод механички штити полагањем у заштитну цев износи 1 м, ако се статичким
прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврди да је то могуће.
Укрштање дистрибутивног гасовода са саобраћајницама врши се полагањем гасовода у заштитну цев
односно канал.
При изради техничке документације у свему се придржавати Правилника о техничким условима и
нормативима за пројектовање и изградњу дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни
притисак до 4 бара и Правилника о техничким условима и нормативима за пројектовање и полагање кућних
гасних прикључака за радни притисак до 4 бара.
Посебне мере заштите изграђених гасовода при извођењу радова
У појасу ширине по 3 м са сваке стране, рачунајући од осе гасовода на местима укрштања и
паралелном вођењу, предвидети извођење свих земљаних радова ручним ископом. На растојању 1 до 3 м
ближе ивице рова од спољне ивице гасовода, могуће је предвидети машински ископ у случају кад се пробним
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ископима (шлицоваљем) недвосмислено утврди тачан положај гасовода и кад машински ископ одобри
представник ЈП „Србијагас“ на терену.
Уколико на местима укрштања и/или паралелног вођења дође до откопавања гасоводне цеви и
оштећења гасовода о овоме се хитно мора обавестити ЈП „Србијагас“ ради предузимања потребних мера које
ће се одредити након увида у стање на терену.
У случају оштећења гасовода, које настане услед извођења радова у зони гасовода, услед
непридржавања одређених услова, као и услед непредвиђених радова који се могу јавити приликом извођења
објекат, инвеститор је дужан да сноси трошкове санације на гасоводним инсталацијама и надокнади штету
насталу услед евентуалног прекида дистрибуције гаса.
Приликом извођења радова грађевинска механизација мора прелазити трасу гасовода на
обезбеђеним прелазима, утврђеним тако да се не изазива појачано механичко напрезање гасовода.
У зони 5 м лево и десно од осе гасовода не дозвољава се надвишење (насипање постојећег терена),
скидање хумуса, односно промена апслоутне коте терена која је постојала пре извођења радова.
Приликом извођења радова у зонама опасности и код ослобођене гасоводне цеви потребно је
применити мере за спречавање изазивања експлозије или пожара: забрањено је радити с отвореним
пламеном, радити са алатом или уређајима који могу при употреби изазвати варницу, коришћење возила који
при раду могу изазвати варницу, коришћење електричних уређаја који нису у складу са нормативима
прописаним у одговарајућим стандардима СРПС за противексплозивну заштиту, одлагање запаљивих
материја и држање материја које су подложне самозапаљењу.
Инвеститор је обавезан у складу са Законом о цевоводном транспорту гасовитих и течних
угљоводоника и дистрибуцију гасовитих угљоводоника („Сл. гласник РС“, бр. 4/2009), да 10 дана пре почетка
радова у заштитном појасу гасовода, обавести ЈП „Србијагас“ у писаној форми, како би се обезбедило
присуство представника за време трајања радова у близини гасовода.
УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА ТЕРМОТЕХНИЧКУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Прикључке из објеката на мрежу вршити на основу техничких услова надлежних јавних комуналних
предузећа.
4.0

СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Спровођење Плана детаљне регулације вршиће се:
Директно из плана

1.
Овај план представља основ за издавање Информације о локацији, Локацијских
услова и израду Пројекта препарцелације и парцелације и Геодетског елабората исправке граница
суседних парцела и спајање суседних парцела истог власника, у складу са одредбама Законом о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13- одлука УС, 50/13 – одлука УС, 54/13 решење УС, 98/13 – одлука УС), а у вези члана
130. став 2 Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“, број 132/14 и 145/14 - исправка), осим за подручја која су предвиђена за обавезну даљу
разраду Урбанистичким пројектом.
5.0

Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Чачка".
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. Године
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ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
324.
На основу члана 97. став 8. Закона о
планирању и изградњи (»Службени гласник РС«
број 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 – одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС,
50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС,
132/2014 и 145/2014) и члана 63. став 1. тачка 7)
Статута града Чачка (»Службени лист града
Чачка« 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању доприноса за
уређивање грађевинског земљишта (“Службени
лист града Чачка” број 4/2015 и 5/2016) у члану 10.
став 1. мења се и гласи:
„Допринос за уређивање грађевинског
земљишта не обрачунава се за објекте јавне намене
у јавној
својини, објекте
–
просторе
традиционалних цркава и традиционалних
верских заједница, објекте комуналне и друге
инфраструктуре, производне и складишне објекте,
подземне етаже објеката високоградње (простор
намењен за гаражирање возила, подстанице,
трафостанице, оставе, вешернице и сл.), осим за
делове подземне етаже које се користе за
комерцијалне
делатности,
отворена
дечја
игралишта, отворене спортске терене и атлетске
стазе.“
Члан 2.
Инвеститори који су, до ступања на снагу
ове одлуке, обавезани решењем о издавању
грађевинске дозволе на плаћање доприноса за
уређивање грађевинског земљишта и нису ову
обавезу у целости измирили, а овом одлуком су
ослобођени плаћања доприноса за уређивање
грађевинског земљишта, нису дужни да плате
преостали неплаћени износ доприноса.
У случају из става 1. овог члана, ЈП
„Градац“ врши обрачун плаћеног и неплаћеног

доприноса и издаје потврду о ослобађању од
плаћања преосталих неплаћених рата доприноса.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у »Службеном листу града
Чачка«.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. Године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
325.
На основу члана 28. Закона о комуналним
делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011),
члана 69. став 1. тачка 3. Закона о јавним
предузећима (''Сл. гласник РС'', број 15/2016),
члана 363. став 4. Закона о енергетици („Сл.
гласник РС“, број 145/2014), члана 34. Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа за грејање
''Чачак'' Чачак (''Сл. лист града Чачка'', број
15/2013 и 26/2013) и члана 63. Статута града Чачка
(''Сл. лист града Чачка'', број 3/2008, 8/2013,
22/2013 и 15/2015),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ЦЕНИ СНАБДЕВАЊА КРАЈЊЕГ КУПЦА
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
1. Даје се сагласност на Одлуку Надзорног
одбора ЈКП ''Чачак'' Чачак број 3960/2 од
25.08.2016. године о цени снабдевања крајњег
купца топлотном енергијом.
2. Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу
града Чачка''.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
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326.
На основу члана 24. Закона о јавној својини
("Сл. гласник РС", број 72/11, 88/13 и 105/14) и
члана 63. Статута града Чачка ("Сл. лист града
Чачка", број 3/08, 8/13, 22/13 и 15/15),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године донела
је

("Сл. лист града Чачка", број 3/08, 8/13, 22/13 и
15/15),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОВЕРАВАЊУ ПРАВА
УПРАВЉАЊА И КОРИШЋЕЊА

ОДЛУКУ
I

21. октобар 2016. године

I

ПРЕНОСЕ СЕ инвеститорска права
Уметничкој галерији "Надежда Петровић" Чачак,
Ул. Цара Душана бр. 6, Чачак, за потребе извођења
радова на санацији објекта Галерије Рисим у
Чачку, саграђене на кп.бр. 763/1 КО Чачак.

У Одлуци о поверавању права управљања
и коришћења ("Сл. лист општине Чачак", број
15/06 и "Сл. лист града Чачка", број 4/08, 19/13 и
15/14) у тачки I ставу 1. алинеји 1. бришу се речи
"објекат број 8- менза укупне бруто површине 196
м2".

II

II

Овлашћује
се
Уметничка
галерија
"Надежда Петровић" Чачак да предузима све
радње неопходне за прибављање пројектне и друге
потребне документације, одговарајућих одобрења
за извођење грађевинских радова, прибављања
употребне дозволе, као и све друге радње у
поступку неопходне за спровођење санације.

Ова одлука ступа на снагу осам дана од
дана објављивања у "Службеном листу града
Чачка".
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

III
Средства за санацију обезбеђена су делом
у буџету града, а делом уговором о
суфинансирању пројекта Санације објекта
Галерије Рисим од влаге, закљученим са
Министарством културе и информисања.
IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у "Службеном листу града
Чачка".
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
327.
На основу члана 24. Закона о јавној својини
("Сл. гласник РС", број 72/11, 88/13 и 105/14) и
члана 63. став 1. тачка 19д Статута града Чачка

328.
На основу члана 99. став 5. Закона о
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13,
98/13, 132/14 и 145/14), чланa 27. став 10. Закона о
јавној својини ("Сл. гласник РС", број 72/11, 88/13
и 105/14), чланa 11. став 2. и 3. Одлуке о
грађевинском земљишту ("Сл. лист града Чачка",
број 5/16) и члана 63. став 1. тачка 19в Статута
града Чачка ("Сл. лист града Чачка", број 3/08,
8/13, 22/13 и 15/15),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
I
ПРИСТУПА СЕ отуђењу из јавне својине
града Чачка кп. бр. 2179/7 КО Чачак и дела кп.бр.
766/3 КО Чачак и прибављању у јавну својину дела
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кп. бр. 772/1 КО Чачак у својини УТП "Морава"
Чачак, непосредном погодбом путем размене.
II
Поступак
располагања
Комисија за грађевинско земљиште.

спровешће

III
Скупштина града Чачка, по спроведеном
поступку Комисије за грађевинско земљиште
одлучиће о располагању непокретности парцела,
непосредном погодбом, путем размене.
IV

III
Скупштина града Чачка, по спроведеном
поступку Комисије за грађевинско земљиште
одлучиће о располагању непокретности делова
наведених парцела, непосредном погодбом, путем
размене.

Ово Решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. године

IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
330.
На основу члана 24. став 3. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016), члана
63. став 1. тачка 11. Статута града Чачка („Сл. лист
града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015),

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
329.
На основу члана 99. став 5. Закона о
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13,
98/13, 132/14 и 145/14), чланa 27. став 10. Закона о
јавној својини ("Сл. гласник РС", број 72/11, 88/13
и 105/14), чланa 11. став 2. и 3. Одлуке о
грађевинском земљишту ("Сл. лист града Чачка",
број 5/16) и члана 63. став 1. тачка 19в Статута
града Чачка ("Сл. лист града Чачка", број 3/08,
8/13, 22/13 и 15/15),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
I
ПРИСТУПА СЕ отуђењу из јавне својине
града Чачка кп. бр. 5124 КО Чачак и прибављању
у јавну својину кп. бр. 5123/3 КО Чачак у својини
„CHIPS WAY“ DOO
Чачак, непосредном
погодбом путем размене.

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“ ЧАЧАК
1.
Данко Ћаловић, дипломирани правник из
Чачка, именује се за директора Јавног комуналног
предузећа за грејање „Чачак“ Чачак, на период од
четири године.
2.
Именовани је дужан да ступи на рад у року
од 8 (осам) дана од дана објављивања овог решења
у „Службеном гласнику Републике Србије“.
3.
Ово решење је коначно.
4.
Решење са образложењем објавити у
„Службеном гласнику Републике Србије“,
„Службеном листу града Чачка“ и на интернет
страници града Чачка.
Образложење

II
Поступак
располагања
Комисија за грађевинско земљиште.
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предузећа чији је оснивач јединица локалне
самоуправе именује орган одређен статутом
јединице локалне самоуправе, на период од четири
године, на основу спроведеног јавног конкурса.

изборни поступак у коме је увидом у податке из
пријаве, поднету и прибављену документацију и
усменим разговором, извршила оцену стручне
оспособљености, знања и вештина кандидата.

Статутом града Чачка, чланом 63. став 1.
тачка 11. прописано је да Скупштина града
именује директоре јавних предузећа чији је
оснивач у складу са законом.

На основу спроведеног изборног поступка, у
складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним
предузећима, Комисија је на седници одржаној 13.
октобра 2016. године, утврдила резултате за
кандидате и на основу члана 41. став 1. Закона о
јавним
предузећима, саставила Ранг листу
кандидата за избор директора Јавног комуналног
предузећа за грејање „Чачак“ Чачак на коју је
уврстила кандидате који су испунили прописане
услове за избор директора Јавног комуналног
предузећа за грејање „Чачак“ Чачак.

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 7. и 8. јула 2016. године, донела је
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор
директора јавног предузећа и јавног комуналног
предузећа чији је оснивач град Чачак и огласила
Јавни конкурс за именовање директора Јавног
комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак.
Јавни конкурс објављен је у „Службеном
гласнику РС“ бр. 66/2016, дневном листу
„Политика“ и на интернет страници града Чачка.
Јавни конкурс је био отворен 30 дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије“ .
Јавни конкурс спровела је Комисија за
спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа, коју је именовала Скупштина града
Чачка на седници одржаној 7., 12., 13., и 16.
септембра 2016. године.
Комисија за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа је по истеку рока за
подношење пријава, констатовала да су на Јавном
конкурсу за именовање директора Јавног
комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак,
благовремено поднете четири пријаве. На основу
увида у доказе о испуњености прописаних услова
за именовање директора приложених уз пријаву
кандидата, Комисија је на седници одржаној 4.
октобра 2016. године а у складу са одредбом члана
40. став 1. Закона о јавним предузећима, саставила
списак кандидата међу којима се спроводи
изборни поступак за именовање директора Јавног
комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак и
то:

1.
Данко Ћаловић, дипломирани правник
из Чачка
2.
Радојица Вуловић, дипломирани
економиста из Чачка
Комисија за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа је, примењујући
мерила утврђена Уредбом о мерилима за
именовање директора јавног предузећа, спровела

На основу достављене Ранг листе кандидата
за избор директора Јавног комуналног предузећа
за грејање „Чачак“ Чачак и Записника о
спроведеном изборном поступку за избор
директора Јавног комуналног предузећа за грејање
„Чачак“ Чачак, утврђен је предлог да се за
директора Јавног комуналног предузећа за грејање
„Чачак“ Чачак, именује први кандидат са Ранг
листе, Данко Ћаловић, дипломирани правник из
Чачка, на период од четири године.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
331.
На основу члана 24. став 3. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016), члана
63. став 1. тачка 11. Статута града Чачка („Сл. лист
града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ
„ГРАДАЦ“ ЧАЧАК
1.
Драган Вукајловић, дипломирани инжењер
грађевинарства
–
мастер
из
области

21. октобар 2016. године
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хидротехничко конструктерство, именује се за
директора Јавног предузећа за урбанистичко и
просторно планирање, грађевинско земљиште и
путеве „Градац“ Чачак, на период од четири
године.
2.
Именовани је дужан да ступи на рад у року
од 8 (осам) дана од дана објављивања овог решења
у „Службеном гласнику Републике Србије“.
3.

Ово решење је коначно.

