СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ЧАЧКА
БРОЈ 3
5. ФЕБРУАР 2013. ГОДИНЕ
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 30. јануара, 31. јануара и 4. фебруара
2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ, ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ
«ГРАДАЦ» ЧАЧАК ЗА 2013. ГОДИНУ
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за урбанистичко и
просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве «Градац» Чачак за 2013. годину,
које је донео Управни одбор Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање,
грађевинско земљиште и путеве «Градац» Чачак, на седници одржаној 17. децембра 2012.
године.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у «Службеном листу града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-11/13-I
30. јануар, 31. јануар и 4. фебруар 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић

***
На основу члана 4. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник
РС" брoj
88/2011), члана 3. став 4. Одлуке о организовању Јавног предузећа за урбанистичко и
просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак (''Службени лист
општине Чачак'' бр. 2/2001 , 9/2001 , 8/2006 и 9/2006 ) и члана 63. Статута града Чачка ("Сл.
лист града Чачка" брoj 3/2008),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. јануара, 31. јануара и 4. фебруара
2013. године, донела је
ПРОГРАМ
ОБАВЉАЊА И РАЗВОЈА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ЗА 2013. ГОДИНУ
I УВОД
Овај програм садржи активности Јавног предузећа за урбанистичко и просторно
планирање, грађевинско земљиште и путеве «Градац» Чачак на пословима комуналног
одржавања у 2013. години, са планираним изворима финансирања и планираним
расходима за поједине намене. Програм обављања и развоја комуналних делатности
састоји се из следећих појединачних програма:
1. Програм чишћења и прања јавних површина
2. Програм одржавања зелених површина
3. Програм одржавања система атмосферске канализације и корита река
4. Програм одржавања система јавног осветљења
5. Програм одржавања саобраћајне сигнализације - град
6. Програм одржавања коловоза и тротоара улица и јавних површина
7. Програм зимског одржавања коловоза у граду
II ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Програм обављања и развоја комуналне делатности у 2013. години финансираће се из
следећих извора:
БР
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА
ИЗНОС
Прихода јавног предузећа од накнаде за уређивање
60.820.000,00
1.
грађевинског земљишта у износу од
Прихода јавног предузећа од накнаде за коришћење
2.
108.100.000,00
грађевинског земљишта
Наменских средстава буџета града Чачка за изградњу
3.
500.000,00
водоводне и канализационе мреже
Средстава предвиђених буџетом града Чачка
4.
46.900.000,00
опредељених за изградњу комуналне инфраструктуре
Средстава буџета намењаних за враћање у првобитно стање
5.
3.000.000,00
после гасификације
Средстава буџета намењаних за враћање у првобитно стање
6.
8.000.000,00
после изградње фекалне канализације
Наменских средстава буџета републике за побољшање
7.
безбедности саобраћаја
3.400.000, 00
У К У П Н О
230.720.000,00

III Р А Д О В И
1. Програм чишћења и прања јавних површина
ПЛАНИРАНО
АКТИВНОСТ

НАПОМЕНА

УЛАГАЊЕ
У 2013

1.

2.

Прање и чишћење
јавних површина у
Чачку
Прање и чишћење
јавних површина у
Мрчајевцима

3.

Ванредно прање јавних
површина

4.

Ванредни послови

Према програму прања и
чишћења града и усаглашеним
са ЈКП „Комуналац“ и зимско
одржавање пешачких површина
по одлуци о комуналном реду.
Према потребама и процени
надзора и извршиоца ЈКП
„Моравац“
Према захтевима корисника и
процени надзора.
Уклањање дивљих депонија,
угинулих животиња и слични
послови по налогу инспекције

У К У П Н О (1-4)

ЕКОНО
М.
КЛАСИ
Ф..

45.000.000,00

421325

1.500.000,00

421325

300.000,00

421325

700.000,00

421325

47.500.000,00

Овај део програма реализује се преко ЈКП „Комуналац“ и ЈКП „Моравац“.
2. Програм одржавања зелених површина
ПЛАНИРАНО
АКТИВНОСТ

НАПОМЕНА

УЛАГАЊЕ
У 2013

1.
2.

