СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ЧАЧКА
БРОЈ 26
28. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

На основу члана 11. и 18. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл.
гласник РС", број 62/06, 47/11 и 93/12) и члана 49. и 63. став 1. тачка 3. Статута
града Чачка ("Службени лист града Чачка", број 3/2008),
Скупштина града Чачка на седници одржаној 26. и 27. децембра 2012.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе (у даљем тексту:
комуналне таксе) за коришћење права, предмета и услуга на територији града
Чачка, у складу са законом и утврђују се обвезници, висина, олакшице, рокови и
начин плаћања.
Члан 2.
Локална комунална таксе плаћа се за:
1. Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних
просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других
публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности;
2. Држање средстава за игру ("забавне игре");
3. Коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање
фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици
локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.);
4. Коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или
друге објекте привременог коришћења;
5. Истицање фирме на пословном простору;

6. Држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних
возила и машина;
7. Заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење
грађевинских радова.
8. Коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних
возила на уређеним и обележеним местима;
Члан 3.
Обвезник локалне комуналне таксе јесте физичко и правно лице - корисник
права, предмета и услуга за чије коришћење овом одлуком је прописано плаћање
локалне комуналне таксе.
Члан 4.
Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и
услуга од стране државних органа и организација, органа и организација локалне
самоуправе и јавних служби које се финансирају из буџета града и други
корисници права, предмета и услуга у складу са таксеном тарифом која је саставни
део ове одлуке, предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у мала правна лица (осим предузетника и правних лица
која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и
трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским
производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга;
електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), а имају годишњи приход до
50.000.000 динара, (у даљем тексту: фирмарина).
Члан 5.
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета и услуга
за чије је коришћење овом одлуком прописано плаћање локалне комуналне таксе.
Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета и услуга.
Члан 6.
Локалне комуналне таксе утврђују се у различитој висини зависно од:
- врсте делатности,
- површине и техничко - употребних карактеристика објекта,
- величине правног лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство,
- висине годишњег прихода
- дела територије, односно зоне у којима се налазе објекти, предмети или
врше услуге за које се плаћа такса.

Члан 7.
Зоне и границе зона су утврђене посебним одлукама Скупштине града и то:
1. Одлука утврђивању граница општине Чачка („Сл. лист општине Чачак“,
бр. 6/90 и 11/94) и то:
Прва зона је обухваћена граничном линијом која се пружа Улицом Кнеза
Милоша од "Касине" до Улице Цара Лазара, Улица Цара Лазара до Улице Др
Драгише Мишовића, Улица 9 Југовића до железничке станице, Железничком
улицом до аутобуске станице, Ломином улицом до раскрснице са Моравском
улицом, Љубићском улицом до Улице Краља Петра, Улица Краља Петра до Улице
Веселина Миликића (бивша Филипа Филиповића) и Улица Веселина Милiкића до
Поште.
Друга зона обухвата подручје од границе 1. зоне до граничне линије која се
пружа Улицом Немањином од раскрснице са Улицом Светог Саве до раскрснице са
Улицом Булевар ослобођења, Улица Булевар ослобођења до кафане "Пролетер",
Улица Симе Сараге од кафане "Пролетер" до железничке пруге, железничком
пругом до бедема на десној обали Западне Мораве, бедемом до Улице Светог Саве
и Улица Светог Саве до раскрснице са Немањином улицом.
Трећа зона обухвата подручје од границе 2. зоне до граничне линије која се
пружа: Улица Војводе Степе од кафане "Белви" до раскрснице са Улицом Владике
Николаја Велимировића, Улица Владике Николаја Велимировића до изласка на
Улицу Булевар ослободилаца Чачка ("кружни пут"), Улица Булевар ослободилаца
Чачка до раскрснице са Улицом Николе Тесле, Улица Николе Тесле до раскрснице
са Београдском улицом (Ветеринарска станица), затим прелази преко Западне
Мораве до Улице Аца Затежића, Улица Аца Затежића до Улице Страјина
Лапчевића, затим Улицом Средоја Мацановића и у правој линији пресеца круг
предузећа "Слобода" до Улице Ђорђа Томашевића, затим Улица Ђорђа
Томашевића до рампе, даље Улица Славка Крупежа до раскрснице са Улицом
Видосава Колаковића, Улица Видосава Колаковића до Улице Миладина
Бошковића, затим Улица Миладина Бошковића до улице Книћанинове, даље у
правој линији од улице Книћанинове прелази на десну обалу Западне Мораве код
"Бране" крај СЦ "Младост", поред стадиона "Борац" излази на Градски бедем и
градским бедемом до кафане "Белви".
У трећу зону сврставају се и насељена места Мрчајевци, Овчар Бања и
Горња Трепча у границама њихових урбанистичких планова.
Четврта зона обухвата осталу територију насељеног места Чачак ван
граница 3. зоне.
Пета зона обухвата остала насељена места на територији града Чачка.

У примени ће се користити графички приказ и попис улица свих подручја за
попис предмета, права или услуга за које се по овој одлуци плаћа локална
комунална такса.
Податке из претходног става обезбедиће ЈП за урбанизам, грађевинско
земљиште и путеве "Градац" Чачак.
2. Одлуком о јавним паркиралиштима („Сл. лист града Чачка“, бр. 11/2011),
разврстана су паркиралишта по зонама:
Екстра зону чине паркиралишта у улицама: Жупана Старцимира, Кужељевe,
Железничкe (од улице Кужељевe до Скадарске улице),
Прва зона коју чине: зaтворени паркинг „Лучна зграда“ , затворени паркинг
у улици Скадарској, улица Хајдук Вељкова, улица Богићевићева, Добрачина и
Кренов пролаз.
Друга зона коју чине улице: Др Драгише Мишовића (од улице Железничке
до улице Цара Лазара), Филипа Флиповића, Браће Глишића, Железничка (поред
парка код аутобуске станице), Обилићева, Синђелићева, Карађорђева и затворени
паркинг „такси станица“.
Трећу зону коју чине улице: Светозара Марковића, Рајићева, Ломина, Бате
Јанковића, Немањина, Краља Петра Првога (од почетка улице-кућни број 2 па до
улице Цара Душана), Веселина Милекића (поред градског парка), Цара Душана, 9
Југовића, Јаше Продановића, Светог Саве, Синђелићева I, II и III, Курсулина,
Обилићева (од Цара Лазара до Немањине), Учитељска, Амиџина, Пошта II.
Члан 8.
Обвезници локалне комуналне таксе која се наплаћује у годишњем износу
дужни су да поднесу пријаву за утврђивање обавезе по основу комуналне таксе
надлежном органу најкасније до 15. марта у години за коју се врши утврђивање
комуналне таксе, односно у року од 15 дана од дана коришћења права, предмета и
услуга за које је уведена комунална такса.
Обвезник локалне комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену
пријави надлежном органу у року од 10 дана од дана настанка промене.
Обвезник локалне комуналне таксе за истицање фирми на пословном
простору који је поднео пријаву није у обавези да за исти пословни простор
подноси нову пријаву, осим у случају промене података садржаних у пријави које
се односе на промену пословног седишта.
Обвезник локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном
простору и рекламних паноа (билборди и сл.), укључујући и истицање и

исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који
припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине,
бандере и сл.), дужан је да сваке године, а по изради редовних финансијских
извештаја исте достави Градској управи за локалну пореску администрацију као и
обавештење о разврставању према закону којим се уређује рачуноводство.
У случају да обвезник не поднесе пријаву и наведену документацију у
наведеним роковима, надлежни орган ће донети решење на основу података органа
који врши упис у регистар као и на основу података других надлежних органа.
Образци:
- Пријава за локалну комуналну таксу за истицање фирме (ПП ЛКТ),
- Пријава за локалну комуналну таксу за држање средстава за игру (ПП
ЛКТ-ЗИ)
- Пријава за локалну комуналну таксу за коришћење рекламних паноа,
истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима
који припадају граду Чачку (ПП ЛКТ-Б),
су саставни део ове одлуке.
Члан 9.
Локална комунална такса се плаћа:
- приликом издавања одобрења за вршење права, коришћења предмета или
услуга за које се плаћа такса,
- приликом регистрације предмета,
- на основу решења надлежне Градске управе.
Члан 10.
Наплата комуналне таксе врши се преко надлежних градских управа града
Чачка, осим комуналне таксе за коришћење простора за паркирање друмских
моторних возила за коју се наплата врши преко ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак.
Члан 11.
Уплата прихода од комуналних такси врши се на одговарајуће уплатне
рачуне јавних прихода у складу са Правилником о условима и начину вођења
рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна.