4.
Решење са образложењем објавити у
„Службеном гласнику Републике Србије“,
„Службеном листу града Чачка“ и на интернет
страници града Чачка.
Образложење
Чланом 24. став 3. Закона о јавним
предузећима прописано је да директора јавног
предузећа чији је оснивач јединица локалне
самоуправе именује орган одређен статутом
јединице локалне самоуправе, на период од четири
године, на основу спроведеног јавног конкурса.
Статутом града Чачка, чланом 63. став 1.
тачка 11. прописано је да Скупштина града
именује директоре јавних предузећа чији је
оснивач у складу са законом.
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 7. и 8. јула 2016. године, донела је
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор
директора јавног предузећа и јавног комуналног
предузећа чији је оснивач град Чачак и огласила
Јавни конкурс за именовање директора Јавног
предузећа за урбанистичко и просторно
планирање, грађевинско земљиште и путеве
„Градац“ Чачак.
Јавни конкурс објављен је у „Службеном
гласнику РС“ бр. 66/2016, дневном листу
„Политика“ и на интернет страници града Чачка.
Јавни конкурс је био отворен 30 дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије“ .
Јавни конкурс спровела је Комисија за
спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа, коју је именовала Скупштина града
Чачка на седници одржаној 7., 12., 13., и 16.
септембра 2016. године.
Комисија за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа је по истеку рока за
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подношење пријава, констатовала да су на Јавном
конкурсу за именовање директора Јавног
предузећа за урбанистичко и просторно
планирање, грађевинско земљиште и путеве
„Градац“ Чачак, благовремено поднете две
пријаве. На основу увида у доказе о испуњености
прописаних услова за именовање директора
приложених уз пријаву кандидата, Комисија је на
седници одржаној 4.октобра 2016. године, а у
складу са одредбом члана 40. став 1. Закона о
јавним предузећима, саставила списак кандидата
међу којима се спроводи изборни поступак за
именовање директора Јавног предузећа за
урбанистичко
и
просторно
планирање,
грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак и
то:
1.Драган Вукајловић, дипломирани инжењер
грађевинарства – мастер из области
хидротехничко конструктерство из Чачка
2.Радојица Вуловић, дипломирани економиста
из Чачка
Комисија за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа је, примењујући
мерила утврђена Уредбом о мерилима за
именовање директора јавног предузећа, спровела
изборни поступак у коме је увидом у податке из
пријаве, поднету и прибављену документацију и
усменим разговором, извршила оцену стручне
оспособљености, знања и вештина кандидата.
На основу спроведеног изборног поступка, у
складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним
предузећима, Комисија је на седници одржаној 13.
октобра 2016. године, утврдила резултате за
кандидате и на основу члана 41. став 1. Закона о
јавним
предузећима, саставила Ранг листу
кандидата за избор директора Јавног предузећа за
урбанистичко
и
просторно
планирање,
грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак на
коју је уврстила кандидате који су испунили
прописане услове за избор директора Јавног
предузећа за урбанистичко и просторно
планирање, грађевинско земљиште и путеве
„Градац“ Чачак.
На основу достављене Ранг листе кандидата
за избор директора Јавног предузећа за
урбанистичко
и
просторно
планирање,
грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак и
Записника о спроведеном изборном поступку за
избор директора Јавног предузећа за урбанистичко
и просторно планирање, грађевинско земљиште и
путеве „Градац“ Чачак, утврђен је предлог да се за
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директора Јавног предузећа за урбанистичко и
просторно планирање, грађевинско земљиште и
путеве „Градац“ Чачак, именује први кандидат са
Ранг листе, Драган Вукајловић, дипломирани
инжењер грађевинарства – мастер из области
хидротехничко конструктерство из Чачка, на
период од четири године.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
332.
На основу члана 41. Закона о култури («Сл.
гласник РС» број 72/2009, 13/2016 и 30/2016испр.), члана 63. став 1. тачка 11а Статута града
Чачка («Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 8/2013,
22/2013 и 15/2015) и члана 21. Одлуке о
организовању Установе Дом културе («Сл. лист
општине Чачак» број 4/2006 и „Сл. лист града
Чачка“ број 4/2011),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК
I
У Управни одбор Дома културе Чачак
именују се:
За председника:
Биљана Зарић, виша стручна спрема –
представник оснивача
За чланове:
- Слободанка Урошевић, висока стручна
спрема – представник оснивача
- Драгомир Богдановић, средња стручна
спрема – представник оснивача
- Ђоко Шкиљевић, специјалиста струковни
менаџер из области менаџмента и бизниса –
представник запослених
- Верица Ковачевић, дипл. инжењер
агрономије – представник запослених

21. октобар 2016. године
II

Управни одбор Дома културе Чачак ступа
на дужност 25. октобра 2016. године.
III
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
333.
На основу члана 41. Закона о култури («Сл.
гласник РС» број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 испр.), члана 63. став 1. тачка 11а Статута града
Чачка («Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 8/2013,
22/2013 и
15/2015) и члана 21. Одлуке о
организовању Установе Градска библиотека
„Владислав Петковић-Дис“ («Сл. лист општине
Чачак» број 4/2006 и „Сл. лист града Чачка“ број
4/2011 и 17/2012),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ
ПЕТКОВИЋ-ДИС“ ЧАЧАК
I
У Управни одбор Градске библиотеке
„Владислав Петковић-Дис“ Чачак именују се:
За председника:
Радмила Рубаковић, висока стручна спрема
– представник оснивача
За чланове:
- Драган Уљаревић, средња стручна спрема
– представник оснивача
- Драган Радовановић, средња стручна
спрема – представник оснивача
- Марија
запослених

Радуловић

–

представник

21. октобар 2016. године
- Наташа
запослених

Поповић

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
–

представник

II
Управни одбор Градске библиотеке
„Владислав Петковић Дис“ Чачак ступа на
дужност 25. октобра 2016. године.
III
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. Године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
334.
На основу члана 41. Закона о култури («Сл.
гласник РС» број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 испр.), члана 63. став 1. тачка 11а Статута града
Чачка («Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 8/2013,
22/2013 и 15/2015) и члана 21. Одлуке о
организовању Установе Народни музеј Чачак
(«Сл. лист општине Чачак» број 4/2006 и „Сл. лист
града Чачка“ број 4/2011 и 17/2013),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ
ЗНАЧАЈА НАРОДНИ МУЗЕЈ ЧАЧАК
I
У Управни одбор Установе културе од
националног значаја Народни музеј Чачак именују
се:
За председника:
Катарина Грујовић, висока стручна спрема
– представник оснивача

- Др Милош Тимотијевић, историчар –
представник запослених
- Др Катарина Дмитровић, археолог –
представник запослених
II
Управни одбор Установе културе од
националног значаја Народни музеј Чачак ступа на
дужност 25. октобра 2016. године.
III
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
335.
На основу члана 41. Закона о култури («Сл.
гласник РС» број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 испр.), члана 63. став 1. тачка 11а Статута града
Чачка («Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 8/2013,
22/2013 и 15/2015) и члана 21. Одлуке о
организовању Установе Уметничка галерија
„Надежда Петровић“ Чачак («Сл. лист општине
Чачак» број 4/2006 и „Сл. лист града Чачка“ број
4/2011 и 17/2013),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ
ЗНАЧАЈА УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК
I
У Управни одбор Установе културе од
националног
значаја
Уметничка
галерија
„Надежда Петровић“ Чачак именују се:
За председника:

За чланове:
- Мирослав Петровић,
спрема – представник оснивача
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висока стручна

- Жељко Тресач, средња стручна спрема –
представник оснивача

Катарина Мајсторовић,
представник оснивача
За чланове:

докторанд –
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- Мирјана Стругаревић, средња стручна
спрема – представник оснивача
- Славица Павловић, виша стручна спрема
– представник оснивача
- Мирјана Рацковић, историчар уметности
– представник запослених
- Бранко Ћаловић, дипл. економиста –
представник запослених
II
Управни одбор Установе културе од
националног
значаја
Уметничка
галерија
„Надежда Петровић“ Чачак ступа на дужност 25.
октобра 2016. године.
III
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

21. октобар 2016. године
I

У
Управни
одбор
Установе
„Међуопштински историјски архив“ за град Чачак
и општине Горњи Милановац и Лучани именују
се:
За председника:
Зоран Лекић, висока стручна спрема –
представник оснивача
За чланове:
- Михаило Малетковић, виша стручна
спрема – представник оснивача
- Станимир Бјелић, средња стручна спрема
– представник оснивача
- Горан Давидовић, историчар виши
архивист – представник запослених
- Јасминка Кнежевић, архивски помоћник
– представник запослених
II
Управни
одбор
„Међуопштинског
историјског архива“ Чачак ступа на дужност 25.
октобра 2016. године.
III
Ово решење објавити у «Службеном
листу града Чачка».

336.
На основу члана 41. Закона о култури
(«Сл. гласник РС» број 72/2009, 13/2016 и 30/2016
- испр.), члана 63. став 1. тачка 11а Статута града
Чачка («Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 8/2013,
22/2013 и 15/2015) и члана 23. Одлуке о
организовању
Установе
„Међуопштински
историјски архив“ за град Чачак и општине Горњи
Милановац и Лучани («Сл. лист општине Чачак
бр. 11/2006 и „Сл. лист града Чачка“ број 4/2011),

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ „МЕЂУОПШТИНСКИ
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ“ ЗА ГРАД ЧАЧАК И
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
337.
На основу члана 20. Закона о јавним
службама («Сл. гласник РС» број 42/91, 71/94,
79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона,
83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон),
члана 63. став 1. тачка 11а Статута града Чачка
(«Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 8/2013,
22/2013 и 15/2015) и члана 9. Одлуке о оснивању
Установе за физичку културу Спортски центар
„Младост“ Чачак («Сл. лист општине Чачак» број
5/92, 8/2002 и 2/2005),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је

21. октобар 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“
ЧАЧАК

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ

I
У Управни одбор Установе Спортски
центар „Младост“ Чачак именују се:
За председника:
Предраг Теофиловић,
спрема – представник оснивача

висока стручна

I
У Управни одбор Центра за социјални рад
у Чачку именују се:
За председника:

За чланове:
- Добрило Јојић, средња стручна спрема –
представник оснивача
- Слободан Драгићевић, средња стручна
спрема – представник оснивача
- Драган Савковић, проф.
васпитања – представник запослених

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРАЦЕНТРА
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ЧАЧКУ

физичког

- Југослав Грбовић, металостругар –
представник запослених
II
Управни одбор СЦ „Младост“ Чачак ступа
на дужност 25. октобра 2016. године.

Миладин Савић, висока стручна спрема –
представник оснивача
За чланове:
- Радош Кузмановић, средња стручна
спрема – представник оснивача
- Др Јелена Милосављевић Тасић, висока
стручна спрема – представник оснивача
- Горан Јаворац,
представник запослених

дипл.

социолог

–

- Марија Војводић, дипл. инж. инд.
менаџмента – представник запослених
II

III

Управни одбор Центра за социјални рад
Чачак ступа на дужност 25. октобра 2016. године.

Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

III

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
338.
На основу члана 20. Закона о јавним
службама («Сл. гласник РС» број 42/91, 71/94,
79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона,
83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон),
члана 123. ст. 2. и 4. Закона о социјалној заштити
(„Сл. гласник РС“ број 24/11), члана 63. став 1.
тачка 11а Статута града Чачка («Сл. лист града
Чачка» број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и
члана 4. Одлуке о органима Центра за социјални
рад у Чачку («Сл. лист града Чачка» број 1/92),

Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
339.
На основу члана 20. Закона о јавним
службама («Сл. гласник РС» број 42/91, 71/94,
79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона,
83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон),
члана 63. став 1. тачка 11а Статута града Чачка
(«Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 8/2013,
22/2013 и 15/2015) и члана 11. Одлуке о оснивању

Страна 4931 – Број 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак
(„Службени лист општине Чачак“ бр. 7/94),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ

21. октобар 2016. године

83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон),
члана 63. став 1. тачка 11а Статута града Чачка
(«Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 8/2013,
22/2013 и 15/2015) и чл. 21. и 22. Одлуке о
организовању Установе „Туристичка организација
Чачка“ («Сл. лист града Чачка» број 14/2011,
3/2013 и 21/2013),

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ ЗА КОД „КОСТА НОВАКОВИЋ“
ЧАЧАК

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је

I

РЕШЕЊЕ

У Управни одбор Установе за културнообразовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак
именују се:

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ЧАЧКА“

За председника:
Маја Савић,
оснивача

мастер – представник

I
У Управни одбор Установе „Туристичка
организација Чачка“ именују се:
За председника:

За чланове:
- Сретен Радојчић, средња стручна спрема
– представник оснивача
- Марко Шундерић, средња стручна спрема
– представник оснивача
- Бојан Пауновић, ССС – представник
запослених
- Лела Шћеповић, ССС – представник
запослених
II
Управни одбор Установе за КОД „Коста
Новаковић“ Чачак ступа на дужност 25. октобра
2016. године.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
340.
На основу члана 20. Закона о јавним
службама («Сл. гласник РС» број 42/91, 71/94,
79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона,

Младен Ђуровић, магистар – представник
оснивача
За заменика председника:
Јован Марковић, виша стручна спрема –
представник оснивача
За чланове:
- Милош Тодосијевић, средња стручна
спрема – представник оснивача
- Ивана Јањић – представник запослених
- Горан Николић – представник запослених
II
Управни одбор Установе „Туристичка
организација Чачка“ ступа на дужност 25. октобра
2016. године.
III
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

21. октобар 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Страна 4932 – Број 20

341.
На основу члана 137. Закона о здравственој
заштити („Сл. гласник РС“ бр. 107/2005, 72/2009 –
др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012,
45/2013 – др. закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015),
члана 63. став 1. тачка 11а Статута града Чачка
(«Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 8/2013,
22/2013 и 15/2015) и члана 15. Одлуке о
преузимању оснивачких права над «Апотекарском
установом Чачак» Чачак („Сл. лист општине
Чачак” број 16/2006),

342.
На основу члана 20. Закона о јавним
службама («Сл. гласник РС» број 42/91, 71/94,
79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона,
83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон),
члана 63. став 1. тачка 11а Статута града Чачка
(«Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 8/2013,
22/2013 и 15/2015) и члана 12. Одлуке о оснивању
Регионалног центра за професионални развој
запослених у образовању («Сл. лист општине
Чачак» бр. 12/2005, 2/2006, 13/2007 и 17/2012),

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ „АПОТЕКА ЧАЧАК“
I

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЕТИРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ

У Управни одбор Установе „Апотека
Чачак“ именују се:
За председника:
Јелена Ласица, висока стручна спрема –
представник оснивача
За чланове:
- Снежана Божовић, висока стручна спрема
– представник оснивача
- Михаило Илић, средња стручна спрема –
представник оснивача
- Невена Стоименов Милошевић, дипл.
фармацеут – представник запослених
- Недељка Радосављевић, дипл. фармацеут
– представник запослених
II
Управни одбор Установе „Апотека Чачак“
ступа на дужност 25. октобра 2016. године.
III
Ово решење објавити у «Службеном
листу града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

I
У Управни одбор Регионалног центра за
професионални развој запослених у образовању
именују се као представници оснивача:
- Наташа Савићевић Парезановић, висока
стручна спрема
- Сузана Вучићевић, висока стручна
спрема
- Дарко Василић, висока стручна спрема
- Стефан Ћурчић, висока стручна спрема
II
Именовани чланови Управног одбора
Регионалног центра за професионални развој
запослених у образовању ступају на дужност 25.
октобра 2016. године.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

Страна 4933 – Број 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

343.
На основу члана 20. Закона о јавним
службама („Сл. гласник РС“ број 42/91, 71/94,
79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона,
83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон),
члана 63. став 1. тачка 11а Статута града Чачка
(«Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 8/2013,
22/2013 и 15/2015) и члана 12. Уговора о оснивању
Регионалног центра за таленте Чачак («ОВ. бр.
63/2000 од 12. јануара 2000. године),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЕТИРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА УСТАНОВЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР
ЗА ТАЛЕНТЕ ЧАЧАК

Чачка («Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 8/2013,
22/2013 и 15/2015),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“
ЧАЧАК
I
У Управни одбор Предшколске установе
„Радост“ Чачак именују се:
Представници оснивача:
- Биљана Белић, висока стручна спрема

I
У Управни одбор Установе Регионални
центар за таленте Чачак, као представници
Скупштине града Чачка, именују се:

- Ило Михаиловски, средња стручна
спрема
- Иван Кустудија, висока стручна спрема
Представници запослених:

- Ненад Милошевић, висока стручна спрема
- Сузана Ђуровић, висока стручна спрема
- Верица Јовашевић, висока стручна спрема
- Милан Јовићевић, висока стручна спрема
II
Именовани чланови Управног одбора
Установе Регионални центар за таленте Чачак
ступају на дужност 25. октобра 2016. године.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
344.
На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“ број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016-Одлука
УС) и члана 63. став 1. тачка 11а Статута града

21. октобар 2016. године

-Јелена

Петковић, главна

медицинска

сестра
-Славица Гавриловић, ВШС васпитач
-Весна Савић, ВШС васпитач
Представници родитеља:
-Драган Вујовић
-Иван Ћаловић
-Владимир Ранитовић
II
Управни одбор Предшколске установе
„Радост“ Чачак ступа на дужност 16. новембра
2016. године.
III
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

21. октобар 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

345.
На основу члана 134. Закона о социјалној
заштити („Сл. гласник РС“ број 24/2011), члана 63.
став 1. тачка 11а Статута града Чачка («Сл. лист
града Чачка» број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и
15/2015), и члана 16. Одлуке о оснивању Установе
за дневни боравак деце, младих и одраслих са
сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак („Сл. лист
града Чачка“ број 26/12),

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК
ДЕЦЕ, МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК
I

Страна 4934 – Број 20

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА
КУЛТУРЕ ЧАЧАК
I
У Надзорни одбор Дома културе Чачак
именују се:
За председника:
Марија Радојичић, висока стручна спрема –
представник оснивача
За чланове:
- Стојан Војиновић, висока стручна спрема
– представник оснивача
- Христина Кнежевић, економски техничар
– представник запослених
II

Именује се Лексо Шћекић, висока стручна
спрема, за члана Управног одбора Установе за
дневни боравак деце, младих и одраслих са
сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак, као
представник оснивача.