3.

4.
5.

Реконструкција
зелених површина

Замена засада на уређеним
зеленим површинама са или без
набавке садног материјала
Скупљање лишћа и У парковима и другим јавним
папира
зеленим површинама у граду
(улице, тргови и сл.)
Одржавање зелених Одржавање уређених зелених
површина
површина (цветних рундела,
травњака, живих ограда, замена
мобилијара и сл.)
Ванредни радови
Радови по налогу инспекција и
надзорног органа (кошења, сеча
стабала и слично)
Одржавање
у Одржавање зелених површина,
Мрчајевцима
замена мобилијара и слични
послови.

ЕКОНО
М.
КЛАСИ
Ф.

1.500.000, 00

424511

2.500.000, 00

424511

15.000.000,00

424511

2.500.000,00

424511

120.000,00

424511

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Одржавање у Овчар
бањи

Одржавање зелених површина,
замена мобилијара и слични
послови .
Дератизација
и Третмани на зеленим
дезинсекција
површинама против глодара и
крпеља.
Набавка мобилијара
Набавка корпи за отпатке,
жардињера, клупа, дечијих
играчака и сличих садржаја.
Набавка
садног Набавка већих садница дрвећа, и
материјала
другог специфичног садног
материјала.

Одражавање чесми и
фонтана
Утрошак воде
Зимско одржавање

Одржавање јавних чесми у
парковима, одржавање система за
заливање парка, фонтана и
сличних објеката
Потрошења вода на јавним
чесмама и фонтанама
Чишћење снега и посипање соли
у парковима, на бедему,
пешачким прелазима и
аутобуским стајалиштима.

У К У П Н О (1-12)

300.000, 00

424511

250.000, 00

421321

2.000.000, 00

426591

300.000,00

426591

1.200.000, 00

425191

250.000,00

421311

1.500.000,00

421325

27.420.000,00

Овај део програма реализује се преко ЈКП „Градско зеленило“ , ЈКП „Моравац“, ЈКП
„Водовод“ и ТО Чачак, а део програма на основу одлуке директора ЈП „Градац“, а у складу
са процедурама Закона о јавним набавкама.

3. Програм одржавања система атмосферске канализације и корита река
ПЛАНИРАНО
АКТИВНОСТ

НАПОМЕНА

УЛАГАЊЕ
У 2013

1.
2.
3.

Одржавање система
Дератизација система
Ванредни послови

Чишћење сливника и приључних
цевовода замена решетки,
поправка пумпи за препумпавање
и слично
Третирање система против
глодара.
По потреби поправке на
изливним грађевинама,
затварачима, решеткама
колектора и слично

ЕКОНО
М.
КЛАСИ
Ф.

2.000.000, 00

425191

500.000, 00

421321

500.000, 00

425191

4.

Чишћење цевовода

Планско чишћење главних
цевовода система атмосферске
канализације са пратећим
поправкама

У К У П Н О (1-4)

3.300.000,00

425191

6.300.000, 00

Овај део програма реализује се на основу одлуке директора ЈП „Градац“, а у складу са
процедурама Закона о јавним набавкама.
4. Програм одржавања система јавног осветљења
ПЛАНИРАНО
АКТИВНОСТ

НАПОМЕНА

УЛАГАЊЕ
У 2013

1.

2.
3.
4.

Набавка материјала за Набавка електро материјала,
јавну расвету
ситног браварског материјала,
(стубови.
и
ситан стубова и слично
браварски материјал.)
Поправка кварова, набавка и
Одржавања система – замена делова и други послови
северни део
на систему
Поправка кварова, набавка и
Одржавање система – замена делова и други послови
јужни део
на систему
Накнада за утрошену
електричну енергију
У К У П Н О (1-4)

ЕКОНО
М.
КЛАСИ
Ф.