Члан 12.
У погледу начина утврђивања комуналне таксе, обрачунавања, застарелости,
наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате, висине новчаних казни за законом
прописане прекршаје и осталог, примењују се одредбе Закона о пореском поступку
и пореској администрацији, Закона о порезу на доходак грађана и Закона о порезу
на добит предузећа.
У свему осталом што није посебно регулисано овом одлуком примењују се
одредбе Закона о финансирању локалне самоуправе.
Члан 13.
Локални органи, јавне службе и организације које издају одобрење за
коришћење предмета, права и услуга или воде евиденцију о коришћењу предмета,
права и услуга за које се плаћа локална комунална такса дужни су да по службеној
дужности, а најкасније у року од 8 дана доставе Градској управи за локалну
пореску администрацију акте од значаја за утврђивање и наплату локалне
комуналне таксе.
Члан 14.
Саставни део ове одлуке је Таксена тарифа утврђена за поједина права,
предмете и услуге.
Члан 15.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за
прекршај таксени обвезник - правно лице ако:
1. Градској управи града Чачка не поднесе пријаву или не поднесе пријаву
за утврђивање накнаде у прописаном року или у пријави наведе нетачне податке,
2. Овлашћеном раднику Управе не омогући контролу података из пријаве на
лицу места или утврђивање чињеница, података и околности од значаја за висину
накнаде.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном
лицу новчаном казном у износу од 2.500,00 динара до 75.000,00 динара.
Новчаном казном у висини од 5.000,00 динара до 250.000,00 динара казниће
се таксени обвезник - предузетник ако учини прекршаје из става 1. овог члана.
Новчаном казном од 2.500,00 динара до 75.000,00 динара казниће се
физичко лице ако учини прекршаје из става 1. овог члана.

Члан 16.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о локалним
комуналним таксама ("Сл. лист града Чачка", бр. 7/09 и 3/10).
Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу града Чачка", а примењује се од 01. 01. 2013. год.
ТАКСЕНА ТАРИФА
Тарифни број 1
За коришћење простора на јавним површинама и испред пословних
просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других
публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, од сваког
целог или започетог квадратног метра коришћеног простора, према подручју - зони
на коме се јавне површине налазе и према врсти објекта, односно услуге, плаћа се
такса у дневном износу, и то:
1. За киоске и друге привремене монтажне објекте у дневном износу плаћа
се, и то:
- на подручју I зоне
- на подручју II зоне
- на подручју III зоне

10,00 динара
5,00 динара
3,00 динара

НАПОМЕНА: Такса за III зону биће примењена за коришћење простора на
јавним површинама и у осталим насељеним местима у граду Чачку.
2. За постављање тезге (пулта) за ванпијачну продају, столове и сл., на
којима се врши продаја робе, плаћа се дневно, и то:
- на подручју I зоне
- остале зоне

30,00 динара
25,00 динара

3. За уређаје и конзерваторе за сладолед, кремове, кокице и освежавајућа
безалкохолна пића плаћа се по апарату дневно, и то:
- на подручју I зоне
- на подручју II зоне
- на подручју III зоне

20,00 динара
15,00 динара
10,00 динара

НАПОМЕНА: Такса за III зону биће примењена за коришћење простора на
јавним површинама и у осталим насељеним местима у граду Чачку.
4. За коришћење тротоара и јавног простора од стране угоститељских
предузећа, самосталних радњи и др, плаћа се за метар квадратни дневно, и то:
- на подручју I зоне
- на подручју II зоне
- на подручју III зоне

10,00 динара
9,00 динара
8,00 динара

НАПОМЕНА: Такса за III зону биће примењена за коришћење простора на
јавним површинама и у осталим насељеним местима у граду Чачку.
5. За коришћење јавних површина у комерцијалне и друге сврхе такса се
плаћа 132,00 динара по м2 за први дан коришћења, а за сваки наредни дан по 83,00
динара.
6. За делатност која се повремено обавља ван седишта радње, на вашарима,
прославама и сл. плаћа се такса у износу од 50,00 динара дневно по м2.
7. За приређивање изложби за забавне паркове, циркусе и друге објекте
забавних радњи плаћа се дневно, без обзира на површину, и то:
I зона
Остале зоне

400,00 динара
180,00 динара

8. За коришћење простора на јавним површинама у Мрчајевцима приликом
одржавања културне манифестације „Купусијаде“ у Мрчајевцима које су у
власништву града Чачка, такса се плаћа у износу од:
ВРСТА ОБЈЕКТА
-привремени трговински објекат –тезга,
штанд и слични објекти
-привремени угоститељски објекатшатра, пивница и слични објекти
-привремени угоститељски објекатроштиљ
-објекат забавних паркова и вашарских
активности-рингишпил и слични уређаји

ИЗНОС
1.500,00/м²
500,00/м²
1500,00/м²
200,00/м²

НАПОМЕНА:
1. Такса по овом тарифном броју обрачунава се и плаћа приликом добијања
решења Градске управе за урбанизам за које је издато одобрење за коришћење
простора на јавним површинама. Ако се решење Градске управе за урбанизам града

Чачка издаје на период дужи од годину дана, такса се плаћа по решењу Градске
управе за локалну пореску администрацију, месечно и то до 15-тог у месецу.
2 За постављање киоска Удружења инвалидних лица регистрованих за
одређене делатности у којима делатност обављају инвалидна лица, плаћа се такса
умањена за 50% од прописане.
3. Таксу по овом тарифном броју не плаћају директни и индиректни
корисници буџета града Чачка, организатори манифестација када је покровитељ
град Чачак и јавна предузећа чији је оснивач град Чачак, на јавним површинама
које су им поверене на управљање, коришћење и одржавање.
4. Такса из овог тарифног броја не плаћа се за заузимање јавне површине за
потребе хуманитарних и невладиних организација.
5. Ако се поред штампе, књига и других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности продаје и нека друга роба, онда се такса
плаћа у целокупном прописаном износу из овог тарифног броја.
6. Градска управа надлежна за издавање одобрења за заузимање јавне
површине дужна је да законом одређеној Градској управи за наплату јавних
прихода достави један примерак одобрења за заузимање јавне површине са
подацима:
- за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица
и жиро рачун, адресу седишта правног лица;
- за физичка лица: порески идентификациони број, матични број, жиро
рачун, број личне карте, адресу становања и седиште радње.
7. Такса по овом тарифном броју плаћа се на уплатни рачун јавних прихода
у складу са Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних
прихода и распоред средстава са тих рачуна, с позивом на број одобрења модел 97
93-034 (контролни број и шифра града Чачка).
Уплатни рачун

Број уплатног
рачуна

Комунална такса за коришћење простора на 840-741531843-77
јавним површинама

Позив на
број
одобрења
97 93-034

8. Под јавним површинама за чије се коришћење плаћа такса из тачке 8. овог
тарифног броја подразумевају се јавне површине на којима нема изграђених
објеката, већ се делатност врши у привремним објектима постављеним само за дане
„Купусијаде“.