Надзорни одбор Дома културе Чачак ступа
на дужност 25. октобра 2016. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.

Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
346.
На основу чл. 45. Закона о култури («Сл.
гласник РС» број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 испр.), члана 63. став 1. тачка 11а Статута града
Чачка («Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 8/2013,
22/2013 и 15/2015) и члана 25. Одлуке о
организовању Установе Дом културе («Сл. лист
општине Чачак» број 4/2006 и „Сл. лист града
Чачка“ број 4/2011 и 17/2012),

III

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
347.
На основу чл. 45. Закона о култури («Сл.
гласник РС» број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 испр.), члана 63. став 1. тачка 11а Статута града
Чачка («Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 8/2013,
22/2013 и 15/2015)
и члана 25. Одлуке о
организовању Установе Градска библиотека
„Владислав Петковић-Дис“ («Сл. лист општине
Чачак» број 4/2006 и «Сл. лист града Чачка» број
4/2011 и 17/2012),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је

Страна 4935 – Број 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

21. октобар 2016. године

РЕШЕЊЕ

I

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ
ПЕТКОВИЋ-ДИС“ ЧАЧАК

У Надзорни одбор Установе културе од
националног значаја Народни музеј Чачак
именују се:
За председника:

I
У Надзорни одбор Градске библиотеке
„Владислав Петковић-Дис“ у Чачку именују се:
За председника:

За чланове:
- Иван Живанић, средња стручна спрема –
представник оснивача
Станојевић

висока

стручна

За чланове:

- Андрија Јанковић, виша стручна спрема –
представник оснивача

- Милета
запослених

Марина Ћеримановић,
спрема – представник оснивача

–

представник

II
Надзорни одбор
Градске библиотеке
„Владислав Петковић-Дис“ ступа на дужност 25.
октобра 2016. године.
III
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. Године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
348.
На основу чл. 45. Закона о култури («Сл.
гласник РС» број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 испр.), члана 63. став 1. тачка 11а Статута града
Чачка («Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 8/2013,
22/2013 и 15/2015) и члана 25. Одлуке о
организовању Установе Народни музеј Чачак
(«Сл. лист општине Чачак» број 4/2006 и «Сл. лист
града Чачка» број 4/2011 и 17/2013),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ
ЗНАЧАЈА НАРОДНИ МУЗЕЈ ЧАЧАК

- Светлана Чимбур, средња стручна спрема
– представник оснивача
- Анђелија Чвркић,
представник запослених

књижничар

–

II
Надзорни одбор Установе културе од
националног значаја Народни музеј Чачак ступа
на дужност 25. октобра 2016. године.
III
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. Године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
349.
На основу чл. 45. Закона о култури («Сл.
гласник РС» број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 испр.), члана 63. став 1. тачка 11а Статута града
Чачка («Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 8/2013,
22/2013 и 15/2015) и члана 25. Одлуке о
организовању Установе Уметничка галерија
„Надежда Петровић“ Чачак, («Сл. лист општине
Чачак» број 4/2006 и «Сл. лист града Чачка» бр.
4/2011 и 17/2013),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ
ЗНАЧАЈА УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК

21. октобар 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

I
У Надзорни одбор Установе културе од
националног
значаја
Уметничка
галерија
„Надежда Петровић“ Чачак именују се:
За председника:
Предраг Јовићевић, средња стручна спрема
– представник оснивача

Страна 4936 – Број 20

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ“ ЗА ГРАД ЧАЧАК И
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ
I
У
Надзорни
одбор
Установе
„Међуопштински историјски архив“ за град Чачак
и општине Горњи Милановац и Лучани именују
се:
За председника:

За чланове:
- Крстивоје Дрманац, висока стручна
спрема – представник оснивача
- Драгана Божовић, историчар уметности –
представник запослених
II
Надзорни одбор Установе културе од
националног
значаја
Уметничка
галерија
„Надежда Петровић“ Чачак ступа на дужност 25.
октобра 2016. године.
III
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

- Јован Јовановић, висока стручна спрема –
представник оснивача
За чланове:
- Милорад Никитовић, средња стручна
спрема, представник оснивача
- Душица Ружичић, архивски помоћник,
представник запослених
II
Надзорни
одбор
Установе
„Међуопштински историјски архив“ за град Чачак
и општине Горњи Милановац и Лучани ступа на
дужност 16. новембра 2016. године.
III

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. Године

Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. Године

350.
На основу чл. 45. Закона о култури («Сл.
гласник РС» број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 испр.), члана 63. став 1. тачка 11а Статута града
Чачка («Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 8/2013,
22/2013 и 15/2015) и члана 25. Одлуке о
организовању
Установе
„Међуопштински
историјски архив“ за град Чачак и општине Горњи
Милановац и Лучани («Сл. лист општине Чачак»
број 4/2006 и «Сл. лист града Чачка» бр. 4/2011 и
17/2013),

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ „МЕЂУОПШТИНСКИ

351.
На основу члана 22. Закона о јавним
службама («Сл. гласник РС» број 42/91, 71/94,
79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона,
83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон),
члана 123. ст. 3 и 4. Закона о социјалној заштити
(«Сл. гласник РС» број 24/11), члана 63. став 1.
тачка 11а Статута града Чачка («Сл. лист града
Чачка» број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и
члана 5. Одлуке о органима Центра за социјални
рад у Чачку («Сл. лист општине Чачак» број 1/92),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је

Страна 4937 – Број 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

21. октобар 2016. године

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ЧАЧКУ

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ЧАЧКА“

I
У Надзорни одбор Центра за социјални рад
у Чачку именују се:
За председника:
Зорана Дабић, висока стручна спрема –
представник оснивача
За чланове:
- Наташа Милић, средња стручна спрема –
представник оснивача
- Јована Пантелић, дипл. економиста –
представник запослених
II
Надзорни одбор Центра за социјални рад
ступа на дужност 25. октобра 2016. године.
III

I
У Надзорни одбор Установе „Туристичка
организација Чачка“ именују се:
За председника:
Данијела Шутић, висока стручна спрема –
представник оснивача
За чланове:
- Горан Јовичић, средња стручна спрема –
представник оснивача
- Мара
запослених

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
352.
На основу члана 22. Закона о јавним
службама («Сл. гласник РС» број 42/91, 71/94,
79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона,
83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон),
члана 63. став 1. тачка 11а Статута града Чачка
(«Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 8/2013,
22/2013 и 15/2015) и члана 24. Одлуке о
организовању установе „Туристичка организација
Чачка“ («Сл. лист града Чачка» број 14/11, 3/2013
и 21/2013),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је

–

представник

II
Надзорни одбор Установе „Туристичка
организација Чачка“ ступа на дужност 25. октобра
2016. године.

Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. Године

Мајсторовић

III
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. Године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
353.
На основу члана 22. Закона о јавним
службама («Сл. гласник РС» број 42/91, 71/94,
79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона,
83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон),
члана 63. став 1. тачка 11а Статута града Чачка
(«Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 8/2013,
22/2013 и 15/2015) и члана 11. Одлуке о оснивању
Установе за физичку културу – Спортски центар
„Младост“ Чачак («Сл. лист општине Чачак» број
5/92, 8/2002 и 2/2005),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је

21. октобар 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Страна 4938 – Број 20
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“
ЧАЧАК
I
У Надзорни одбор Установе Спортски
центар „Младост“ Чачак именују се:

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЈЕДНОГ
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА
КУЛТУРНО ОБРАЗОВНУ ДЕЛАТНОСТ
„КОСТА НОВАКОВИЋ“ У ЧАЧКУ
I
У Надзорни одбор Установе за културно
образовну делатност „Коста Новаковић“ у Чачку
именују се:
За председника:

За председника:
Филип Остојић, висока стручна спрема –
представник оснивача

Милица Логвинов, висока стручна спрема
– представник оснивача
За члана:

За чланове:
- Владимир Зечевић, средња стручна
спрема – представник оснивача
- Дејан Коларевић, дипл. менаџер у спорту
– представник запослених

Милош Чекеревац, средња стручна спрема
– представник оснивача
II

II

Именовани у Надзорни одбор Установе
КОД „Коста Новаковић“ ступају на дужност 25.
октобра 2016. године.

Надзорни одбор СЦ „Младост“ ступа на
дужност 25. октобра 2016. године.

III

III

Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. Године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
354.
На основу члана 22. Закона о јавним
службама («Сл. гласник РС» број 42/91, 71/94,
79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона,
83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон),
члана 63. став 1. тачка 11а Статута града Чачка
(«Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 8/2013,
22/2013 и 15/2015) и члана 13. Одлуке о оснивању
Установе за културно образовну делатност „Коста
Новаковић“ Чачак («Сл. лист града Чачка» број
7/94),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. Године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
355.
На основу члана 139. Закона о здравственој
заштити („Сл. гласник РС“ бр. 107/2005, 72/2009 –
др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012,
45/2013 – др. закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015),
члана 63. став 1. тачка 11а Статута града Чачка
(«Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 8/2013,
22/2013 и 15/2015) и члана 15. Одлуке о
преузимању оснивачких права над Апотекарском
установом Чачак (“Сл. лист општине Чачак” број
16/2006),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
АПОТЕКЕ ЧАЧАК

Страна 4939 – Број 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

21. октобар 2016. године

I

I

У Надзорни одбор Установе Апотека
Чачак именују се:

У Надзорни одбор Регионалног центра за
професионални развој запослених у образовању
именују се:
- Предраг Живковић, висока стручна спрема
– представник оснивача

За председника:
Лидија Љушић, висока стручна спрема –
представник оснивача
За чланове:
- Небојша Мајсторовић, висока стручна
спрема – представник оснивача
- Весна Недовић, дипл. фармацеут –
представник запослених
II
Надзорни одбор Апотеке Чачак ступа на
дужност 25. октобра 2016. године.
III

- Мирослав Ристић, висока стручна спрема
– представник оснивача
II
Именовани чланови Надзорног одбора
Регионалног центра за професионални развој
запослених у образовању ступају на дужност 25.
октобра 2016. године.
III
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. Године

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. Године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

357.
На основу члана 22. Закона о јавним
службама («Сл. гласник РС» број 42/91, 71/94,
79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона,
83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон),
члана 63. став 1. тачка 11а Статута града Чачка
(«Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 8/2013,
22/2013 и 15/2015) и члана 14. Уговора о оснивању
Регионалног центра за таленте Чачак («ОВ. бр.
63/2000 од 12. јануара 2000. године),

356.
На основу члана 22. Закона о јавним
службама («Сл. гласник РС» број 42/91, 71/94,
79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона,
83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон),
члана 63. став 1. тачка 11а Статута града Чачка
(«Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 8/2013,
22/2013 и 15/2015) и члана 14. Одлуке о оснивању
Регионалног центра за професионални развој
запослених у образовању («Сл. лист општине
Чачак» бр. 12/2005, 2/2006 и 13/2007),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА УСТАНОВЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР
ЗА ТАЛЕНТЕ ЧАЧАК
I
Именује се Марко Марковић, средња
стручна спрема, за члана Надзорног одбора
Установе регионални центар за таленте Чачак, као
представник Скупштине града Чачка.

21. октобар 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

II
Именовани члан Надзорног одбора
Регионалног центра за таленте из тачке I ступа на
дужност 25. октобра 2016. године.
III
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. Године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

-

Милена Оцокољић
Мирјана Николић
Миодраг Пешић
II

Школски одбор Основне школе за
образовање одраслих у Чачку ступа на дужност 25.
октобра 2016. године.
III
Ово решење објавити у «Службеном
листу града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. Године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

358.
На основу члана 54. ст. 2. и 6. Закона о
основама система образовања и васпитања («Сл.
гласник РС» број 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016
– одлука УС) члана 63. Статута града Чачка («Сл.
лист града Чачка» број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и
15/2015) и члана 6. Одлуке о оснивању Основне
школе за образовање одраслих у Чачку („Сл. лист
општине Чачак“ број 12/2007),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ У ЧАЧКУ

Страна 4940 – Број 20

359.
На основу члана 54. став 2. и 55. став 3.
тачка 4. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“ број 72/2009,
52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење,
68/2015 и 62/2016-Одлука УС) и члана 63. Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008,
8/2013, 22/2013 и 15/2015),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ
ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ
«ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ» У ЧАЧКУ

I
За чланове Школског одбора Основне
школе за образовање одраслих у Чачку именују се:
Представници локалне самоуправе:
- Славица Микановић,
спрема

висока стручна

- Марјан Ристановић, висока стручна
спрема
- Владимир Радовић, висока стручна
спрема

I
Разрешава се Слободан Стојановић,
представник родитеља, дужности члана Школског
одбора ОШ „Филип Филиповић“ Чачак, због
престанка основа по коме је именован.
II
Именује се Марко Динић за члана
Школског одбора ОШ „Филип Филиповић“ Чачак,
као представник родитеља.
III

- Јасмина Брковић, висока стручна спрема
Представници запослених:

Ово решење објавити у «Службеном листу
града Чачка».

Страна 4941 – Број 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

21. октобар 2016. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. Године

68/2015 и 62/2016-Одлука УС) и члана 63. Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008,
8/2013, 22/2013 и 15/2015),

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ

360.
На основу члана 54. став 2. и 55. став 3.
тачка 4. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“ број 72/2009,
52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење,
68/2015 и 62/2016-Одлука УС) и члана 63. Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008,
8/2013, 22/2013 и 15/2015),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ
ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ
«РАТКО МИТРОВИЋ» У ЧАЧКУ
I
Разрешава
се
Драгана
Бојовић,
представник родитеља, дужности члана Школског
одбора ОШ „Ратко Митровић“ Чачак, због
престанка основа по коме је именована.

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ
ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ
«ПРЕЉИНА» ПРЕЉИНА
I
Разрешава
се
Драган
Живковић,
представник родитеља, дужности члана Школског
одбора ОШ „Прељина“ Прељина, због престанка
основа по коме је именован.
II
Именује се Милорад Павловић за члана
Школског одбора ОШ „Прељина“ Прељина, као
представник родитеља.
III
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. Године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

II
Именује се Срећко Николић за члана
Школског одбора ОШ „Ратко Митровић“ Чачак,
као представник родитеља.
III

362.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. године

На основу члана 54. став 2. и 55. став 3.
тачка 4. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“ број 72/2009,
52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење,
68/2015 и 62/2016-Одлука УС) и члана 63. Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008,
8/2013, 22/2013 и 15/2015),

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је

Ово решење објавити у «Службеном листу
града Чачка».

361.
На основу члана 54. став 2. и 55. став 3.
тачка 4. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“ број 72/2009,
52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење,

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ
ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ
«ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ-ДИС» ЗАБЛАЋЕ

21. октобар 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Страна 4942 – Број 20

I

II

Разрешава се Драшко Јоксић, представник
родитеља, дужности члана Школског одбора ОШ
„Владислав
Петковић-Дис“
Заблаће,
због
престанка основа по коме је именован.

Именује се Јелена Јевтић за члана
Школског одбора ОШ „Божо Томић“ Пријевор,
као представник родитеља.
III

II

Ово решење објавити у «Службеном листу
града Чачка».

Именује се Јелена Бојовић за члана
Школског одбора ОШ „Владислав Петковић-Дис“
Заблаће, као представник родитеља.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. Године

III

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

Ово решење објавити у «Службеном листу
града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. Године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
363.
На основу члана 54. став 2. и 55. став 3.
тачка 4. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“ број 72/2009,
52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење,
68/2015 и 62/2016-Одлука УС) и члана 63. Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008,
8/2013, 22/2013 и 15/2015),

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ
ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ
«БОЖО ТОМИЋ» ПРИЈЕВОР
I
Разрешава
се
Наташа
Марковић
представник родитеља, дужности члана Школског
одбора ОШ „Божо Томић“ Пријевор, због
престанка основа по коме је именована.

364.
На основу члана 54. став 2. и 55. став 3.
тачка 4. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“ број 72/2009,
52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење,
68/2015 и 62/2016-Одлука УС) и члана 63. Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008,
8/2013, 22/2013 и 15/2015),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ
ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ «ДР ВОЈИСЛАВ
ВУЧКОВИЋ» ЧАЧАК
I
Разрешава
се
Босиљка
Симовић,
представник родитеља, дужности члана Школског
одбора Музичке школе „Др Војислав Вучковић“
Чачак, због престанка основа по коме је
именована.
II
Именује се Милољуб Чекеревац за члана
Школског одбора Музичке школе „Др Војислав
Вучковић“ Чачак, као представник родитеља.
III
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Чачка».

Страна 4943 – Број 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. Године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
365.

21. октобар 2016. године

васпитања („Сл. гласник РС“ број 72/2009,
52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење,
68/2015 и 62/2016-Одлука УС) и члана 63. Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008,
8/2013, 22/2013 и 15/2015),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је

На основу члана 54. став 2. и 55. став 3.
тачка 4. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“ број 72/2009,
52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење,
68/2015 и 62/2016-Одлука УС) и члана 63. Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008,
8/2013, 22/2013 и 15/2015),

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ДВА
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКЕ
ШКОЛЕ У ЧАЧКУ

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је

Разрешавају
се
дужности
чланова
Школског одбора Економске школе у Чачку,
представници родитеља, због престанка основа по
коме су именовани:

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ
ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ У ЧАЧКУ
I
Разрешава се Данка Грујичић, представник
родитеља, дужности члана Школског одбора
Гимназије у Чачку, због престанка основа по коме
је именована.
II
Именује се Марина Лазовић за члана
Школског одбора Гимназије у Чачку, као
представник родитеља.

РЕШЕЊЕ

I

-

Дарко Домановић
Сања Терзић
II

Именују се за чланове Школског одбора
Економске школе у Чачку, као представници
родитеља:
-

Драган Обрадовић
Весна Цветковић
III

Ово решење објавити у «Службеном листу
града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. Године

III

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

Ово решење објавити у «Службеном листу
града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. Године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

366.
На основу члана 54. став 2. и 55. став 3.
тачка 4. Закона о основама система образовања и

367.
На основу члана 54. став 2. и 55. став 3.
тачка 4. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“ број 72/2009,
52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење,
68/2015 и 62/2016-Одлука УС) и члана 63. Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008,
8/2013, 22/2013 и 15/2015),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је

21. октобар 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Страна 4944 – Број 20

РЕШЕЊЕ

I

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ
ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ

Разрешава се Биљана Бојовић, представник
родитеља, дужности члана Школског одбора
Техничке школе у Чачку, због престанка основа по
коме је именована.

I
Разрешавају
се
дужности
чланова
Школског одбора Медицинске школе у Чачку,
представници родитеља, због престанка основа по
коме су именовани:
-

Урош Штављанин
Драган Плазинић
II

Именују се за чланове Школског одбора
Медицинске школе у Чачку, као представници
родитеља:
-

Синиша Андрић
Далибор Калајџић

II
Именује се Зоран Петровић за члана
Школског одбора Техничке школе у Чачку,
представник родитеља.
III
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. Године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

III
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. Године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
368.
На основу члана 54. став 2. и 55. став 3.
тачка 4. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“ број 72/2009,
52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење,
68/2015 и 62/2016-Одлука УС) и члана 63. Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008,
8/2013, 22/2013 и 15/2015),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је

369.
На основу члана 63. став 1. тачка 11а
Статута града Чачка («Сл. лист града Чачка» број
3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 15. став
2. Одлуке о оснивању Дома здравља „Чачак“
Чачак („Сл. лист града Чачка“ број 19/2013 и 6/14),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК
I
Разрешава се др Аница Слијепчевић,
представник
запослених,
дужности
члана
Надзорног одбора Дома здравља „Чачак“ Чачак.
II

РЕШЕЊЕ

Ово решење објавити у «Службеном листу
града Чачка».

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ
ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. Године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
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II

На основу члана 63. тачка 39. и члана 81.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број
3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 63. и 99.
Пословника о раду Скупштине града Чачка („Сл.
лист града Чачка“ број 8/2008),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА САВЕТА ЗА
БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Бира се Милош Ракоњац, одборник, кога је
предложила Одборничка група Двери за спас
Чачка – Бошко Обрадовић, за члана Савета за
младе.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. Године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

I
Бира се Александар Сретеновић, одборник,
кога је предложила Одборничка група Двери за
спас Чачка – Бошко Обрадовић, за члана Савета за
буџет и финансије.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. Године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
371.
На основу члана 63. тачка 39. и члана 105.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број
3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 87. и 99.
Пословника о раду Скупштине града Чачка („Сл.
лист града Чачка“ број 8/2008),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
САВЕТА ЗА МЛАДЕ
I
Разрешава се Слободан Ненадић, дужности
члана Савета за младе.

372.
На основу члана 63. став 1. тачка 39 и члана
83. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 65.
и 99. Пословника о раду Скупштине града („Сл.
лист града Чачка“ број 8/2008),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ ЈЕДНОГ
ЧЛАНА САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
I
Разрешава се Драгослав Делић дужности
члана Савета за урбанизам, комуналне делатности
и заштиту животне средине.
II
Бира се Милун Кузмановић, саобраћајни
техничар из Чачка, из реда грађана, кога је
предложила Одборничка група Нова Србија за
члана Савета за урбанизам, комуналне делатности
и заштиту животне средине.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
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СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. Године

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
КОРИСНИЧКОГ САВЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ

373.

I

На основу члана 63. тачка 39. и члана 89.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број
3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 71. и 99.
Пословника о раду Скупштине града Чачка („Сл.
лист града Чачка“ број 8/2008),

Разрешава се Милош Ракоњац, дужности
члана Корисничког савета јавних служби.
II

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је

Бира се Иван Видојевић, из реда грађана,
кога је предложила Одборничка група Двери за
спас Чачка – Бошко Обрадовић, за члана
Корисничког савета јавних служби.

РЕШЕЊЕ

III

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
САВЕТА ЗА СТАТУТ, ДРУГЕ ПРОПИСЕ И
ОРГАНИЗАЦИЈУ

Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.

I
Разрешава се Љиљана Петровић, дужности
члана Савета за статут, друге прописе и
организацију.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. Године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

II
Бира се Милица Прокић, одборник, коју је
предложила Одборничка група Двери за спас
Чачка – Бошко Обрадовић, за члана Савета за
стутут, друге прописе и организацију.

375.

Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.

На основу члана 22. став 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе ("Службени
гласник Републике Србије" бр. 62/2006, 47/2011,
93/2012, 99/2013 – усклађени динарски износи и
125/2014 – усклађени динарски износи) и члана 34.
став 2. Статута града Чачка ("Службени лист града
Чачка" бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015),

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. Године

Скупштина града Чачка на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године,
утврдила је

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

ПРЕДЛОГ

III

374.
На основу члана 63. тачка 39. и члана 99.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број
3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 81. и 99.
Пословника о раду Скупштине града Чачка („Сл.
лист града Чачка“ број 8/2008),

Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну
заједницу Доња Трепча
Члан 1.
Овом одлуком уводи се самодопринос ради
обезбеђења
средстава
за
задовољавање
заједничких потреба и интереса грађана са
пребивалиштем на подручју Месне заједнице
Доња Трепча, као и грађана који немају
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пребивалиште, а имају непокретну имовину на том
подручју.
Подручје Месне заједнице Доња Трепча,
на коме се прикупљају средства самодоприноса,
чини насељено место Доња Трепча, односно КО
Доња Трепча у граду Чачку, утврђени Законом о
територијалној организацији Републике Србије.
1. Висина средстава самодоприноса
Члан 2.
Укупан планиран износ средстава која се
прикупљају самодоприносом износи 5.000.000,00
динара који чини предрачунску вредност учешћа
Месне
заједнице
у
изградњи,
односно
реконструкцији и одржавању објеката и
спровођењу других активности предвиђених овом
одлуком.
2. Намена и динамика утрошка средстава
самодоприноса
Члан 3.
Средства самодоприноса користиће се за:
1.
Одржавање, пошљунчавање
асфалтирање путева у Доњој Трепчи и то:

и

- пут Перишићи – Николићи;
- пут Васиљевићи;
- пут Урошевићи – Горња Трепча;
- пут од Пауновића до Бање Горња Трепча; и
- пут поред куће Мићуна Бојовића,
у укупном износу од 2.500.000,00 динара или 50%
од укупно планираних средстава самодоприноса.
2. Електрификацију, реконструкцију и
одржавање постојеће нисконапонске електро
мреже – стубова, водова, расвете, трафостанице и
др., у износу од 500.000,00 динара (према
предрачуну радова по пројекту) или 10% од
укупно планираних средстава самодоприноса;
3. Изградњу, поправку или одржавање
Дома културе, школе, цркве, капеле и проширење
гробља у Доњој Трепчи, у износу од 500.000,00
динара или 10% од укупно планираних средстава
самодоприноса;
4. Спорт и физичку културу (спортски
клуб, игралиште, спортску салу и одржавање
спортских манифестација у којима учествују
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представници Доње Трепче), у износу од
1.000.000,00 динара или 20% од укупно
планираних средстава самодоприноса;
5. Културу (КУД, рад Дома културе,
библиотеку
и
одржавање
културних
манифестација у којима учествују представници
Доње Трепче), у износу од 250.000,00 динара или
5%
од
укупно
планираних
средстава
самодоприноса; и
6. Обављање послова утврђених
Статутом Месне заједнице Доња Трепча,
одржавање просторија месне заједнице и покриће
трошкова реализације пројеката самодоприноса, у
износу од 250.000,00 динара или 5% од укупно
планираних средстава самодоприноса.
О
реализацији
одлуке
о
самодоприносу стараће се Савет Месне заједнице
Доња Трепча.
Савет месне заједнице утврђује
редослед, време и приоритет финансирања
пројеката из става 1. овог члана у зависности од
прилива средстава самодоприноса и плана и
програма реализације пројеката самодоприноса.
3. Време трајања самодоприноса
Члан 4.
Самодопринос се уводи за период
од 5 година, почев од осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу града Чачка"
Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну
заједницу Доња Трепча, проглашене од стране
Скупштине града на основу извештаја комисије за
спровођење референдума да је та одлука донета.
4. Обвезници и основица самодоприноса
Члан 5.
Самодопринос се уводи у новцу из извора
и по стопама:
1)
запослени на зараде (плате) по стопи 2%;
2)
земљорадници, власници или корисници
земљишта на катастарски приход (приход од
пољопривреде и шумарства) по стопи од 50%;
3)
лица која обављају занатске и друге
привредне делатности и професионалне и друге
непривредне делатности (интелектуалне и друге
услуге), који се задужују порезом на приход од
самосталне делатности, на опорезиву добит по
стопи од 1%;
4)
лица која обављају занатске и друге
привредне делатности и професионалне и друге
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непривредне делатности (интелектуалне и друге
услуге), а који се задужују порезом у паушалном
износу, по стопи од 1% од паушалног износа на
који се утврђује паушални износ пореза;
5)
власници или корисници непокретности
0,10% на приход од непокретности (по основу
издавања у закуп и сл.);
6)
власници непокретне имовине 0,10% на
основицу на коју се обрачунава порез на
непокретну имовину.
Основицу
самодоприноса
из
претходног става чине:
нето зараде (плате) запослених (зараде за
обављени рад и време проведено на раду и друга
примања по основу радног односа, осим пореза и
доприноса који се плаћају из зараде и накнада
трошкова запосленог у вези са радом који се у
складу са законом не сматрају зарадом),
приходи од пољопривреде и шумарства,
приходи од самосталне делатности;
приход од непокретности,
на које се плаћа порез на доходак грађана у складу
са законом који уређује порез на доходак грађана,

вредност непокретне имовине
на коју се обрачунава порез на имовину у
складу са законом којим се уређује порез на
имовину.
Пензионери могу добровољно уплаћивати
самодопринос на основу писане изјаве. Стопа
самодоприноса износи 1% на пензије остварене у
земљи и иностранству.
Члан 6.
Обвезници самодоприноса су грађани који
имају изборно право и пребивалиште на подручју
Месне заједнице Доња Трепча, а грађани који
немају пребивалиште и изборно право на подручју
Месне заједнице Доња Трепча, а на том подручју
имају непокретну имовину чије се коришћење
побољшава средствима самодоприноса, обвезници
су само по основу вредности и прихода од те
имовине.
5.
Обрачун,
самодоприноса

наплата

и

евидентирање

Члан 7.
Послове
обрачуна
и
наплате
самодоприноса врши исплатилац примања
истовремено са њиховом исплатом, у складу са
законом.
У случају кад се обрачун врши системом
пореза по одбитку, приликом сваке исплате
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одговарајућег прихода исплатилац врши обрачун
и уплату самодоприноса на тај приход.
Обрачун и наплату самодоприноса
из личног примања, односно прихода на које се
плаћа порез у проценту од сваког оствареног бруто
прихода, врше исплатиоци тих личних примања,
односно прихода, истовремено са уплатом
одговарајућих пореза и доприноса.
Члан 8.
Новчана средства самодоприноса, која
представљају локални јавни приход и строго су
наменског карактера, уплаћују се и евидентирају у
буџету града за корисника средстава Месну
заједницу Доња Трепча, на рачуне број:
- 840-711181843-57 за самодопринос на
зараде (плате) запослених и бр. 840-711184843-78
за самодопринос на приход од самосталне
делатности, с позивом на број модела 97 и број
одобрења: КБ (контролни број) – 034 - 26
(јединствени број буџетског корисника) - ПИБ
(порески идентификациони број) уплатиоца
самодоприноса на зараде (плате) и приходе од
самосталне делатности;
- 840-711183843-71 за самодопринос на
приход од пољопривреде и шумарства и 840711185843-85 за самодопринос на вредност
имовине, с позивом на број модела 97 и број
одобрења: КБ (контролни број) – 034 - ЈМБГ
(јединствени матични број) уплатиоца физичког
лица обвезника самодоприноса на приходе од
пољопривреде и шумарства и на вредност
имовине, а који се рачуни воде код Министарства
финансија, Управе за трезор - Филијала Чачак.
О вођењу евиденције, ажурирању спискова
обвезника, обавештавању исплатиоца и обвезника
о заведеном самодоприносу, спровођењу поступка
изјашњавања пензионера за добровољно плаћање
самодоприноса на основу писане изјаве, броју и
промени уплатног рачуна, приливу, наплати,
утрошку средстава самодоприноса, приоритетима
и роковима реализације пројеката из члана 3. ове
одлуке стараће се Савет Месне заједнице Доња
Трепча, у складу са овом одлуком.
Наредбодавац за средства самодоприноса
су председник и заменик председника Савета
Месне заједнице.
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Члан 9.

Члан 13.

У
погледу
начина
утврђивања
самодоприноса, обрачунавања, застарелости,
наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и
осталог што није посебно прописано овом
одлуком, сходно се примењују одредбе закона
којим се уређује порески поступак и пореска
администрација.

Евентуално више наплаћена средства
самодоприноса, која су последња уплаћена,
вратиће се обвезницима самодоприноса уведеног
на зараде (плате) и пензије преко исплатиоца
зарада (плата) и пензија, а за самодопринос уведен
на катастарски приход, на приход или вредност
непокретне имовине или приход од самосталне
делатности више наплаћена средства вратиће се
обвезнику самодоприноса непосредно или преко
уплатиоца средстава.