Тарифни број 2
За држање апарата за забавне игре (забавне игре на рачунарима,
симулаторима, флиперима, билијар, пикадо и сл.) плаћа се такса 20,00 динара
дневно по апарату.
НАПОМЕНА:
1. Обвезник таксе из овог тарифног броја је корисник простора (правно лице
или предузетник - физичко лице), које држи - приређује забавне игре на основу
задужења законом одређеног органа за наплату јавних прихода.
2. Таксени обвезник је дужан да пријави држање средстава - апарата за
забавну игру Градској управи за локалну пореску администрацију, која врши
утврђивање обавезе по овом тарифном броју.
Пријава садржи име и презиме корисника простора, адресу, врсту, марку,
тип и серијски број апарата и време држања апарата. Пријава се подноси у року од
8 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, односно дана почетка коришћења
апарата.
3. Градска управа надлежна за издавање одобрења за држање средстава за
игру дужна је да достави један примерак одобрења за држање средстава за игру
Градској управи за локалну пореску администрацију са следећим подацима:
- за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица
и жиро рачун, адресу седишта правног лица;
- за физичка лица: порески идентификациони број, матични број, жиро
рачун, број личне карте, адресу становања и седиште радње.
4. Такса по овом тарифном броју плаћа се месечно до 15. у месецу на
уплатни рачун јавних прихода у складу са Правилником о условима и начину
вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, с
позивом на број одобрења модел 97 93-034 (контролни број и шифра града Чачка).

Уплатни рачун

Број уплатног
рачуна

Комунална такса за држање средстава за игру 840-714572843-29
(„забавне игре“)

Позив на
број
одобрења
97 93-034

Тарифни број 3
За коришћење рекламних паноа (билборди и сл.), укључујући и истицање и
исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који
припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине,
бандере и сл.), комунална такса се плаћа по сваком постојећем објекту и то на
годишњем нивоу:
I. За коришћење рекламних паноа (билборди и сл.), односно објеката
и средстава за оглашавање на годишњем нивоу за правна лица и предузетнике у
висини 20% од:
- две просечне зараде за правна лица која су према закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у средња правна лица, као и предузетници и мала правна
лица која имају годишњи приход преко 50.000.000 динара (осим предузетника и
правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица;
производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на
велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и
телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала
и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека),
- три просечне зараде за правна лица која су према закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у велика правна лица (осим правних лица која обављају
делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом
и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима;
производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга;
електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека),
- десет просечних зарада. за правна лица која су према закону којим се
уређује рачуноводство разврстана у велика, средња и мала правна лица, у смислу
закона којим се уређује рачуноводство и предузетници, а обављају делатности
банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и
дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима,
производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга,
електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека).
НАПОМЕНА:
1. Таксу по овом тарифном броју плаћају власници билборда и других
рекламних паноа односно правна и физичка лица која истичу, објаве, огласе и
постављају транспаренте.
2. Такса из овог тарифног броја не плаћа се за посмртне објаве и огласе, као
и за огласе и рекламе у хуманитарне сврхе и у области спорта и рекреације.

3. Предузетници и мала правна лица (осим предузетника и правних лица
која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и
трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским
производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга;
електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), а имају годишњи приход до
50.000.000 динара, не плаћају локалну комуналну таксу из става 1. ове тачке.
4. Орган надлежан за издавање одобрења за постављање паноа, односно
јавна служба надлежна за закључење уговора о коришћењу рекламних паноабилборда, дужна је да достави један примерак одобрења, односно уговора органу за
наплату јавних прихода са следећим подацима:
- за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица
и жиро рачун, адресу седишта правног лица;
- за физичка лица: порески идентификациони број, матични број, текући
рачун, број личне карте, адресу становања и седиште радње.
5. Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се приликом издавања
одобрења за постављање рекламних паноа односно билборда, ако се одобрење за
постављање рекламних паноа издаје за време до 1 године. Ако се одобрење за
постављање и коришћење рекламних паноа односно билборда издаје за временски
период дужи од 1 године, такса се плаћа на основу решења надлежне Градске
управе и то до 15. у месецу за претходни месец.
6. Такса по овом тарифном броју плаћа се за сваки истакнути рекламни
пано.
7. Такса по овом тарифном броју уплаћује се на уплатни рачун јавних
прихода у складу са Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату
јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, с позивом на број одобрења
модел 97 93-034 (контролни број и шифра града Чачка).
Уплатни рачун

Број уплатног
рачуна

Комунална такса за коришћење рекламних 840-714431843-12
паноа

Позив на
број
одобрења
97 93-034

II За истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и
просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари,
зелене површине, бандере и сл.) такса се плаћа .на годишњем нивоу за правна лица
и предузетнике у висини 20% од:

- две просечне зараде за правна лица која су према закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у средња правна лица, као и предузетници и мала правна
лица која имају годишњи приход преко 50.000.000 динара (осим предузетника и
правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица;
производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на
велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и
телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала
и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека),
- три просечне зараде за правна лица која су према закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у велика правна лица (осим правних лица која обављају
делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом
и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима;
производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга;
електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека),
- десет просечних зарада. за правна лица која су према закону којим се
уређује рачуноводство разврстана у велика, средња и мала правна лица, у смислу
закона којим се уређује рачуноводство и предузетници, а обављају делатности
банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и
дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима,
производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга,
електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека).
НАПОМЕНА:
1. Таксу из овог тарифног броја плаћају правна лица, предузетници и
физичко лице чија се фирма истиче и исписује ван пословног простора на
објектима и просторијама које припадају граду Чачку.
2. Такса из овог тарифног броја плаћа се на основу задужења надлежног
органа градске управе града Чачка, месечно у висини 1/12 годишњег износа
комуналне таксе и то до 15. у месецу.
3. Градска управа надлежна за издавање одобрења и предузеће коме је
поверено старање о локалним и некатегорисаним путевима и улицама дужно је да
један примерак одобрења за истицање фирме ван пословног простора или уговора
достави Градској управи за локалну пореску администрацију, која наплаћује и
контролише обавезу по овом тарифном броју.
4. Предузетници и мала правна лица (осим предузетника и правних лица
која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и
трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским
производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга;

електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), а имају годишњи приход до
50.000.000 динара, не плаћају локалну комуналну таксу из става 1. ове тачке.
Надлежном органу Градске управе доставља се документација са следећим
подацима:
1) за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног
лица и жиро рачун, адресу седишта правног лица;
2) за физичка лица: порески идентификациони број, матични број, текући
рачун, број личне карте, адресу становања и седишта радње.
Такса по овом тарифном броју уплаћује се на уплатни рачун јавних прихода
у складу са Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних
прихода и распоред средстава са тих рачуна, с позивом на број одобрења модел 97
93-034 (контролни број и шифра града Чачка).
Уплатни рачун

Број уплатног
рачуна

Комунална такса за истицање и исписивање 840-716112843-42
фирме ван пословног простора (коловози,
тротоари, зелене површине, бандере и сл.)

Позив на
број
одобрења
97 93-034

Тарифни број 4
За коришћење слободне површине за кампове, постављање шатора или
друге облике привременог коришћења плаћа се за сваки квадратни метар заузете
површине дневно у износу од 10,00 динара.
НАПОМЕНА:
1. Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник површине за постављање
кампова, шатора и других сличних објеката.
2. Таксу наплаћују организације које држе просторе за камповање.
3. Наплаћену таксу правна и физичка лица из претходне тачке дужна су да
уплаћују у року од 2 дана по њеној наплати на рачун јавних прихода у складу са
Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и
распоред средстава са тих рачуна, с позивом на број одобрења модел 97 93-034
(контролни број и шифра града Чачка).