6.
Прикупљање,
коришћење,
преусмеравање, обустава и враћање више
наплаћених средстава самодоприноса
Члан 10.
Средства самодоприноса обрачунавају се и
уплаћују на примања и приходе из члана 5. ове
одлуке који доспевају до истека рока на који је
самодопринос уведен.
Ако се укупан планирани износ средстава
самодоприноса који се прикупља, из члана 2. ове
одлуке, оствари пре истека рока на који је
самодопринос уведен, средства самодоприноса
прикупљаће се и даље ако дође до повећања
тржишне вредности пројеката предвиђених овом
одлуком у време њихове реализације, а најдуже до
истека рока на који је самодопринос уведен.
Средства самодоприноса, за намене из
члана 3. ове одлуке, користе се до њиховог
утрошка по коначном обрачуну.
Члан 11.
Ако за поједине пројекте из члана 3. ове
одлуке
средства
која
се
прикупљају
самодоприносом не буду довољна, а за друге
пројекте буду прикупљена у већем износу од
потребног по обрачуну, Савет Месне заједнице
може
извршити
преусмеравање
више
прикупљених средстава у корист пројекта за који
недостају средства, а највише до вредности тог
пројекта у време његове реализације.

7. Примања на која се не плаћа самодопринос
Члан 14.
Самодопринос се не плаћа на примања која
су законом изузета од опорезивања
8. Надзор
Члан 15.
Грађани врше надзор над наменском
употребом средстава самодоприноса преко
Надзорног одбора Месне заједнице.
Савет Месне заједнице дужан је да најмање
једанпут годишње, а обавезно приликом усвајања
годишњег финансијског извештаја, информише
грађане Месне заједнице на збору грађана, путем
средстава информисања или на огласној табли
Месне заједнице о приливу и трошењу средстава
самодоприноса.
Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном листу
града Чачка".
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. Године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

Члан 12.
Савет Месне заједнице обуставиће
одлуком даљу наплату самодоприноса ако се
прилив средстава самодоприноса потребан за
реализацију свих пројеката предвиђених овом
одлуком оствари пре истека рока на који је
самодопринос уведен.
Одлука о обустави даље наплате
самодоприноса објављује се у "Службеном листу
града Чачка".

376.
На основу члана 39. Статута града Чачка
(''Службени лист града Чачка'' бр. 3/2008, 8/2013,
22/2013 и 15/2015),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
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ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ
ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА МЕСНУ ЗАЈЕДНИЦУ
ДОЊА ТРЕПЧА
1.
Расписује се референдум ради
изјашњавања грађана о предлогу Одлуке о
увођењу самодоприноса за Месну заједницу Доња
Трепча, града Чачка.
2. Референдум се расписује за подручје
Месне заједнице Доња Трепча које чини
територија насељеног места Доња Трепча у граду
Чачку, утврђена Законом о територијалној
организацији Републике Србије (''Службени
гласник Републике Србије'', бр. 129/07 и 18/2016).
3. На референдуму ће се изјашњавати
грађани који имају право гласа у складу са
Законом о финансирању локалне самоуправе
(''Службени гласник Републике Србије'' бр.
62/2006, 47/2011, 93/12, 99/2013 – усклађени
динарски износи и 125/2014 – усклађени динарски
износи).
4.
На референдуму грађани ће се
изјаснити о следећем питању:
''Да ли сте за доношење Одлуке о
увођењу самодоприноса за Месну заједницу Доња
Трепча?''.
5. На гласачком листићу грађани ће се
изјашњавати заокруживањем речи: ''за'' или
''против''.
6. Референдум ће се спровести од 20. до
27. новембра 2016. године у времену од 8,00 до
20,00 часова.
7. Референдум ће спровести Комисија за
спровођење референдума образована посебном
одлуком Скупштине града.
8.
Ову одлуку објавити у ''Службеном
листу града Чачка''.

377.
На основу члана 40. и 41. став 1. Статута
града Чачка (''Службени лист града Чачка'' бр.
3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА
у Месној заједници Доња Трепча
1. Образује се Комисија за спровођење
референдума ради доношења Одлуке о увођењу
самодоприноса за Месну заједницу Доња Трепча у
саставу: Драго Богићевић, председник; Бранко
Вујичић, заменик председника; Славко Поповић,
члан; Милољуб Јевтовић, заменик члана; Светолик
Вујичић, члан; Велибор Степановић, заменик
члана; Радослав Симовић, члан; Милисав
Новаковић, заменик члана; Милован Гојковић,
члан и Милован Карапавловић, заменик члана.
2. Комисија за спровођење референдума
из тачке 1. ове одлуке образује гласачке одборе и
утврђује њихове задатке, прописује обрасце за
спровођење референдума, одређује гласачка
места, садржину, изглед и број гласачких листића,
стара се о законитом спровођењу референдума,
утврђује резултате референдума и о томе подноси
извештај Скупштини града и Савету Месне
заједнице Доња Трепча и обавља друге послове на
спровођењу референдума у складу са законом и
Статутом града Чачка.
3. Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном листу града
Чачка''.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. Године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. Године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
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378.
На основу члана 41. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и
83/2014 - др. закон), члана 70. став 1, члана 90.
Статута града Чачка ("Сл. лист града Чачка", бр.
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3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 72.
Пословника о раду скупштине града Чачка ("Сл.
лист града Чачка", бр. 8/2008,) на предлог Савета
за Статут, друге прописе и организацију
Скупштине града Чачка,
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 18, 19. и 20. октобра 2016. године донела
је
ЗАКЉУЧАК
ЗА ДОНОШЕЊЕ ПОСЛОВНИКА О РАДУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА

прописе и организацију Скупштине града Чачка
ради утврђивања предлога Пословника о раду
Скупштине града Чачка, у року од 30. дана од дана
објављивања овог закључка.
5.
Овај закључак објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-206/16-I
18, 19. и 20. октобар 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

1.
Приступа се доношењу новог Пословника
о раду Скупштине града Чачка којим ће се уредити
начин припреме, вођење и рад седнице скупштине
града и друга питања везана за рад скупштине.
2.
Задужује се Стручна служба Скупштине
града да изради нацрт Пословника о раду
Скупштине града Чачка.
3.
Пословником о раду ће се другачије
уредити
начин
достављања
материјала,
припремања, вођења и рада седница Скупштине
града Чачка, од начина прописаног важећим
Пословником који се у овом тренутку показују као
разлог за нефункционалност рада Скупштине
града као и другачије уредити поједина питања
која
су досад били предмет злоупотребе
скупштинске процедуре.
Пословником ће се поред осталог, на
другачији начин и прецизније
дефинисати
сазивање седнице, отварање седнице и дневни ред,
предлози за измене и допуне предложеног дневног
реда, рад на седници, амандмани, повреда
Пословника, реплика, одржавање реда, одлагање,
прекид и пауза у току седнице, гласање у
Скупштини, одржавање свечане и комеморативне
седнице и друга питања у складу са законом и
Статутом града
4.
Стручна служба Скупштине града, Градска
управа за стручне послове Скупштине,
Градоначелника и Градског већа, ће нацрт
Пословника о раду Скупштине града Чачка
израдити и доставити Савету за Статут, друге
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379.
На основу члана 223. Пословника о раду
Скупштине града Чачка, Комисија за кадрове и
мандатно имунитетска питања, на седници
одржаној 17. октобра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗГЛЕДУ И САДРЖИНИ ОДБОРНИЧКЕ
ЛЕГИТИМАЦИЈЕ
Члан 1.
Одборници Скупштине града Чачка имају
одборничку легитимацију чији је изглед и
садржина утврђена овом Одлуком.
Члан 2.
Одборничка легитимација има изглед
пластичне картице димензија 85 милиметара са 55
милиметара.
Члан 3.
На лицу одборничке легитимације се
налази следеће:
На врху се налази натпис беле боје на
плавој
позадини
на
коме
пише
„ЛЕГИТИМАЦИЈА“, испод натписа, са леве
стране се налази грб града, а са његове десне
стране се налазе натписи један испод другог
„РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, „ГРАД ЧАЧАК“,
„СКУПШТИНА ГРАДА“. Испод грба са левим
поравнањем се налази име одборника, испод
имена одборника стоји натпис сходно функцији
коју обавља, „одборник“, „председник“, „заменик
председника“. Са десне стране наведеног се налази
фотографија одборника. На дну лица легитимације
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се налази шаблон бело плаве боје као заштита од
копирања или фалсификовања, на њему се испод
слике налази правоугаоник беле боје на коме је
исписан број легитимације који садржи редни број
издате легитимације и годину када је легитимација
издата.
На наличју одборничке легитимације се
налази следеће:
На врху се налази натпис плаве боје на
коме пише „ЛЕГИТИМАЦИЈА“, испод њега се
налази текст „ЗАБРАЊЕНО УМНОЖАВАЊЕ,
ФАЛСИФИКОВАЊЕ И ЗЛОУПОТРЕБА“, а
одмах испод њега датум издавања. Испод датума
издавања налази се рок важности легитимације на
коме
пише
„ВАЖИ
ДО
ПРЕСТАНКА
МАНДАТА“. Испод наведених натписа стоји
следећи текст: Члан 59. Статута града Чачка
који се односи на имунитет одборника “Одборник
не може бити позван на кривичну одговорност,
притворен или кажњен за изражено мишљење или
гласање на седници Скупштине града и радних
тела.” Испод текста налази се печат Скупштине
града и потпис председника Скупштине града. На
дну наличја се налази шаблон бело плаве боје као
заштита од копирања или фалсификовања.
Члан 4.
Поступак
издавања
одборничке
легитимације и евиденцију издатих легитимација
води служба Градске управа за стручне послове
Скупштине, Градоначелника и Градског већа.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана доношења, а биће објављена у
„Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Комисија за кадрове и мандатно
имунитетска питања

Страна 4952 – Број 20

Број: 06-210/16-I
17. октобар 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
Комисије за кадрове и мандатно
имунитетска питања,
Драгутин Ђуровић, с.р.
380.
На основу члана 58. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.
129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 138. став 1.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 32.
Одлуке о градским управама („Сл. лист града
Чачка“ бр. 8/2008, 21/2009, 11/2015 и 19/2016),
Градоначелник града Чачка, дана 29.
септембра 2016. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о изменама Решења број 020-41/16-II од 17.
августа 2016. године
I
У Решењу Градоначелника града Чачка,
број 020-41/16-II од 17. августа 2016. године, речи
„економског развоја и“ бришу се, а речи „Градску
управу за локални економски развој града Чачка“
замењују се речима „Градску управу за урбанизам
града Чачка“.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 020-41/16-II
29. септембар 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милун Тодоровић, с.р.

381.
На основу члана 2. став 1. тачка 3. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон и
103/2015) и члана 8. Одлуке о буџету града Чачка за 2016. годину („Службени лист града Чачка“, број 22/2015
и 16/2016),
Градоначелник града Чачка, дана 30. септембра 2016. године, донео је
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
О ИЗМЕНИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2016. ГОДИНУ
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Члан 1.

411100

280

412000

412100

412200
412300
281

413000
413100

282

414300

414300
283

414000

414100

414300

414400

284

415000
415100

285

416000

Укупни планирани
расходи и издаци трезора

411000

Расходи индиректних
корисника из осталих
извора финансирања 04

279

Планирани расходи и
издаци из средстава
донација-извор
финансирања 06

820

Планирани расходи и
издаци из средстава
буџета Републике-извор
финансирања 07

1201-0001

КУЛТУРА
ГРАДСКА
БИБЛИОТЕКА
ПРОГРАМ 13 –
РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ
Функционисање
локалних
установа културе
Услуге културе
Плате, додаци и
накнаде
запослених
(зараде)
Плате, додаци и
накнаде
запослених
Социјални
доприноси на
терет послодавца
Допринос за
пензијско и
инвалидско
осигурање
Допринос за
здравствено
осигурање
Допринос за
незапосленост
Накнаде у натури
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима решавање одлива
броја запослених
Отпремнине и
помоћи
Социјална давања
запосленима
Исплата накнада за
време
одсуствовања с
посла на терет
фондова
Отпремнине и
помоћи
Помоћ у
медицинском
лечењу запосленог
или члана уже
породице
Накнаде
трошкова за
запослене
Накнаде трошкова
за запослене
Награде
запосленима и
остали посебни
расходи

Планирани расходи и
издаци из средстава
буџета града-извор
финансирања 01

1201

Организациона
класификација

Економска класификација

20

Број апропријације

Подекономска
класификација

7

Функционална
класификација

Глава

11

Програмска
класификација

Раздео

У Финансијском плану директног корисника Градска управа за друштвене делатности града Чачка за
2016. годину („Службени лист града Чачка“, број 17/2016), у члану 8. став 1. табела се мења се и гласи:

32.489.000,00

1.710.000,00

0,00

2.656.000,00

36.855.000,00

32.489.000,00

1.710.000,00

0,00

2.656.000,00

36.855.000,00

29.086.000,00

350.000,00

0,00

998.000,00

30.434.000,00

17.386.000,00

0,00

0,00

0,00

17.386.000,00

17.386.000,00

0,00

0,00

0,00

17.386.000,00

3.120.500,00

0,00

0,00

0,00

3.120.500,00

2.086.400,00

0,00

0,00

0,00

2.086.400,00

898.200,00

0,00

0,00

0,00

898.200,00

135.900,00

0,00

0,00

0,00

135.900,00

240.000,00
240.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

50.000,00
50.000,00

290.000,00
290.000,00

634.500,00

0,00

0,00

0,00

634.500,00

634.500,00

0,00

0,00

0,00

634.500,00

450.000,00

0,00

0,00

160.000,00

610.000,00

0,00

0,00

0,00

160.000,00

160.000,00

225.000,00

0,00

0,00

0,00

225.000,00

225.000,00

0,00

0,00

0,00

225.000,00

520.000,00

0,00

0,00

10.000,00

530.000,00

520.000,00

0,00

0,00

10.000,00

530.000,00

1.060.000,00

0,00

0,00

300.000,00

1.360.000,00
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416100
286

421000
421100
421200
421300
421400
421500
421600

288

423000
423200
423300
423500
423600
423700
423900

289

424000
424200

290

425000
425100
425200

291

426000
426100
426400

426800

426900
292

465000
465100

293

482000

296

482100
482200
512000
512200

298

422000
422100

422200
299

423000
423500

Награде
запосленима и
остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови платног
промета и
банкарских услуга
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге
комуникација
Трошкови
осигурања
Закуп имовине и
опреме
Услуге по уговору
Компјутерске
услуге
Услуге образовања
и усавршавања
запослених
Стручне услуге
Услуге за
домаћинство и
угоститество
Репрезентација
Остале опште
услуге
Специјализоване
услуге
Услуге образовања,
културе и спорта
Текуће поправке
и одржавање
Текуће поправке и
одржавање зграда и
објеката
Текуће поправке и
одржавање опреме
Материјал
Административни
материјал
Материјал за
саобраћај
Материјали за
одржавање
хигијене и
угоститељство
Материјали за
посебне намене
Остале дотације
и трансфери
Остале текуће
дотације и
трансфери
Порези, обавезне
таксе, казне и
пенали
Остали порези
Обавезне таксе
Машине и опрема
Административна
опрема
Трошкови
путовања
Трошкови
службених
путовања у земљи
Трошкови
службених
путовања у
иностранству
Услуге по уговору
Стручне услуге
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1.060.000,00

0,00

0,00

300.000,00

1.360.000,00

2.305.000,00

0,00

0,00

35.000,00

2.340.000,00

95.000,00

0,00

0,00

15.000,00

110.000,00

1.600.000,00
46.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5.000,00
0,00

1.605.000,00
46.000,00

304.000,00

0,00

0,00

15.000,00

319.000,00

220.000,00

0,00

0,00

0,00

220.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

511.000,00

0,00

0,00

190.000,00

701.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

20.000,00

0,00

0,00

50.000,00

70.000,00

300.000,00

0,00

0,00

30.000,00

330.000,00

30.000,00

0,00

0,00

60.000,00

90.000,00

60.000,00

0,00

0,00

50.000,00

110.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

20.000,00

120.000,00

100.000,00

0,00

0,00

20.000,00

120.000,00

390.000,00

0,00

0,00

20.000,00

410.000,00

310.000,00

0,00

0,00

10.000,00

320.000,00

80.000,00

0,00

0,00

10.000,00

90.000,00

315.000,00

0,00

0,00

205.000,00

520.000,00

90.000,00

0,00

0,00

135.000,00

225.000,00

80.000,00

0,00

0,00

30.000,00

110.000,00

60.000,00

0,00

0,00

10.000,00

70.000,00

85.000,00

0,00

0,00

30.000,00

115.000,00

1.829.000,00

0,00

0,00

0,00

1.829.000,00

1.829.000,00

0,00

0,00

0,00

1.829.000,00

25.000,00

0,00

0,00

8.000,00

33.000,00

20.000,00
5.000,00
200.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5.000,00
3.000,00
0,00