Уплатни рачун

Број уплатног
рачуна

Комунална такса за коришћење слободних 840-741533843-91
површина за кампове, постављање шатора или
друге облике привременог коришћења

Позив на
број
одобрења
97 93-034

Тарифни број 5
Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору
утврђује се на годишњем нивоу у зависности од претежне регистроване делатности
обвезника, односно према делатности обвезника за чије обављање се издаје
одобрење, односно сертификат надлежног органа, а која није регистрована као
претежна делатност, величине правног лица у смислу закона којим се уређује
рачуноводство и по зонама, и то:
I група делатности:
- банкарство
- осигурање имовине и лица
- трговина нафтом и дериватима нафте
- телефонских услуга
- електропривреде
- у првој зони
- у другој зони
- у трећој зони
- у четвртој зони
- ван четврте зоне

300.000,00 динара
290.000,00 динара
280.000,00 динара
270.000,00 динара
250.000,00 динара

II група делатности:
- мобилна телефонија
- казина, коцкарнице и приређивање игара на срећу
- ноћни барови
- у првој зони
- у другој зони
- у трећој зони
- у четвртој зони
- ван четврте зоне

390.000,00 динара
377.000,00 динара
364.000,00 динара
351.000,00 динара
325.000,00 динара

III група за све остале делатности
- у првој зони
- у другој зони
- у трећој зони
- у четвртој зони
- ван четврте зоне

47.500,00 динара
42.750,00 динара
38.000,00 динара
33.250,00 динара
28.500,00 динара

НАПОМЕНА:
1. Фирмом се сматра сваки истакнути назив или име које упућује на то да
правно или физичко лице обавља делатност, без обзира да ли се обележје налази са
улице, у ходнику, дворишту, на степеништу, улазним вратима или на ма ком
другом месту зграде, бараке и др. где се налази пословна просторија у којој се
основна делатност или занимање обавља.
2. Ако обвезник има више истакнутих фирми на истом објекту, такса се
плаћа само за једну.
3. Такса на фирму плаћа се како за седиште тако и за сваку пословну
јединицу обвезника комуналне таксе за истицање фирме на територији града Чачка.
Обвезници таксе из овог тарифног броја су: предузећа, пословна удружења,
имаоци радњи и лица која обављају самостална занимања.
4. Такса за фирму умањује се:
- правним лицима која су према Закону о рачуноводству разврстана у:
- средња правна лица за 10%
- мала правна лица за 30%
- предузетницима такса на фирму умањује се за 80% за сваки објекат опорезивања.
- предузетницима који пословну делатност обављају у објектима типа киоска, такса
на фирму умањује се за 80%.
- предузетницима који пословну делатност обављају на тезгама, такса на фирму
умањује се за 90%.
- Адвокатима такса на фирму умањује се за 50%.
- Обвезницима локалне комуналне таксе за истицање фирми на пословном
простору који пословну делатност обављају у издвојеним пословним јединицама,
такса на фирму умањује се за 50%.
5. Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у мала правна лица (осим предузетника и правних лица
која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и
трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским

производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга;
електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), а имају годишњи приход до
50.000.000 динара почев од 01.10.2012. године, не плаћају локалну комуналну таксу
за истицање фирме на пословном простору (у даљем тексту: фирмарина).
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство
разврстана у средња правна лица, као и предузетници и мала правна лица која
имају годишњи приход преко 50.000.000 динара (осим предузетника и правних
лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње
и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико
дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и
телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала
и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), фирмарину плаћају на
годишњем нивоу највише до две просечне зараде остварене на територији града
Чачка.
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство
разврстана у велика правна лица (осим правних лица која обављају делатности:
банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и
дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима;
производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга;
електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), фирмарину плаћају на годишњем
нивоу највише до три просечне зараде остварене на територији града Чачка.
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство
разврстана у велика, средња и мала правна лица, у смислу закона којим се уређује
рачуноводство и предузетници, а обављају делатности банкарства, осигурања
имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и
трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских,
мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница,
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и
дискотека) до десет просечних зарада остварених на територији града Чачка.
Под просечном зарадом сматра се просечна зарада по запосленом остварена
на територији града Чачка у периоду јануар-август године која предходи години за
коју се утврђује такса према подацима републичког органа надлежног за послове
статистике.
6. Таксене обавезе из овог тарифног броја ослобођени су државни органи,
јединице локалне самоуправе, јавне службе чији је оснивач јединица локалне
самоуправе и чији се материјални трошкови финансирају из буџета Града, основне
и средње школе, установе социјалне заштите, установе здравствене заштите као и
друга правна лица која се финансирају из буџета, предузетници који обављају
делатност у области старих заната - кројачи народних одела, ужари, казанџије,

димничари, лончарски, грнчарски, поткивачки, оштрачки, израда фрула, двојница,
гусала и осталих народних инструмената, јорганџијски, опанчарски, бунарџијски,
сарачки, оптичарски, као и израда предмета који имају естетско обележје народног
стваралаштва и слично у смислу члана 3. и 4. Правилника о одређивању послова
који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће
радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих
сертификата ("Сл. гласник РС", бр. 56/2012).
Спортски клубови, удружења грађана, хуманитарне организације и остале
недобитне организације ослобођени су плаћања комуналне таксе.
Предузетницима који су привремено одјавили обављање делатности
умањује се годишњи износ таксе из овог тарифног броја за време трајања
привремене одјаве (с тим да за време трајања привремене одјаве фирма није
истакнута).
7. Такса из овог тарифног броја плаћа се на основу задужења надлежне
Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка, месечно у висини
1/12 годишњег износа комуналне таксе и то до 15. у месецу.
8. Такса се уплаћује на рачун јавних прихода у складу са Правилником о
условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава
са тих рачуна, с позивом на број одобрења модел 97 93-034 (контролни број и
шифра града Чачка).
Уплатни рачун

Број уплатног
рачуна

Комунална такса за истицање фирми на 840-716111843-35
пословном простору

Позив на
број
одобрења
97 93-034

Тарифни број 6
За држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних
возила и машина утврђује се такса у годишњем износу, и то:
НОСИВОСТ
1) за друмска теретна возила:
За камионе до 2 тоне
- за камионе од 2 т до 5 т носивости
- за камионе од 5 т до 12 т носивости
- за камионе преко 12 т носивости
2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)
3) за аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту

ИЗНОС
1.200
1.600
2.800
4.000
400
40

4) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и
специјалне теретне приколице за превоз одређених врста терета
према носивости
- 1 т носивости
- oд 1 т до 5 т носивости
- од 5 т до 10 т носивости
- од 10 т до 12 т носивости
- преко 12 т носивости
5) за путничка и комби возила, према радној запремини мотора:
- до 1150 цм3
- преко 1150 цм3 до 1300 цм3
- преко 1300 цм3 до 1600 цм3
- преко 1600 цм3 до 2000 цм3
- преко 2000 цм3 до 3000 цм3
- преко 3000 цм3

320
560
760
1.040
1.600
400
900
1.200
1.600
2.400
4.000

НАПОМЕНА: Ако носивост друмског теретног возила и теретне приколице
или полуприколице није изражена у целим тонама, накнада се плаћа за носивост до
½ тоне у висини од 50% износа одређеног за целу тону, а за носивост преко ½ тоне
до 1 тоне у износу одређеном за целу тону.
НОСИВОСТ
6) за мотоцикле према радној запремини мотора
- до 125 цм3
- преко 125 цм3 до 250 цм3
- преко 250 цм3 до 500 цм3
- преко 500 цм3 до 1200 цм3
- преко 1200 цм3
7) за вучна возила (тегљаче):
- чија је снага мотора до 66 kw
- чија је снага мотора од 66 – 96kw
- чија је снага мотора од 96 – 132kw
- чија је снага мотора од 132 – 177 kw
- чија је снага мотора преко 177 kw
8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз
реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана специјализована
возила за превоз пчела

ИЗНОС
200
300
500
960
1.200
900
1.500
1.800
2.250
3.000
800

НАПОМЕНА:
1. Такса за држање моторних возила умањује се 2% за сваку годину старости
возила с тим што укупно умањење не може да пређе 50% од прописане висине.

2. Таксе из овог тарифног броја ослобађају се ватрогасна возила, возила МУП-а,
санитетска возила, возила за изношење смећа и прање улица.
3. Таксу из овог тарифног броја не плаћају војни и цивилни инвалиди рата и
инвалиди рада са 80 или више процената телесног оштећења или код којих постоји
телесно оштећење које има за последицу неспособност доњих екстремитета од 60
или више процената, ако им служе за личну употребу, и то за путничко моторно
возило које је прво регистровано у текућој календарској години.
4. Такса из овог тарифног броја у износу од 50% плаћа се за возила добровољних
давалаца крви и путничка такси возила.
5. Такса из овог тарифног броја плаћа се приликом регистрације возила, на уплатни
рачун јавних прихода у складу са Правилником о условима и начину вођења
рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, с позивом на
број одобрења модел 97 93-034 (контролни број и шифра града Чачка).
Уплатни рачун

Број уплатног
рачуна

Kомунална такса за држање моторних 840-714513843-04
друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина

Позив на
број
одобрења
97 93-034

Тарифни број 7
За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење
грађевинских радова, утврђује се комунална такса дневно и то:
1. при изградњи објеката дневно по м2 заузете површине
2. при извођењу радова на објектима који изискују раскопавање
коловоза и тротоара дневно по м2 плаћа се
3. при заузимању јавних површина које захтевају забрану кретања
возила и пешака и паркирања возила дневно по м2 плаћа се

40,00 динара
50,00 динара
440,00 динара

НАПОМЕНА:
1. Такса из тачке 1, 2. и 3. плаћа се сразмерно времену коришћења.
2. Такса из тачке 2. и 3. овог тарифног броја повећава се за 50% уколико се
дозвољени рок за раскопавање, односно заузимање јавних површина продужава за
15 дана, а уколико се рок продужи више од 15 дана такса се повећава за 100%.

3. Таксу из тачке 1. овог тарифног броја плаћа инвеститор објекта од дана почетка
градње до дана подношења писаног захтева за технички пријем објекта, односно до
завршетка градње.
4. Таксу из тачке 2. и 3. плаћа инвеститор, односно извођач радова уз захтев за
одобрење за раскопавање односно заузеће.
5. Такса из тачке 2. и 3. овог тарифног броја не плаћа се ако се раскопавање,
односно заузеће јавне површине врши због реконструкције коловоза, тротоара или
друге јавне саобраћајне површине.
6. Од плаћања таксе из овог тарифног броја ослобађају се инвеститори који граде
грађевинске објекте за потребе просвете, социјалне и здравствене заштите,
друштвене бриге о деци, културе и физичке културе.
7. Таксу из тачке 2. и 3. овог тарифног броја у износу од 50% од предвиђене тарифе
плаћа извођач радова ако се раскопавање, односно заузимање јавне саобраћајне
површине врши због изградње комуналне примарне инфраструктуре.
8. Таксу из тачака од 1. до 3. овог тарифног броја наплаћује Градска управа за
урбанизам града Чачка приликом издавања одобрења за раскопавање односно
заузеће јавних површина.
9. Такса по овом тарифном броју плаћа се на уплатни рачун јавних прихода у
складу са Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних
прихода и распоред средстава са тих рачуна, с позивом на број одобрења модел 97
93-034 (контролни број и шифра града Чачка).

Уплатни рачун

Број уплатног
рачуна

Kомунална такса за заузеће јавне површине 840-741535843-08
грађевинским материјалом

Позив на
број
одобрења
97 93-034

Тарифни број 8
Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних
возила и прикључних возила на уређеним и обележеним местима плаћа се такса по
сваком започетом сату коришћења:

Врста услуга
Паркирање путничких аутомобила, возила
Комунална такса-појединачна карта екстра зона
Комунална такса-појединачна карта прва зона
Комунална такса-појединачна карта друга зона
Комунална такса-појединачна карта трећа зона
Комунална такса-појединачна карта на
паркиралиштима са контролисаним уласком и изласком
(лок. 5. и 7.)
Комунална такса-појединачна карта на паркир. са
контролисаним уласком и изласком код Такси станице
Комунална такса-појединачна карта трећа зона
Ул. В. Милекића и Учитељска
Комунална такса-појединачна карта ул. Железничка код
социјалног
Комунална такса-цена 1 сата за аутобусе, камионе
Комунална такса-претплатна карта прва зона возило
станара
Комунална такса-претплатна карта друга зона возило
станара
Комунална такса-претплатна карта трећа зона возило
станара
Комунална такса-претплатна карта прва зона
Комунална такса-претплатна карта друга зона
Комунална такса-претплатна карта трећа зона
Комунална такса-претплатна карта за све локације
Комунална такса-претплатна карта за другу и трећу
зону
Комунална такса-претплатна карта за прву и другу зону
Комунална такса-претплатна карта за ограђени п. код
"такси станица"
Комунална такса-претплатна карта за регистроване
таксисте
Комунална такса-закуп паркинг места прва зона
Комунална такса-закуп паркинг места друга и трећа
зона

Величина

Врста услуга

Величина

Комунална такса-дневна карта ( за II и III зону)
Комунална такса-дневна карта на привременим
паркиралиштима
Комунална такса-појединачна карта на привременим
паркиралиш.

Износ

1 сат
1 сат
1 сат
1 сат

50
39
25
15

1 сат

30

1 сат

20

1 сат

10

1 сат
1 сат

40
63

1 месец

900

1 месец

700

1 месец
1 месец
1 месец
1 месец
1 месец

500
2,825
1,668
1,540
4,365

1 месец
1 месец

2,246
3,300

1 месец

1,090

1 месец
1 месец

2,700
8,987

1 месец

4,750

1 дан

Износ
150

1 дан

120

1 сат

20

НАПОМЕНА:
1. Таксу из овог тарифног броја не плаћају војни и цивилни инвалиди рата и
инвалиди рада са 80 или више процената телесног оштећења или код којих постоји
телесно оштећење које има за последицу неспособност доњих екстремитета од 60
или више процената, ако им служе за личну употребу.
2. Таксе из овог тарифног броја ослобађају се ватрогасна возила, возила МУП-а,
санитетска возила, возила за изношење смећа и прање улица, возила војске и
возила државних органа и локалне самоуправе.
3. Наплату таксе из овог тарифног броја врши ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак коме је
поверено одржавање и уређење паркинг простора, а које је дужно да наплаћена
средства уплати следећег дана од дана наплате паркирања на уплатни рачун јавних
прихода у складу са Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату
јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, с позивом на број одобрења
модел 97 93-034 (контролни број и шифра града Чачка).

Уплатни рачун

Број уплатног
рачуна

Комунална такса за коришћење простора за 840-741532843-84
паркирање друмских моторних возила и
прикључних возила на уређеним и обележеним
местима

Позив на
број
одобрења
97 93-034

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-145/12-I
26. и 27. децембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.
***
На основу члана 44. и 113. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“
бр. 24/2011), члана 17. Одлуке о остваривању права у социјалној заштити из
надлежности града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 4/2008) и члана 63. Статута
града Чачка ( „Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008),

Скупштина града Чачка на седници одржаној 26. и 27. децембра 2012.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, МЛАДИХ И
ОДРАСЛИХ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком оснива се Установа за дневни боравак деце, младих и
одраслих са сметњама у развоју (у даљем тексту Установа) са циљем да деци,
младима и одраслима који имају одређене сметње у развоју као и њиховим
родитељима или старатељима – издржаваоцима пружи подршка у што
оптималнијем раду и развоју лица са посебним потребама.
Члан 2.
Назив установе је: Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих са
сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак.
Члан 3.
Седиште Установе је у Чачку, Нушићева бб.
Члан 4.
Одлуку о промени назива или седишта Установе доноси оснивач.
Члан 5.
Установа је правно лице.
Својство правног лица Установа стиче уписом у Регистар надлежног суда.
Члан 6.
Установа има свој печат и штамбиљ.
Изглед и садржина печата и штамбиља уређује се Статутом Установе.
Установа може имати знак који садржи назив и седиште Установе.
Изглед и садржина знака утврђује се одлуком Управног одбора Установе.

II ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ
Члан 7.
Претежна делатност установе је смештај, исхрана, здравствена заштита,
васпитно образовни рад и радни третман у оквиру целодневног збрињавања деце,
младих и одраслих са сметњама у развоју, у времену од 7 до 18 сати.
Члан 8.
Установа обавља делатност под следећим шифрама:
88.91-делатност дневне бриге о деци;
88.10-социјална заштита без смештаја за стара лица и лица са посебним
потребама.
Одлуку о промени делатности доноси оснивач.
Члан 9.
Право на коришћење услуга Установе имају лица са лаким, умереним и
тежим сметњама у развоју, узраста од 5 до 55 година.
Члан 10.
Средства за оснивање и рад Установе обезбеђују се у буџету града Чачка.
Члан 11.
Оснивач је у обавези да обезбеди адекватан простор и опрему за смештај
корисника Установе према Правилнику о ближим условима за почетак рада и
обављање делатности и нормативима и стандардима за обављање делатности
установа социјалне заштите за смештај деце и омладине ометене у развоју („Сл.
гласник РС“ бр. 88/93).
Члан 12.
Установа је у обавези да обезбеди стручни и административни кадар према
нормативима и стандардима утврђеним Правилником из члана 11. ове одлуке.

III OРГАНИ УСТАНОВЕ
Члан 13.
Органи Установе су: директор, Управни одбор и Надзорни одбор.

Члан 14.
Директора Установе именује и разрешава оснивач на период од 4 године.
Члан 15.
Директор Установе:
- представља и заступа Установу;
- организује и руководи процесом рада и води пословање Установе;
- одговара за законитост рада Установе;
- предлаже Програм и план рада и предузима мере за њихово
спровођење;
- подноси финансијске извештаје, извештаје о раду и годишњи
обрачун;
- извршава одлуке Управног одбора;
- врши и друге послове одређене Законом, овом одлуком и
Статутом.
Члан 16.
Управни одбор Установе именује и разрешава оснивач.
Управни одбор има 5 чланова.
У Управни одбор именују се 3 члана из реда стручњака и познавалаца
делатности Установе и 2 члана из реда запослених у Установи.
Чланови Управног одбора именују се на период од 4 године.
Члан 17.
Управни одбор Установе:
- доноси Статут Установе уз сагласност оснивача,
- усваја Извештај о раду и Завршни рачун Установе,
- доноси Програм рада Установе,
- одлучује о коришћењу средстава у складу са Законом,
- врши друге послове утврђене Законом, овом одлуком и Статутом
Установе.

Члан 18.
Надзорни одбор Установе именује и разрешава оснивач.
Надзорни одбор има 3 члана.
У Надзорни одбор именују се 2 члана из реда финансијских стручњака и
познавалаца делатноси Установе и 1 члан из реда запослених у Установи.
Члан 19.
Надзорни одбор Установе:
- врши надзор над радом Установе,
- разматра Годишњи извештај и Завршни рачун,
- врши друге послове утврђене Законом, овом одлуком и Статутом
Установе.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Установа почиње са радом када се утврди да испуњава услове за оснивање и
почетак рада.
Члан 21.
До именовања директора Установе у складу са Законом и Статутом
Установе, послове директора ће обављати и вршити његова овлашћења вршилац
дужности директора.
Вршиоца дужности директора Установе именује оснивач.
Вршилац дужности директора Установе обавиће припреме за доношење
Статута, поднети пријаву за упис у Регистар надлежног суда и друге послове
неопходне за оснивање и почетак рада Установе.
Члан 22.
До именовања чланова Управног одбора Установе, послове Управног
одбора вршиће Привремени управни одбор, који ће посебном одлуком именовати
оснивач.
Одлуком о именовању Привременог управног одбора утврђује се број
чланова и састав Привременог управног одбора.
Привремени управни одбор донеће Статут Установе у року од 15 дана од
дана доношења одлуке о именовању.

Члан 23.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-145/12-I
26. и 27. децембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.
***
На основу члана 92. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник
РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Сл. лист РС“ бр. 129/07) и члана 63. став 1. тачке 5. и 7. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/08),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 26. и 27. децембра 2012.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о критеријумима и мерилима за уређивање накнаде за уређивање
грађевинског земљишта („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/10, 4/10, 19/10, 9/11 и 10/12) у
члану 16. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Месечна рата из става 1. овог члана не може бити мања од 10 евра
изражена по средњем курсу евра на дан обрачуна накнаде.“
Досадашњи став 2. постаје став 3.
У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. речи „стопама раста цена на
мало“ замењују се речима „показатељу индекса потрошачких цена“.
Досадашњи став 4. постаје став 5.

Члан 2.
Члан 19. мења се и гласи:
„Накнада за уређивање грађевинског земљишта у поступцима легализације
за породичне стамбене објекте и станове у стамбеним зградама чија је нето корисна
површина до 400 м2 умањује се за 60%, а за објекте чија је површина преко 400 м2
умањује се за 20%.
Накнада из става 1. овог члана умањује се за накнадних 40% за објекте
површине до 100 м2“.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-145/12-I
26. и 27. децембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.
***
На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског
дуга («Сл. гласник РС», бр. 119/2012), члана 60. а у вези са чл. 6. Закона о
финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС», бр. 62/06, 47/11 и
93/12) и члана 63. Статута града Чачка («Службени лист града Чачка», бр. 3/2008),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 26. и 27. децембра 2012.
године, донела је
ОДЛУКУ
О УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТА И МИРОВАЊУ ПОРЕСКОГ ДУГА
Члан 1.
Овом одлуком уређују се условни отпис камата и мировање обавезе плаћања
неплаћених изворних прихода које администрира Градска управа за локалну
пореску администрацију и то:
1. порез на имовину физичких лица,
2. порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица,

3. порез на земљиште,
4. кoмунална такса за истицање фирме на пословном простору,
5. комунална такса за коришћење рекламних паноа укључујући и истицање
и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који
припадају јединици локалне самоуправе
а која су доспела за плаћање закључно са 31. октобром 2012. године, услови и
обим отписа обрачунате, а неплаћене камате на обавезе доспеле за плаћање
закључно са 31. октобром 2012. године по основу одређених локалних јавних
прихода, као и отпис камате у другим случајевима прописаним овом одлуком за
обавезе доспеле за плаћање закључно са 31. октобром 2012. године.
Члан 2.
Изрази који се користе у овој одлуци имају следеће значење:
1) Порески обвезник је физичко лице, предузетник, односно правно лице,
које на дан 31. октобра 2012. године има доспеле, а неплаћене обавезе по основу
изворних јавних прихода;
2) Локални јавни приходи су јавни приходи које утврђују, наплаћују и
контролишу јединице локалне самоуправе на основу закона, односно одлука
њихових скупштина.
3) Главни порески дуг је дуг по основу обавеза доспелих за плаћање
закључно са 31. октобром 2012. године, а који је евидентиран у пореском
рачуноводству надлежног одељења јединице локалне самоуправе, на дан 31.
октобра 2012. године;
4) Камата је износ обрачунате камате на главни порески дуг;
5) Текуће обавезе су обавезе по основу свих локалних јавних прихода које
периодично доспевају за плаћања у смислу пореских прописа и градских одлука
почев од 1. јануара 2013. године;
6) Велики порески обвезник је правно лице које је, према прописима који
уређују рачуноводство и ревизију, разврстано као велико правно лице;
7) Мали порески обвезник је физичко лице, предузетник, односно правно
лице које није велики порески обвезник у складу са тачком 6) овог члана.
8) Надлежни орган је Градска управа за локалну пореску администрацију,
код које се порески обвезник задужује обавезама из тачке 2. овог члана.
Члан 3.
Главни порески дуг који није измирен до дана ступања на снагу ове одлуке,
мирује од 1. јануара 2013. године, на начин и по поступку прописаним овом
одлуком.
Малом пореском обвезнику главни порески дуг мирује до 31. децембра
2014. године.
Великом пореском обвезнику главни порески дуг мирује до 31. децембра
2013. године.