25.000,00
8.000,00
200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

65.000,00

0,00

0,00

65.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00
0,00

80.000,00
80.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

80.000,00
80.000,00
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425000
425200

302

426000
426100

426300

426400

1201-0002
820
305

411000

411100

306

412000

412100

412200
412300

307

414300

414300
308

415000
415100

309

421000
421100

310

422000
422100

422200
311

423000
423100
423400
423500
423600
423700
423900

313

424000

Текуће поправке
и одржавање
Текуће поправке и
одржавање опреме
Материјал
Административни
материјал
Материјал за
образовање и
усавршавање
запослених
Материјал за
саобраћај
ПА: Подстицаји
културном и
уметничком
стваралаштву
Услуге културе
Плате, додаци и
накнаде
запослених
(зараде)
Плате, додаци и
накнаде
запослених
Социјални
доприноси на
терет послодавца
Допринос за
пензијско и
инвалидско
осигурање
Допринос за
здравствено
осигурање
Допринос за
незапосленост
Социјална давања
запосленима решавање одлива
броја запослених
Отпремнине и
помоћи
Накнаде
трошкова за
запослене
Накнаде трошкова
за запослене
Стални трошкови
Трошкови платног
промета и
банкарских услуга
Трошкови
путовања
Трошкови
службених
путовања у земљи
Трошкови
службених
путовања у
иностранству
Услуге по уговору
Административне
услуге
Услуге
информисања
Стручне услуге
Услуге за
домаћинство и
угоститество
Репрезентација
Остале опште
услуге
Специјализоване
услуге - летњи
дани културе
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0,00

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

145.000,00

0,00

0,00

145.000,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

80.000,00

3.403.000,00

1.360.000,00

0,00

1.658.000,00

6.421.000,00

0,00

0,00

0,00

582.000,00

582.000,00

0,00

0,00

0,00

582.000,00

582.000,00

0,00

0,00

0,00

104.760,00

104.760,00

0,00

0,00

0,00

69.830,00

69.830,00

0,00

0,00

0,00

30.070,00

30.070,00

0,00

0,00

0,00

4.860,00

4.860,00

0,00

0,00

0,00

21.240,00

21.240,00

0,00

0,00

0,00

21.240,00

21.240,00

0,00

0,00

0,00

28.000,00

28.000,00

0,00

0,00

0,00

28.000,00

28.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

78.000,00

0,00

0,00

148.000,00

226.000,00

78.000,00

0,00

0,00

118.000,00

196.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

790.000,00

0,00

0,00

605.000,00

1.395.000,00

0,00

0,00

0,00

365.000,00

365.000,00

240.000,00

0,00

0,00

150.000,00

390.000,00

240.000,00

0,00

0,00

50.000,00

290.000,00

80.000,00

0,00

0,00

20.000,00

100.000,00

230.000,00

0,00

0,00

0,00

230.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

900.000,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00
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424200

315

425
425200

316

426000
426100

426300

426600
317

465000
465100

319

515000
515100

321

423000
423400
423500
423700
423900

324

512000
512600

1201

1201-0001
820
279

411000

411100

280

412000

412100

412200
412300
281

413000
413100

282

414300

414300
283

414000

Услуге образовања,
културе и спорта
Текуће поправке
и одржавање
Текуће поправке и
одржавање опреме
Материјал
Административни
материјал
Материјал за
образовање и
усавршавање
запослених
Материјал за
образовање,
културу и спорт
Остале дотације
и трансфери
Остале текуће
дотације и
трансфери
Нематеријална
имовина
Нематеријална
имовина
Услуге по уговору
Услуге
информисања
Стручне услуге
Репрезентација
Остале опште
услуге
Машине и опрема
Опрема за
образовање, науку,
културу и спорт
ДОМ КУЛТУРЕ
ПРОГРАМ 13 –
РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ
Функционисање
локалних
установа културе
Услуге културе
Плате, додаци и
накнаде
запослених
(зараде)
Плате, додаци и
накнаде
запослених
Социјални
доприноси на
терет послодавца
Допринос за
пензијско и
инвалидско
осигурање
Допринос за
здравствено
осигурање
Допринос за
незапосленост
Накнаде у натури
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима решавање одлива
броја запослених
Отпремнине и
помоћи
Социјална давања
запосленима
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900.000,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

135.000,00

0,00

0,00

42.000,00

177.000,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

12.000,00

80.000,00

0,00

0,00

20.000,00

100.000,00

55.000,00

0,00

0,00

10.000,00

65.000,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

70.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

50.000,00

1.550.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

50.000,00

1.550.000,00

0,00

1.090.000,00

0,00

0,00

1.090.000,00

0,00

808.000,00

0,00

0,00

808.000,00

0,00
0,00

260.000,00
11.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

260.000,00
11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

0,00

11.000,00

0,00

270.000,00

0,00

0,00

270.000,00

0,00

270.000,00

0,00

0,00

270.000,00

69.848.000,00

650.000,00

0,00

25.015.882,00 95.513.882,00

69.798.000,00

650.000,00

0,00

25.015.882,00 95.463.882,00

51.669.000,00

0,00

0,00

7.651.882,00

59.320.882,00

24.622.950,00

0,00

0,00

563.060,00

25.186.010,00

24.622.950,00

0,00

0,00

563.060,00

25.186.010,00

4.424.550,00

0,00

0,00

103.822,00

4.528.372,00

2.960.000,00

0,00

0,00

67.700,00

3.027.700,00

1.274.200,00

0,00

0,00

29.700,00

1.303.900,00

190.350,00

0,00

0,00

6.422,00

196.772,00

230.000,00
230.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

84.000,00
84.000,00

314.000,00
314.000,00

898.500,00

0,00

0,00

21.000,00

919.500,00

898.500,00

0,00

0,00

21.000,00

919.500,00

660.000,00

0,00

0,00

350.000,00

1.010.000,00
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414100

414300

414400

284

415000
415100

285

416000

416100
286

421000
421100
421200
421300
421400
421500
421600
421900

287

422000
422100

288

423000
423100
423200
423300
423500
423600
423700
423900

289

424000
424100
424900

290

425000
425100
425200

291

426000
426100
426300

Исплата накнада за
време
одсуствовања с
0,00
посла на терет
фондова
Отпремнине и
330.000,00
помоћи
Помоћ у
медицинском
лечењу запосленог
330.000,00
или члана уже
породице
Накнаде
трошкова за
1.070.000,00
запослене
Накнаде трошкова
1.070.000,00
за запослене
Награде
запосленима и
570.000,00
остали посебни
расходи
Награде
запосленима и
570.000,00
остали посебни
расходи
Стални трошкови 10.786.000,00
Трошкови платног
промета и
310.000,00
банкарских услуга
Енергетске услуге 8.120.000,00
Комуналне услуге
717.000,00
Услуге
1.303.000,00
комуникација
Трошкови
320.000,00
осигурања
Закуп имовине и
0,00
опреме
Остали трошкови
16.000,00
Трошкови
50.000,00
путовања
Трошкови
службених
50.000,00
путовања у земљи
Услуге по уговору 1.514.000,00
Административне
20.000,00
услуге
Компјутерске
390.000,00
услуге
Услуге образовања
и усавршавања
114.000,00
запослених
Стручне услуге
440.000,00
Услуге за
домаћинство и
70.000,00
угоститество
Репрезентација
210.000,00
Остале опште
270.000,00
услуге
Специјализоване
249.000,00
услуге
Пољопривредне
46.000,00
услуге
Остале
специјализоване
203.000,00
услуге
Текуће поправке
1.780.000,00
и одржавање
Текуће поправке и
одржавање зграда и 788.000,00
објеката
Текуће поправке и
992.000,00
одржавање опреме
Материјал
1.382.000,00
Административни
330.000,00
материјал
Материјал за
350.000,00
образовање и
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0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

100.000,00

430.000,00

0,00

0,00

100.000,00

430.000,00

0,00

0,00

40.000,00

1.110.000,00

0,00

0,00

40.000,00

1.110.000,00

0,00

0,00

500.000,00

1.070.000,00

0,00

0,00

500.000,00

1.070.000,00

0,00

0,00

1.280.000,00

12.066.000,00

0,00

0,00

179.000,00

489.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

925.000,00
44.000,00

9.045.000,00
761.000,00

0,00

0,00

110.000,00

1.413.000,00

0,00

0,00

0,00

320.000,00

0,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00

10.000,00

26.000,00

0,00

0,00

60.000,00

110.000,00

0,00

0,00

60.000,00

110.000,00

0,00

0,00

383.000,00

1.897.000,00

0,00

0,00

18.000,00

38.000,00

0,00

0,00

10.000,00

400.000,00

0,00

0,00

126.000,00

240.000,00

0,00

0,00

0,00

440.000,00

0,00

0,00

24.000,00

94.000,00

0,00

0,00

84.000,00

294.000,00

0,00

0,00

121.000,00

391.000,00

0,00

0,00

20.000,00

269.000,00

0,00

0,00

0,00

46.000,00

0,00

0,00

20.000,00

223.000,00

0,00

0,00

954.000,00

2.734.000,00

0,00

0,00

207.000,00

995.000,00

0,00

0,00

747.000,00

1.739.000,00

0,00

0,00

1.037.000,00

2.419.000,00

0,00

0,00

288.000,00

618.000,00

0,00

0,00

48.000,00

398.000,00
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усавршавање
запослених

426400

426800

426900
292

465000
465100

293

482000
482100
482200
482300

294

483000

483100
296

512000
512200
512600
512800

297

515000
515100

1201-0002
820
310

422000
422100

422200
311

423000
423100
423400
423500
423600
423700
423900

312

423000

423900
313

424000

Материјал за
саобраћај
Материјали за
одржавање
хигијене и
угоститељство
Материјали за
посебне намене
Остале дотације
и трансфери
Остале текуће
дотације и
трансфери
Порези, обавезне
таксе, казне и
пенали
Остали порези
Обавезне таксе
Новчане казне
Новчане казне и
пенали по решењу
судова
Новчане казне и
пенали по решењу
судова
Машине и опрема
Административна
опрема
Oпрема за
образовање, науку,
културу и спорт
Опрема за јавну
безбедност
Нематеријална
имовина
Нематеријална
имовина
ПА: Подстицаји
културном и
уметничком
стваралаштву
Услуге културе
Трошкови
путовања
Трошкови
службених
путовања у земљи
Трошкови
службених
путовања у
иностранству
Услуге по уговору
Административне
услуге
Услуге
информисања
Стручне услуге
Услуге за
домаћинство и
угоститество
Репрезентација
Остале опште
услуге
Услуге по уговору
- организација
дочека Нове
године
Остале опште
услуге
Специјализоване
услуге

120.000,00

0,00

0,00

220.000,00

340.000,00

267.000,00

0,00

0,00

252.000,00

519.000,00

315.000,00

0,00

0,00

229.000,00

544.000,00

2.512.000,00

0,00

0,00

100.000,00

2.612.000,00

2.512.000,00

0,00

0,00

100.000,00

2.612.000,00

210.000,00

0,00

0,00

101.000,00

311.000,00

20.000,00
60.000,00
130.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

91.000,00
10.000,00
0,00

111.000,00
70.000,00
130.000,00

10.000,00

0,00

0,00

180.000,00

190.000,00

10.000,00

0,00

0,00

180.000,00

190.000,00

700.000,00

0,00

0,00

1.774.000,00

2.474.000,00

500.000,00

0,00

0,00

524.000,00

1.024.000,00

90.000,00

0,00

0,00

1.220.000,00

1.310.000,00

110.000,00

0,00

0,00

30.000,00

140.000,00

0,00

0,00

0,00

101.000,00

101.000,00

0,00

0,00

0,00

101.000,00

101.000,00

8.249.000,00

650.000,00

0,00

55.000,00

0,00

0,00

293.000,00

348.000,00

55.000,00

0,00

0,00

237.000,00

292.000,00

0,00

0,00

0,00

56.000,00

56.000,00

2.629.000,00

0,00

0,00

2.755.000,00

5.384.000,00

58.000,00

0,00

0,00

46.000,00

104.000,00

884.000,00

0,00

0,00

254.000,00

1.138.000,00

690.000,00

0,00

0,00

523.000,00

1.213.000,00

328.000,00

0,00

0,00

336.000,00

664.000,00

265.000,00

0,00

0,00

724.000,00

989.000,00

404.000,00

0,00

0,00

872.000,00

1.276.000,00

485.000,00

0,00

0,00

0,00

485.000,00

485.000,00

0,00

0,00

0,00

485.000,00

2.908.000,00

0,00

0,00

17.364.000,00 26.263.000,00

13.799.000,00 16.707.000,00
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424200
424300
424900

314

424000

424200
316

424300
426000
426600

319/1

515000
515100

321

423000
423400
423500
423700

1201-П1

820
326

512000
512600

401

0401-0001

500

330

424000

424600

1201

1201-0001
820
279

411000

Услуге образовања,
културе и спорта
Медицинске услуге
Остале
специјализоване
услуге
Специјализоване
услуге организација
дочека Нове
године
Услуге образовања,
културе и спорта
Медицинске услуге
Материјал
Материјал за
образовање,
културу и спорт
Нематеријална
имовина
Нематеријална
имовина
Услуге по уговору
Услуге
информисања
Стручне услуге
Репрезентација
Пројекат: Израда
мреже
дигитализације
сале Дома културе
за потребе
биоскопа
Услуге културе
Машине и опрема
Oпрема за
образовање, науку,
културу и спорт
ПРОГРАМ 6.
ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
ПА: Заштита
природних
вредности и
унапређење
подручја са
природним
својствима
Заштита животне
средине
Специјализоване
услуге- Заштита
споменика
природе
(Заштићена
стабла и биљке)Фикус
Услуге очувања
животне средине,
науке и геодетске
услуге
ИСТОРИЈСКИ
АРХИВ
ПРОГРАМ 13 –
РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ
Функционисање
локалних
установа културе
Услуге културе
Плате, додаци и
накнаде
запослених
(зараде)
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2.876.000,00

0,00

0,00

13.595.000,00 16.471.000,00

12.000,00

0,00

0,00

12.000,00

24.000,00

20.000,00

0,00

0,00

192.000,00

212.000,00

2.015.000,00

0,00

0,00

0,00

2.015.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

15.000,00
157.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
366.000,00

15.000,00
523.000,00

157.000,00

0,00

0,00

366.000,00

523.000,00

0,00

0,00

0,00

151.000,00

151.000,00

0,00

0,00

0,00

151.000,00

151.000,00

0,00

650.000,00

0,00

0,00

650.000,00

0,00

140.000,00

0,00

0,00

140.000,00

0,00
0,00

390.000,00
120.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

390.000,00
120.000,00

9.880.000,00

0,00

0,00

0,00

9.880.000,00

9.880.000,00

0,00

0,00

0,00

9.880.000,00

9.880.000,00

0,00

0,00

0,00

9.880.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

19.825.000,00

1.000.000,00

0,00

1.675.800,00

22.500.800,00

19.825.000,00

1.000.000,00

0,00

1.675.800,00

22.500.800,00

18.548.000,00

1.000.000,00

0,00

1.201.800,00

20.749.800,00

10.710.000,00

0,00

0,00

360.000,00

11.070.000,00
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411100

280

412000

412100

412200
412300
281

413000
413100

282

414300

414300
283

414000

414100

414300

414400

284

415000
415100

285

416000

416100
286

421000
421100
421200
421300
421400
421500

288

423000
423200
423300
423500
423600
423700
423900

290

425000

Плате, додаци и
накнаде
10.710.000,00
запослених
Социјални
доприноси на
1.930.000,00
терет послодавца
Допринос за
пензијско и
1.292.000,00
инвалидско
осигурање
Допринос за
здравствено
554.500,00
осигурање
Допринос за
83.500,00
незапосленост
Накнаде у натури
32.000,00
Накнаде у натури
32.000,00
Социјална давања
запосленима 392.000,00
решавање одлива
броја запослених
Отпремнине и
392.000,00
помоћи
Социјална давања
260.000,00
запосленима
Исплата накнада за
време
одсуствовања с
0,00
посла на терет
фондова
Отпремнине и
130.000,00
помоћи
Помоћ у
медицинском
лечењу запосленог
130.000,00
или члана уже
породице
Накнаде
трошкова за
440.000,00
запослене
Накнаде трошкова
440.000,00
за запослене
Награде
запосленима и
310.000,00
остали посебни
расходи
Награде
запосленима и
310.000,00
остали посебни
расходи
Стални трошкови 1.110.000,00
Трошкови платног
промета и
110.000,00
банкарских услуга
Енергетске услуге
575.000,00
Комуналне услуге
110.000,00
Услуге
190.000,00
комуникација
Трошкови
125.000,00
осигурања
Услуге по уговору
590.000,00
Компјутерске
110.000,00
услуге
Услуге образовања
и усавршавања
30.000,00
запослених
Стручне услуге
300.000,00
Услуге за
домаћинство и
0,00
угоститество
Репрезентација
70.000,00
Остале опште
80.000,00
услуге
Текуће поправке
400.000,00
и одржавање
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0,00