Порески обвезник коме је одложено плаћање пореског дуга, односно за чију
наплату је покренут поступак принудне наплате, остварује право на мировање
главног пореског дуга у смислу става 1. до 3. овог члана.
Надлежни орган, по службеној дужности, утврђује мировање главног
пореског дуга у случају из става 1. до 3. овог члана, као и у случају када је, ради
принудне наплате пореског дуга, установљена забрана располагања новчаним
средствима на текућем рачуну.
Изузетно, право на мировање главног пореског дуга за чију наплату је
покренут поступак принудне наплате, осим у случају када је ради принудне
наплате пореског дуга установљена забрана располагања новчаним средствима на
текућем рачуну, односно за који је одобрено одлагање плаћања дуга, остварује се
на основу захтева који порески обвезник, у писаној форми, подноси надлежном
органу.
Члан 4.
За време мировања главног пореског дуга до његове отплате у целости, не
тече камата.
За време мировања, главни порески дуг се валоризује индексом
потрошачких цена, почев од 1. новембра 2012. године до отплате дуга у целости.

Члан 5.
Порески обвезник стиче право на мировање главног пореског дуга ако
обавезе доспеле за плаћање, почев од 1. новембра 2012. године до 31. децембра
2012. године, плати најкасније до 31. јануара 2013. године.
Порески обвезник којем је утврђено право на мировање пореског дуга,
дужан је да од 1. јануара 2013. године редовно плаћа текуће обавезе.
Члан 6.
Пореском обвезнику који изврши уплату главог пореског дуга у целости,
извршиће се отпис камате.
Малом пореском обвезнику који редовно плаћа текуће обавезе, отписаће се
50% камате по истеку 2013. године, а преостала камата по истеку 2014. године.
Великом пореском обвезнику који редовно плаћа текуће обавезе отписаће се
50% камате по истеку првог полугодишта 2013. године, а преостала камата по
истеку другог полугодишта 2013. године.
Отпис камате, као и обавезе из става 1., 2. и 3. овог члана, врши надлежни
орган по службеној дужности.
Пореском обвезнику који је на дан 31. октобра 2012. године као неизмирену
обавезу имао само камату, а који до 31. јануара 2013. године измири пореске

обавезе за новембар и децембар 2012. године, надлежни орган по службеној
дужности отписује камату.
Члан 7.
Пореском обвезнику који, у периоду мировања главног пореског дуга,
престане да редовно измирује текуће обавезе, главни порески дуг увећава се за
припадајућу камату обрачунату у складу са прописом који уређује порески
поступак и пореску администрацију, на први дан месеца који следи месецу у којем
није измирио своју текућу обавезу.
Над пореским обвезником који, у периоду плаћања главног пореског дуга на
рате, не измири текућу обавезу или рату, надлежни орган одмах спроводи поступак
принудне наплате сходно пропису који уређује порески поступак и пореску
администрацију.
Члан 8.
Порески обвезници из члана 6., става 2. и 3. ове одлуке стичу право на
плаћање главног пореског дуга (дуг који је доспео за плаћање закључно са 31.
октобром 2012. године), на 24 месечне рате, без средстава обезбеђења, и то:
- мали порески обвезник, почев од 1. јануара 2015. године;
- велики порески обвезник, почев од 1. јануара 2014. године.
За време плаћања главног пореског дуга на рате порески обвезник је дужан
да редовно плаћа текуће обавезе.
Члан 9.
Ако се главни порески дуг измири до 31. децембра 2014. године, надлежни
орган отписаће камату и:
- пореском обвезнику који нема текуће обавезе;
- пореском обвезнику чији је главни порески дуг настао по основу
једнократне пореске обавезе;
- предузетнику који је брисан из прописаног регистра који се води код
надлежног органа.
Пореском обвезнику који је на дан 31. октобра 2012. године као неизмирену
обавезу имао само камату, а који нема текуће обавезе, надлежни орган по
службеној дужности отписује камату.
Члан 10.
У периоду од 1. новембра 2012. године до краја периода мировања главног
пореског дуга, прекида се застарелост права на наплату пореског дуга, а период за
који је утврђено мировање пореског дуга не урачунава се у рок застарелости.
За период мировања главног пореског дуга продужава се рок апсолутне
застарелости тог дуга.

Члан 11.
На дан ступања на снагу ове одлуке, надлежни орган прекида поступке
принудне наплате.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-145/12-I
26. и 27. децембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.
***
На основу члана 63. став 1. тачка 38. Статута града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ бр. 3/2008) и члана 19. став 2. Одлуке о организовању Јавног предузећа за
урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“
Чачак („Сл. лист општине Чачак“ бр. 2/2001, 9/2001 и 8/2006),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 26. и 27. децембра 2012.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ, ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА
2012. ГОДИНУ
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма пословања Јавног
предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и
путеве „Градац“ Чачак за 2012. годину, које је донео Управни одбор Јавног
предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и
путеве „Градац“ Чачак, на седници одржаној 26. новембра 2012. године.

Члан 2.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-145/12-I
26. и 27. децембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.
***
На основу члана 63. став 1. тачка 38. Статута града Чачка («Сл. лист града
Чачка“ бр. 3/2008) и члана 18. став 2. Одлуке о организовању Јавног предузећа за
водоснабдевање „Рзав“ Ариље („Сл. лист општине Чачак“ бр. 12/2005 и „Сл. лист
града Чачка“ бр. 14/2009),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 26. и 27. децембра 2012.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ АРИЉЕ
ЗА 2012. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма пословања Јавног
предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2012. годину, које је донео Управни
одбор Јавног предузећа за водоснабдевање ,,Рзав“ Ариље, на седници одржаној 22.
новембра 2012. године.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-145/12-I
26. и 27. децембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

***
На основу члана 63. став 1. тачка 38. Статута града Чачка («Сл. лист града
Чачка“ бр. 3/2008) и члана 18. став 2. Одлуке о организовању Јавног комуналног
предузећа „Водовод“ Чачак („Сл. лист општине Чачак“ бр. 2/2001 и „Сл. лист града
Чачка“ бр. 11/2011),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 26. и 27. децембра 2012.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2012. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма пословања ЈКП
„Водовод“ Чачак за 2012. годину, које је донео Управни одбор ЈКП „Водовод“
Чачак, на седници одржаној 7. новембра 2012. године.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-145/12-I
26. и 27. децембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.
***
На основу члана 63. став 1. тачка 38. Статута града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ бр. 3/2008) и члана 18. став 2. Одлуке о организовању Јавног комуналног
предузећа „Чачак“ Чачак („Сл. лист општине Чачак“ бр. 2/2001 и „Сл. лист града
Чачка“ бр. 4/2009),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 26. и 27. децембра 2012.
године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2012. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“
Чачак за 2012. годину, које је донео Управни одбор ЈКП „Чачак“ Чачак, на седници
одржаној 13. новембра 2012. године.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-145/12-I
26. и 27. децембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.
***
На основу члана 63. став 1. тачка 38. Статута града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ бр. 3/2008) и члана 18. став 2. Одлуке о организовању Јавног комуналног
предузећа „Моравац“ Мрчајевци („Сл. лист општине Чачак“ бр. 2/2001 и
„Службени лист града Чачка“ бр. 15/2009),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 26. и 27. децембра 2012.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2012. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма пословања ЈКП
„Моравац“ Мрчајевци за 2012. годину, које је донео Управни одбор ЈКП „Моравац“
Мрчајевци, на седници одржаној 20. новембра 2012. године.