0,00

360.000,00

11.070.000,00

0,00

0,00

64.800,00

1.994.800,00

0,00

0,00

43.380,00

1.335.380,00

0,00

0,00

18.630,00

573.130,00

0,00

0,00

2.790,00

86.290,00

0,00
0,00

0,00
0,00

40.000,00
40.000,00

72.000,00
72.000,00

0,00

0,00

13.000,00

405.000,00

0,00

0,00

13.000,00

405.000,00

0,00

0,00

175.000,00

435.000,00

0,00

0,00

90.000,00

90.000,00

0,00

0,00

65.000,00

195.000,00

0,00

0,00

20.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

440.000,00

0,00

0,00

0,00

440.000,00

0,00

0,00

250.000,00

560.000,00

0,00

0,00

250.000,00

560.000,00

0,00

0,00

40.000,00

1.150.000,00

0,00

0,00

15.000,00

125.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

575.000,00
110.000,00

0,00

0,00

25.000,00

215.000,00

0,00

0,00

0,00

125.000,00

0,00

0,00

120.000,00

710.000,00

0,00

0,00

0,00

110.000,00

0,00

0,00

10.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

40.000,00

110.000,00

0,00

0,00

20.000,00

100.000,00

0,00

0,00

30.000,00

430.000,00
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291

292

293

295

296

297

303

1201-0002
820
310

311

316

1201

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Текуће поправке и
425100 одржавање зграда и
објеката
Текуће поправке и
425200
одржавање опреме
426000
Материјал
Административни
426100
материјал
Материјал за
426400
саобраћај
Материјали за
одржавање
426800
хигијене и
угоститељство
Материјали за
426900
посебне намене
Остале дотације
465000
и трансфери
Остале текуће
465100
дотације и
трансфери
Порези, обавезне
482000
таксе, казне и
пенали
482100
Остали порези
482200
Обавезне таксе
Зграде и
511000
грађевински
објекти
Капитално
511300 одржавање зграда и
објеката
512000 Машине и опрема
Административна
512200
опрема
Нематеријална
515000
имовина
Нематеријална
515100
имовина
512000 Машине и опрема
Административна
512200
опрема
ПА: Подстицаји
културном и
уметничком
стваралаштву
Услуге културе
Трошкови
422000
путовања
Трошкови
422100
службених
путовања у земљи
423000 Услуге по уговору
Услуге образовања
423300
и усавршавања
запослених
Услуге
423400
информисања
423500
Стручне услуге
Услуге за
423600
домаћинство и
угоститество
423700
Репрезентација
Остале опште
423900
услуге
426000
Материјал
Материјал за
426600
образовање,
културу и спорт
НАРОДНИ
МУЗЕЈ
ПРОГРАМ 13 –
РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ
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250.000,00

0,00

0,00

5.000,00

255.000,00

150.000,00

0,00

0,00

25.000,00

175.000,00

330.000,00

0,00

0,00

45.000,00

375.000,00

90.000,00

0,00

0,00

5.000,00

95.000,00

130.000,00

0,00

0,00

20.000,00

150.000,00

80.000,00

0,00

0,00

5.000,00

85.000,00

30.000,00

0,00

0,00

15.000,00

45.000,00

1.169.000,00

0,00

0,00

50.000,00

1.219.000,00

1.169.000,00

0,00

0,00

50.000,00

1.219.000,00

45.000,00

0,00

0,00

4.000,00

49.000,00

40.000,00
5.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.000,00
2.000,00

42.000,00
7.000,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

30.000,00

0,00

0,00

10.000,00

40.000,00

30.000,00

0,00

0,00

10.000,00

40.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.277.000,00

0,00

0,00

474.000,00

1.751.000,00

57.000,00

0,00

0,00

244.000,00

301.000,00

57.000,00

0,00

0,00

244.000,00

301.000,00

1.020.000,00

0,00

0,00

230.000,00

1.250.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

348.000,00

0,00

0,00

20.000,00

368.000,00

242.000,00

0,00

0,00

20.000,00

262.000,00

260.000,00

0,00

0,00

130.000,00

390.000,00

80.000,00

0,00

0,00

60.000,00

140.000,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

24.378.000,00

1.746.000,00

0,00

624.918,00

26.748.918,00

24.378.000,00

1.746.000,00

0,00

624.918,00

26.748.918,00
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1201-0001
820
279

411000

411100

280

412000

412100

412200
412300
281

413000
413100

282

414300

414300
283

414000

414100

414300

414400

284

415000
415100

285

416000

416100
286

421000
421100
421200
421300
421400
421500

288

421900
423000
423200
423300
423500

Функционисање
локалних
22.829.000,00
установа културе
Услуге културе
Плате, додаци и
накнаде
11.569.000,00
запослених
(зараде)
Плате, додаци и
накнаде
11.569.000,00
запослених
Социјални
доприноси на
2.076.000,00
терет послодавца
Допринос за
пензијско и
1.387.000,00
инвалидско
осигурање
Допринос за
здравствено
598.500,00
осигурање
Допринос за
90.500,00
незапосленост
Накнаде у натури
70.000,00
Накнаде у натури
70.000,00
Социјална давања
запосленима 422.000,00
решавање одлива
броја запослених
Отпремнине и
422.000,00
помоћи
Социјална давања
270.000,00
запосленима
Исплата накнада за
време
одсуствовања с
0,00
посла на терет
фондова
Отпремнине и
135.000,00
помоћи
Помоћ у
медицинском
лечењу запосленог
135.000,00
или члана уже
породице
Накнаде
трошкова за
400.000,00
запослене
Накнаде трошкова
400.000,00
за запослене
Награде
запосленима и
510.000,00
остали посебни
расходи
Награде
запосленима и
510.000,00
остали посебни
расходи
Стални трошкови 2.140.000,00
Трошкови платног
промета и
150.000,00
банкарских услуга
Енергетске услуге 1.250.000,00
Комуналне услуге
180.000,00
Услуге
400.000,00
комуникација
Трошкови
140.000,00
осигурања
Остали трошкови
20.000,00
Услуге по уговору
280.000,00
Компјутерске
10.000,00
услуге
Услуге образовања
и усавршавања
40.000,00
запослених
Стручне услуге
100.000,00
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0,00

0,00

406.918,00

23.235.918,00

0,00

0,00

45.000,00

11.614.000,00

0,00

0,00

45.000,00

11.614.000,00

0,00

0,00

8.500,00

2.084.500,00

0,00

0,00

5.500,00

1.392.500,00

0,00

0,00

2.500,00

601.000,00

0,00

0,00

500,00

91.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

70.000,00
70.000,00

0,00

0,00

1.418,00

423.418,00

0,00

0,00

1.418,00

423.418,00

0,00

0,00

190.000,00

460.000,00

0,00

0,00

90.000,00

90.000,00

0,00

0,00

50.000,00

185.000,00

0,00

0,00

50.000,00

185.000,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

510.000,00

0,00

0,00

0,00

510.000,00

0,00

0,00

20.000,00

2.160.000,00

0,00

0,00

10.000,00

160.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.250.000,00
180.000,00

0,00

0,00

10.000,00

410.000,00

0,00

0,00

0,00

140.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
40.000,00

20.000,00
320.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

Страна 4963 – Број 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
423600
423700
423900

290

425000
425100
425200

291

426000
426100
426400

426800

426900
292

465000
465100

293

482000
482100
482200

294

483000

483100
296

512000
512200

1201-0002
820
310

422000
422100

422200
311

423000
423100
423400
423500
423600
423700

316

Услуге за
домаћинство и
угоститество
Репрезентација
Остале опште
услуге
Текуће поправке
и одржавање
Текуће поправке и
одржавање зграда и
објеката
Текуће поправке и
одржавање опреме
Материјал
Административни
материјал
Материјал за
саобраћај
Материјали за
одржавање
хигијене и
угоститељство
Материјали за
посебне намене
Остале дотације
и трансфери
Остале текуће
дотације и
трансфери
Порези, обавезне
таксе, казне и
пенали
Остали порези
Обавезне таксе
Новчане казне и
пенали по решењу
судова
Новчане казне и
пенали по решењу
судова
Машине и опрема
Административна
опрема
ПА: Подстицаји
културном и
уметничком
стваралаштву
Услуге културе
Трошкови
путовања
Трошкови
службених
путовања у земљи
Трошкови
службених
путовања у
иностранству
Услуге по уговору
Административне
услуге
Услуге
информисања
Стручне услуге
Услуге за
домаћинство и
угоститество
Репрезентација

423900 Остале опште услуге
426000
Материјал
Материјал за
426600 образовање, културу
и спорт
Материјали за
426900
посебне намене
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0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

70.000,00

0,00

0,00

10.000,00

80.000,00

60.000,00

0,00

0,00

10.000,00

70.000,00

350.000,00

0,00

0,00

55.000,00

405.000,00

200.000,00

0,00

0,00

45.000,00

245.000,00

150.000,00

0,00

0,00

10.000,00

160.000,00

480.000,00

0,00

0,00

35.000,00

515.000,00

80.000,00

0,00

0,00

5.000,00

85.000,00

200.000,00

0,00

0,00

20.000,00

220.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

10.000,00

110.000,00

1.257.000,00

0,00

0,00

6.000,00

1.263.000,00

1.257.000,00

0,00

0,00

6.000,00

1.263.000,00

55.000,00

0,00

0,00

6.000,00

61.000,00

50.000,00
5.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.000,00
3.000,00

53.000,00
8.000,00

2.800.000,00

0,00

0,00

0,00

2.800.000,00

2.800.000,00

0,00

0,00

0,00

2.800.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

1.549.000,00

1.746.000,00

0,00

218.000,00

3.513.000,00

64.000,00

0,00

0,00

88.000,00

152.000,00

64.000,00

0,00

0,00

63.000,00

127.000,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

1.275.000,00

0,00

0,00

80.000,00

1.355.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

800.000,00

0,00

0,00

50.000,00

850.000,00

205.000,00

0,00

0,00

30.000,00

235.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

60.000,00
150.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

60.000,00
150.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00
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515000
515100

320

422000
422100

321

323

423000
423400
423500
423900
426000
426400

325

515000
515100

Нематеријална
имовина
Нематеријална
имовина
Трошкови
путовања
Трошкови службених
путовања у
иностранству
Услуге по уговору
Услуге информисања
Стручне услуге
Остале опште услуге
Материјал
Материјал за
саобраћај
Нематеријална
имовина
Нематеријална
имовина
УМЕТНИЧКА
ГАЛЕРИЈА
ПРОГРАМ 13 –
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Функционисање
локалних установа
културе
Услуге културе

1201
1201-0001
820

279

280

282

283

284

285

Плате, додаци и
411000 накнаде запослених
(зараде)
Плате, додаци и
411100
накнаде запослених
Социјални
412000
доприноси на
терет послодавца
Допринос за
пензијско и
412100
инвалидско
осигурање
Допринос за
412200
здравствено
осигурање
Допринос за
412300
незапосленост
Социјална давања
запосленима 414300
решавање одлива
броја запослених
Отпремнине и
414300
помоћи
Социјална давања
414000
запосленима
Исплата накнада за
време одсуствовања
414100
с посла на терет
фондова
Отпремнине и
414300
помоћи
Помоћ у
медицинском лечењу
414400
запосленог или члана
уже породице
Накнаде трошкова
415000
за запослене
Накнаде трошкова за
415100
запослене
Награде
запосленима и
416000
остали посебни
расходи
Награде запосленима
416100 и остали посебни
расходи
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60.000,00

0,00

0,00

50.000,00

110.000,00

60.000,00

0,00

0,00

50.000,00

110.000,00

0,00

63.829,00

0,00

0,00

63.829,00

0,00

63.829,00

0,00

0,00

63.829,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.534.171,00
495.000,00
633.171,00
406.000,00
68.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.534.171,00
495.000,00
633.171,00
406.000,00
68.000,00

0,00

68.000,00

0,00

0,00

68.000,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

80.000,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

80.000,00

21.750.400,00

10.625.000,00

0,00

909.000,00

33.284.400,00

21.750.400,00

10.625.000,00

0,00

909.000,00

33.284.400,00

16.830.000,00

4.000.000,00

0,00

292.000,00

21.122.000,00

7.817.000,00

0,00

0,00

0,00

7.817.000,00

7.817.000,00

0,00

0,00

0,00

7.817.000,00

1.404.000,00

0,00

0,00

0,00

1.404.000,00

939.000,00

0,00

0,00

0,00

939.000,00

403.700,00

0,00

0,00

0,00

403.700,00

61.300,00

0,00

0,00

0,00

61.300,00

284.000,00

0,00

0,00

0,00

284.000,00

284.000,00

0,00

0,00

0,00

284.000,00

180.000,00

0,00

0,00

100.000,00

280.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

90.000,00

0,00

0,00

0,00

90.000,00

90.000,00

0,00

0,00

0,00

90.000,00

240.000,00

0,00

0,00

0,00

240.000,00

240.000,00

0,00

0,00

0,00

240.000,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00
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421000
421100
421200
421300
421400
421500
421600

288

421900
423000
423200
423300
423500
423700
423900

290

425000
425100
425200

291

426000
426100

426300

426800
426900
292

465000
465100

293

482000

296

482100
482200
512000
512200

301

425000
425100

1201-0002
820
310

422000
422100
422200

311

423000
423100
423400
423500
423600

Стални трошкови
Трошкови платног
промета и
банкарских услуга
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникација
Трошкови осигурања
Закуп имовине и
опреме
Остали трошкови
Услуге по уговору
Компјутерске услуге
Услуге образовања и
усавршавања
запослених
Стручне услуге
Репрезентација
Остале опште услуге
Текуће поправке и
одржавање
Текуће поправке и
одржавање зграда и
објеката
Текуће поправке и
одржавање опреме
Материјал
Административни
материјал
Материјал за
образовање и
усавршавање
запослених
Материјали за
одржавање хигијене
и угоститељство
Материјали за
посебне намене
Остале дотације и
трансфери
Остале текуће
дотације и трансфери
Порези, обавезне
таксе, казне и
пенали
Остали порези
Обавезне таксе
Машине и опрема
Административна
опрема
Текуће поправке и
одржавање
Текуће поправке и
одржавање зграда и
објеката
ПА: Подстицаји
културном и
уметничком
стваралаштву
Услуге културе
Трошкови
путовања
Трошкови службених
путовања у земљи
Трошкови службених
путовања у
иностранству
Услуге по уговору
Административне
услуге
Услуге информисања
Стручне услуге
Услуге за
домаћинство и
угоститество
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1.524.000,00

0,00

0,00

30.000,00

1.554.000,00

100.000,00

0,00

0,00

20.000,00

120.000,00

890.000,00
82.000,00
300.000,00
90.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
10.000,00
0,00

890.000,00
82.000,00
310.000,00
90.000,00

52.000,00

0,00

0,00

0,00

52.000,00

10.000,00
385.000,00
20.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
10.000,00
0,00

10.000,00
395.000,00
20.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

225.000,00
50.000,00
60.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
10.000,00

225.000,00
50.000,00
70.000,00

3.380.000,00

0,00

0,00

0,00

3.380.000,00

3.280.000,00

0,00

0,00

0,00

3.280.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

490.000,00

0,00

0,00

145.000,00

635.000,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

300.000,00

0,00

0,00

145.000,00

445.000,00

896.000,00

0,00

0,00

0,00

896.000,00

896.000,00

0,00

0,00

0,00

896.000,00

10.000,00

0,00

0,00

7.000,00

17.000,00

5.000,00
5.000,00
150.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4.000,00
3.000,00
0,00

9.000,00
8.000,00
150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.920.400,00

6.625.000,00

0,00

617.000,00

12.162.400,00

134.400,00

0,00

0,00

327.000,00

461.400,00

46.000,00

0,00

0,00

227.000,00

273.000,00

88.400,00

0,00

0,00

100.000,00

188.400,00

3.686.000,00

0,00

0,00

230.000,00

3.916.000,00

820.000,00

0,00

0,00

0,00

820.000,00

550.000,00
1.700.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

90.000,00
130.000,00

640.000,00
1.830.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00
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315

316

318

320

321

322

324

325
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423700
Репрезентација
423900 Остале опште услуге
Текуће поправке и
425000
одржавање
Текуће поправке и
425100 одржавање зграда и
објеката
426000
Материјал
Административни
426100
материјал
Материјал за
образовање и
426300
усавршавање
запослених
Материјал за
426600 образовање, културу
и спорт
Материјали за
426900
посебне намене
512000 Машине и опрема
Oпрема за
512600 образовање ,науку,
културу и спорт
Опрема за
производњу,
512900
моторна, непокретна
и немоторна опрема
Трошкови
422
путовања
Трошкови службених
422100
путовања у земљи
423
Услуге по уговору
423400 Услуге информисања
423500
Стручне услуге
Услуге за
423600
домаћинство и
угоститество
423900 Остале опште услуге
Специјализоване
424
услуге
Услуге образовања,
424200
културе и спорта
512
Машине и опрема
Административна
512200
опрема
Нематеријална
515000
имовина
Нематеријална
515100
имовина

1201

1201-0001

820
298

422000
422100

299

423000
423500

300

424000
424200

301

425000

НЕРАСПОРЕЂЕНА
СРЕДСТВА –
СРЕДСТВА
РЕПУБЛИКЕ
ПРОГРАМ 13 –
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
ПА:
Функционисање
локалних установа
културе – средства
Републике
Услуге културе
Трошкови
путовања
Трошкови службеног
путовања у земљи
Услуге по уговору
Стручне услуге
Специјализоване
услуге
Услуге образовања,
културе и спорта
Текуће поправке и
одржавање
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230.000,00
186.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
10.000,00

230.000,00
196.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

800.000,00

0,00

0,00

60.000,00

860.000,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

350.000,00

0,00

0,00

60.000,00

410.000,00

350.000,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

137.000,00

0,00

0,00

137.000,00

0,00

137.000,00

0,00

0,00

137.000,00

0,00
0,00
0,00

2.405.000,00
754.290,00
1.454.950,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.405.000,00
754.290,00
1.454.950,00

0,00

60.800,00

0,00

0,00

60.800,00

0,00

134.960,00

0,00

0,00

134.960,00

0,00

280.000,00

0,00

0,00

280.000,00

0,00

280.000,00

0,00

0,00

280.000,00

0,00

363.000,00

0,00

0,00

363.000,00

0,00

363.000,00

0,00

363.000,00

0,00

3.440.000,00

0,00

0,00

3.440.000,00

0,00

3.440.000,00

0,00

0,00

3.440.000,00

0,00

487.000,00

0,00

0,00

487.000,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00
0,00

1.000,00
1.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.000,00
1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00
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425200

302

426000
426100

303

512000
512600

304

515000
515100

Текуће поправке и
одржавање опреме
Материјал
Административни
материјал
Машине и опрема
Опрема за
образовање, науку,
културу и спорт
Нематеријална
имовина
Нематеријална
имовина
ПА: Подстицаји
културном и
уметничком
стваралаштву –
средства Републике
Услуге културе

1201-0002

820
320

422000
422100

321

423000
423500

322

424000
424200

323

426000
426600

324

512000
512600

325

515000
515100

901

0901-0003

327

481

4819

328

481

4819

329

481

Трошкови
путовања
Трошкови службеног
путовања у земљи
Услуге по уговору
Стручне услуге
Специјализоване
услуге
Услуге образовања,
културе и спорта
Материјал
Материјал за
образовање, културу
и спорт
Машине и опрема
Опрема за
образовање, науку,
културу и спорт
Нематеријална
имовина
Нематеријална
имовина
ОСТАЛИ
РАСХОДИ
ПРОГРАМ 11 –
СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА
Подршка социохуманитарним
организацијама
Дотације
невладиним
организацијама
Дотације осталим
непрофитним
институцијама
Дотације
невладиним
организацијама –
Организација
манифестације
„Мрчајевачки
песнички сусрети“
Дотације осталим
непрофитним
институцијама
Дотације
невладиним
организацијама –
доприноси за лица
која имају статус
слободног уметника
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0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

480.000,00

0,00

0,00

480.000,00

0,00

1.171,00

0,00

0,00

1.171,00

0,00

1.171,00

0,00

0,00

1.171,00

0,00
0,00

1.000,00
1.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.000,00
1.000,00

0,00

474.829,00

0,00

0,00

474.829,00

0,00

474.829,00

0,00

0,00

474.829,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

3.800.000,00

0,00

0,00

0,00

3.800.000,00

3.800.000,00

0,00

0,00

0,00

3.800.000,00

3.300.000,00

0,00

0,00

0,00

3.300.000,00

3.300.000,00

0,00

0,00

0,00

3.300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00
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4819

1201

1201-0001

1201-0002

1201-П1

901

0901-0003

401

0401-0004

Дотације осталим
непрофитним
институцијама
Укупно глава 11.07.
Установе културе и
културно
уметничка друштва
Извори
финансирања за
функцију 820,
Услуге културе
ПРОГРАМ 13 –
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
ПА:
Функционисање
локалних установа
културе
01 Приходи из
буџета
04 Сопствени
приходи буџетских
корисника
07 Донације од
осталих нивоа власти
– средства од
Министарства
културе и
информисања
ПА: Подстицаји
културном и
уметничком
стваралаштву
01 Приходи из
буџета
04 Сопствени
приходи буџетских
корисника
07 Донације од
осталих нивоа власти
– средства од
Министарства
културе и
информисања
Пројекат: Израда
мреже
дигитализације сале
Дома културе за
потребе биоскопа
01 Приходи из
буџета
ПРОГРАМ 11 –
СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА
Подршка социохуманитарним
организацијама
01 Приходи из
буџета
Извори
финансирања за
функцију 500,
Заштита животне
средине
ПРОГРАМ 6 –
ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Заштита природних
вредности и
унапрежење
подручја са
природним
својствима
01 Приходи из
буџета

200.000,00

0,00
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0,00

0,00

200.000,00

172.090.400,00 16.218.000,00

0,00

30.881.600,00 219.190.000,00

168.240.400,00 16.218.000,00

0,00

30.881.600,00 215.340.000,00

138.962.000,00

5.357.000,00

0,00

10.550.600,00 154.869.600,00

138.962.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.357.000,00

0,00

19.398.400,00

10.861.000,00

0,00

19.398.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.861.000,00

0,00

0,00

10.861.000,00

9.880.000,00

0,00

0,00

0,00

9.880.000,00

9.880.000,00

0,00

0,00

0,00

9.880.000,00

3.800.000,00

0,00

0,00

0,00

3.800.000,00

3.800.000,00

0,00

0,00

0,00

3.800.000,00

3.800.000,00

0,00

0,00

0,00

3.800.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

138.962.000,00

10.550.600,00 10.550.600,00

0,00

5.357.000,00

20.331.000,00 50.590.400,00

0,00

19.398.400,00

20.331.000,00 20.331.000,00
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Члан 2.
Овај финансијски план ступа на снагу даном доношења а биће објављен у ,,Сл. листу града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 402-3/2016-II
30. септембар 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милун Тодоровић, с.р.
382.
На основу члана 121. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и
15/2015) и члана 12. Одлуке о буџету града Чачка за 2016. годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 22/2015 и
16/2016), а по предлогу Градске управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници одржаној 7. октобра 2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ

1.
Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2016. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 22/2015 и 16/2016) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 111,
апропријација 32, 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 29.860,89 динара, на име исплате
накнаде припадницима јединица цивилне заштите опште намене града Чачка
(запослена лица)
ангажованим на извршавању задатака-одбрани од поплава у периоду од 07.03.2016. до 13.03.2016.
године и то:
Редни
број

Презиме и име

Послодавац

Износ за
рефундацију

1.

Бошковић Ђорђе

„Reni tours“ доо Чачак

7.696,79

2.

Лијескић Милош

„Алти“ доо Чачак

8.246,24

3.

Мунитлаковић Никола

„Securitas services“ доо Нови
Београд

10.067,86

4.

Јањић Дејан

„Кокин Д“ Трнава

3.850,00

УКУПНО

29.860,89

2.
Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 451, економска класификација
484 „Накнаде 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: 06-197/2016-III
7. октобар 2016. године
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ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
Милун Тодоровић, с.р.
383.
На основу члана 121. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и
15/2015) и члана 13. Одлуке о буџету града Чачка за 2016. годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 22/2015 и
16/2016), а по предлогу Градске управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници одржаној 7. октобра 2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2016. годину (,,Сл. лист града Чачка“ број
22/2015 и 16/2016) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 111, апропријација 33,
економска класификација 499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор финансирања 01 (Издаци
из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава - Градско веће града Чачка,
Програм 15, Локална самоуправа, Пројектна активност 0602-0002 Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, одобравају се средства у износу од 92.044,00 динара, за покриће
дела трошкова одласка чланова Форума привредника Чачак на сајам индонежанске привреде ,,ТЕИ
2016“, на коме ће презентовати чачанске фирме и град Чачак, а који ће се одржати у Џакарти (
Индонезија), у периоду од 12. октобра до 16. октобра 2016. године.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 199, економска класификација 423
Услуге по уговору - побољшање привредног амбијента (финансирање одласка привредника на
сајмове, симпозијуме, подршка пословним сусретима привредника и остало), функционална
класификација 490, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава – Градска управа за локални економски развој, Програм 3. Локални економски
развој, Пројектна активност 1501 - 0001 Подршка постојећој привреди.
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: 06-197/2016-III
7. октобар 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
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316. Одлука о верификацији мандата новоизабраним одборницима Скупштине града Чачка
317. Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну
2016/2017. годину
318. Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за
радну 2016/2017. годину
319. Одлука о допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка
320. Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак бр. 64/4 од 10. маја
2016. године
321. Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак бр. 1720/16
од 28. априла 2016. године
322. Одлука о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци бр. 8 од 18. маја
2016. године
323. План детаљне регулације за општински пут Л-325, деоница од моста на реци Западна Морава до
прикључка на Л-314
324. Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
325. Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени снабдевања крајњег купца топлотном енергијом
326. Одлука о преносу инвеститорских права Уметничкој галерији „Надежда Петровић“ Чачак
327. Одлука о измени Одлуке о поверавању права управљања и коришћења
328. Решење о приступању отуђењу из јавне својине града Чачка и прибављању у јавну својину
непокретности непосредном погодбом путем размене са УТП „Морава“ Чачак
329. Решење о приступању отуђењу из јавне својине града Чачка и прибављању у јавну својину
непокретности непосредном погодбом путем размене са „Chips way“ doo Чачак
330. Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак
331. Решење о именовању директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско
земљиште и путеве „Градац“ Чачак
332. Решење о именовању Управног одбора Дома културе Чачак
333. Решење о именовању Управног одбора Градске библиотеке „Владислав Петковић-Дис“ Чачак
334. Решење о именовању Управног одбора Установе културе од националног значаја Народни музеј Чачак
335. Решење о именовању Управног одбора Установе културе од националног значаја Уметничка галерија
„Надежда Петровић“ Чачак
336. Решење о именовању Управног одбора Установе „Међуопштински историјски архив“ за град Чачак и
општине Горњи Милановац и Лучани
337. Решење о именовању Управног одбора Установе Спортски центар „Младост“ Чачак
338. Решење о именовању Управног одбора Центра за социјални рад у Чачку
339. Решење о именовању Управног одбора Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак
340. Решење о именовању Управног одбора Установе „Туристичка организација Чачка“
341. Решење о именовању Управног одбора Установе Апотека Чачак
342. Решење о именовању четири члана Управног одбора Регионалног центра за професионални развој
запослених у образовању
343. Решење о именовању четири члана Управног одбора Установе Регионални центар за таленте Чачак
344. Решење о именовању Управног одбора Предшколске установе „Радост“ Чачак
345. Решење о именовању једног члана Управног одбора Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих
са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак
346. Решење о именовању Надзорног одбора Дома културе Чачак
347. Решење о именовању Надзорног одбора Градске библиотеке „Владислав Петковић-Дис“ Чачак
348. Решење о именовању Надзорног одбора Установе културе од Националног значаја Народни музеј Чачак
349. Решење о именовању Надзорног одбора Установе културе од националног значаја Уметничка галерија
„Надежда Петровић“ Чачак
350. Решење о именовању Надзорног одбора Установе „Међуопштински историјски архив“ за град Чачак и
општине Горњи Милановац и Лучани
351. Решење о именовању Надзорног одбора Центра за социјални рад у Чачку
352. Решење о именовању Надзорног одбора Установе „Туристичка организација Чачка“
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353. Решење о именовању Надзорног одбора Установе „Спортски центар“ Чачак
354. Решење о именовању председника и једног члана Надзорног одбора Установе за културно образовну
делатност „Коста Новаковић“ у Чачку
355. Решење о именовању Надзорног одбора Апотеке Чачак
356. Решење о именовању два члана Надзорног одбора Регионалног центра за професионални развој
запослених у образовању
357. Решење о именовању једног члана Надзорног одбора Установе Регионални центар за таленте Чачак
358. Решење о именовању Школског одбора Основне школе за образовање одраслих у Чачку
359. Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Филип Филиповић“ у
Чачку
360. Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Ратко Митровић“ у Чачку
361. Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Прељина“ Прељина
362. Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Владислав ПетковићДис“ Заблаће
363. Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Божо Томић“ Пријевор
364. Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Музичке школе „Др Војислав
Вучковић“ Чачак
365. Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Гимназије у Чачку
366. Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора Економске школе у Чачку
367. Решење о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора Медицинске школе у Чачку
368. Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора Техничке школе у Чачку
369. Решење о разрешењу једног члана Надзорног одбора Дома здравља „Чачак“ Чачак
370. Решење о избору једног члана Савета за буџет и финансије
371. Решење о разрешењу и избору једног члана Савета за младе
372. Решење о разрешењу односно избору једног члана Савета за урбанизам, комуналне делатности и
заштиту животне средине
373. Решење о разрешењу и избору једног члана Савета за статут, друге прописе и организацију
374. Решење о разрешењу и избору једног члана Корисничког савета јавних служби
375. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Доња Трепча
376. Одлука о расписивању референдума ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну
заједницу Доња Трепча
377. Одлука о образовању Комисије за спровођење референдума у Месној заједници Доња Трепча
378. Закључак за доношење Пословника о раду Скупштине града Чачка
379. Одлука о изгледу и садржини одбоничке легитимације
380. Решење о изменама Решења број 020-41/16-II од 17. августа 2016. године
381. Финансијски план о измени Финансијског плана директног корисника Градске управе за друштвене
делатности града Чачка за 2016. годину
382. Решење Градског већа о преносу средстава
383. Решење Градског већа о преносу средстава

ИЗДАВАЧ: Скупштина града Чачка, АДМИНИСТРАЦИЈА: Стручна служба Скупштине. Адреса
е-поште: strucniposlovi@cacak.org.rs. ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Мирослав Петковић,
секретар Скупштине града Чачка. Жиро рачун за претплату: рачун буџета града Чачка број:
840-745141843-30 код управе за трезор Чачак. Штампа: „Офис сервис“ - Чачак