II
Ову Одлуку објавити у «Службеном листу града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-145/12-I
26. и 27. децембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.
***
На основу члана 63. став 1. тачка 38. Статута града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ бр. 3/2008) и члана 18. став 2. Одлуке о организовању Јавног комуналног
предузећа „Градско зеленило“ Чачак („Сл. лист општине Чачак“ бр. 2/2001),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 26. и 27. децембра 2012.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2012. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско
зеленило“ Чачак за 2012. годину, које је донео Управни одбор ЈКП „Градско
зеленило“ Чачак, на седници одржаној 22. новембра 2012. године.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-145/12-I
26. и 27. децембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

***
На основу члана 63. став 1. тачка 38. Статута града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ бр. 3/2008) и члана 28. став 2. Одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа „Паркинг сервис“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр. 12/2008 и 8/2009),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 26. и 27. децембра 2012.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА 2012. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма пословања ЈКП
„Паркинг сервис“ Чачак за 2012. годину, које је донео Управни одбор ЈКП
„Паркинг сервис“ Чачак, на седници одржаној 23. новембра 2012. године.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-145/12-I
26. и 27. децембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.
***
На основу члана 63. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“, број
3/2008),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 26. и 27. децембра 2012.
године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА
БОРАВКА ДЕЦЕ У ВРТИЋИМА И ЈАСЛАМА
1. Даје се сагласност на Одлуку о ценама боравка деце у вртићима и јаслама
број 31 коју је Управни одбор Предшколске установе „Радост“ Чачак донео на
седници одржаној 05.12.2012. године.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-145/12-I
26. и 27. децембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.
***
На основу члана 28. став 2. Закона о култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009),
члана 29. став 1. Одлуке о организовању Установе Дом културе Чачак („Сл. лист
општине Чачак“ бр. 4/2006 и „Сл. лист града Чачка“ бр. 4/2011) и члана 63. Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008),
Скупштина града Чачка на седници одржаној 26. и 27. децембра 2012.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
СТАТУТА ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Дома
културе Чачак, коју је донео Управни одбор Дома културе Чачак, на седници
одржаној 30. новембра 2012. године.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-145/12-I
26. и 27. децембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

***
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“
број 42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005 и 83/2005), члана 63. став 1. тачка 11. Статута
града Чачка («Сл. лист града Чачка» број 3/2008) и члана 10. Одлуке о оснивању
Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању («Сл. лист
општине Чачак» бр. 12/2005, 2/2006, 13/2007 и «Сл. лист града Чачка» бр. 17/2012),
Скупштина града Чачка на седници одржаној 26. и 27. децембра 2012.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЧАЧАК
I
Именује се Горица Станојевић, специјалиста за менаџмент у образовању, за
директора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању
Чачак.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-145/12-I
26. и 27. децембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

***
На основу члана 63. став 1. тачка 11. Статута града Чачка («Сл. лист града
Чачка» број 3/2008) и чл. 15. и 18. Одлуке о преузимању оснивачких права над
«Апотекарском установом Чачак» Чачак („Сл. лист општине Чачак” број 16/2006),
Скупштина града Чачка на седници одржаној 26. и 27. децембра 2012.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ „АПОТЕКА ЧАЧАК“
I
Именује се Ана Мишовић, специјалиста епидемиолог, за председника
Управног одбора Установе „Апотека Чачак“.
II
Ово решење објавити у «Службеном листу града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-145/12-I
26. и 27. децембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.
***
На основу члана 120. став 1. тачка 4. Статута града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ бр. 3/2008) и члана 5. и 12. Одлуке о буџету града Чачка за 2012. годину
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 16/2011 и 16/2012), а по предлогу Градске управе за
финансије,
Градоначелник града Чачка, дана 24. децембра 2012. године, донео је

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2012. годину
(„Сл. лист града Чачка“ број 16/2011) раздео 5. Градске управе,
функционална класификација 111, апропријација 50, економска
класификација 499 „Средства резерве – Текућа буџетска резерва“ извор
финансирања 01 (издаци из средстава буџета Града), одобравају се
средства у износу од 500.000,00 динара, на име обезбеђења додатних
средстава на апропријацији 9.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 9,
економска класификација 472 „Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
једнократне помоћи“ функционална класификација 111, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града).
3. О извршењу овог Решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.

ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 401-773/12-II
24. децембар 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
мр Војислав Илић, с.р.
***
На основу члана 44. став 1. тачка 1. Закона о култури (“Сл. гласник РС”,
број 72/09), члана 24. Одлуке о организовању Установе Дом културе Чачак, (“Сл.
лист општине Чачак”, бр. 4/2006 и “Сл. лист града Чачка”, бр. 4/2011) и члана 38.
став 1. алинеја 1. и члана 48. став 1. и 5. Статута Дома културе Чачак,
Управни одбор Дома културе Чачак, на седници одржаној дана 30.11.2012.
године, донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК
Члан 1.
У Статуту Дома културе Чачак, бр. 491-1 од 9. 06. 2006. године и бр. 278 од
23.03.2011. године (“Сл. лист општине Чачак”, бр. 8/2006 и «Сл. лист града Чачка»,
бр. 5/2011), у члану 21. став 1. речи: »и финансијски план» бришу се.
Члан 2.
У члану 30. став 1. алинеја прва, мења се и гласи:
“да има високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), у образовном-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, односно на
основним студијама друштвеног смера у трајању од најмање четири године.”
Члан 3.
У члану 38. после алинеје тринаесте додаје се нова алинеја четрнаеста која
гласи:
“-подноси извештај о свом раду оснивачу, најмање једанпут годишње,”
Досадашње алинеје четрнаеста, петнаеста и шеснаеста постају алинеје
петнаеста, шеснаеста и седамнаеста.
Члан 4.
У члану 42. после алинеје четврте додаје се нова алинеја пета која гласи:
“-подноси извештај о свом раду оснивачу, најмање једанпут годишње,”.
Досадашње алинеје пета и шеста постају алинеје шеста и седма.
Члан 5.
Ова Одлука, по добијању сагласности оснивача, објављује се у “Службеном
листу града Чачка” и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.
ДОМ КУЛТУРЕ
Број: 943
30.11.2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Управног одбора,
Касија Вукајловић, с.р.

С А Д Р Ж А Ј:
366. Одлука о локалним комуналним таксама
367. Одлука о оснивању Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са
сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак
368. Одлука о изменама Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање
накнаде за уређивање грађевинског земљишта
369. Одлука о условном отпису камата и мировању пореског дуга
370. Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања Јавног
предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и
путеве „Градац“ Чачак за 2012. годину
371. Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања Јавног
предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2012. годину
372. Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП
„Водовод“ Чачак за 2012. годину
373. Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП
„Чачак“ Чачак за 2012. годину
374. Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП
„Моравац“ Мрчајевци за 2012. годину
375. Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП
„Градско зеленило“ Чачак за 2012. годину
376. Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП
„Паркинг сервис“ Чачак за 2012. годину
377. Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама боравка деце у вртићима и
јаслама
378. Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Дома
културе Чачак
379. Решење о именовању директора Регионалног центра за професионални развој
запослених у образовању Чачак
380. Решење о именовању председника Управног одбора Установе „Апотека
Чачак“
381. Решење Градоначелника о преносу средстава
382. Одлука о изменама и допунама Статута Дома културе Чачак