1.000.000,00
426919
6.000.000,00

425191

5.500.000,00

425191

60.000.000,00

421211

72.500.000,00

Овај део програма реализује се на основу одлуке директора ЈП „Градац“, а у складу са
процедурама Закона о јавним набавкама.
5. Програм одржавања саобраћајне сигнализације - град
ПЛАНИРАНО
АКТИВНОСТ

НАПОМЕНА

УЛАГАЊЕ
У 2013.

1.

Одржавање
вертикалне
сигнализације

Праћење, евидентирање,
набавка, замена- постављање
сигнализације града по уговору
из претходне године

Одржавање
хоризонталне

Одржавање-обнављање
постојеће и наношење нове
хоризонталне сигнализације у

2.

600.000,00

ЕКОНОМ.
КЛАСИФ.

425191
425191

5.500.000, 00

сигнализације
3.

Одржавање
семафора

4.

Уличне табле

граду.
Поправке уочених кварова и
оштећења, набавка и замена
делова.
Набавка и уградња путоказних
табли, табли са називима улица
и слично.

У К У П Н О (1-4)

5.

1.000.000, 00
1.000.000,00

425191
425191

8.100.000,000

Средства од казни за побољшање безбедности саобраћаја
Праћење, евидентирање,
пројектовањa, набавка, заменаОдржавање
постављање .Унос и измене у
3.400.000,00
вертикалне
катастру-пројекту саобраћајне
сигнализације
сигнализације града
У К У П Н О (1-5)

425191

11.500.000,00

Овај део програма реализује се на основу одлуке директора ЈП „Градац“, а у складу са
процедурама Закона о јавним набавкама.
6. Програм одржавања коловоза и тротоара улица и јавних површина
ПЛАНИРАНО
АКТИВНОСТ

НАПОМЕНА

УЛАГАЊЕ
У 2013

1.
2.
3.

4.

5.

Поправка оштећења и санација
Одржавање
лошег стања на коловозима,
тротоарима и другим јавним
површинама.
Замена застора и оивичења на
Појачано одржавање коловозима и тротоарима
Враћање у првобитно стање
Санација прекопа - површина – застора оштећених
гас
због гасификације
Враћање у првобитно стање
Санација прекопа – површина – застора оштећених
фекална
због постављања фекалне
канализација
канализације
Замена шахтних поклопаца и
Замена
делова друге интервенције на
инсталација
ЈКП инсталацијама Водовода и
„Водовод“
фекалне канализације насталих
приликом извођења радова у
улицама.
У К У П Н О (1-5)

20.000.000,00
20.000.000,00

2.400.000,00

8.000.000,00

500.000,00

50.900.000,00

ЕКОНОМ.
КЛАСИФ.

425191
425191
425191

425191

425191

Овај део програма реализује се на основу одлуке директора ЈП „Градац“, а у складу са
процедурама Закона о јавним набавкама.
7. Програм зимског одржавања коловоза у граду
ПЛАНИРАНО
АКТИВНОСТ

НАПОМЕНА

ЕКОНОМ.

УЛАГАЊЕ

КЛАСИФ.

У 2013.
Одржавање
коловоза улица
2. Набавка
индустријске соли
У К У П Н О (1-2)
1.

10.000.000,00
3.000.000,00

425191
426914

13.000.000,00

Овај део програма реализује се преко ЈКП „Комуналац“ а набавка соли преко одлуке
директора ЈП „Градац“, у складу са процедурама Закона о јавним набавкама.
IV РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА
БР

П Р О Г Р А М

1.

Програм чишћења и прања јавних површина

2.

Програм одржавања зелених површина

3.

Програм одржавања система атмосферске
канализације

4.

Програм одржавања система јавне расвете

5.
6.
7.

Програм одржавања саобраћајне сигнализације у
граду
Програм одржавања коловоза, тротоара и јавних
површина
Програм зимског одржавања коловоза у граду
УКУПНО

УЛАГАЊЕ У 2013.
47.500.000, 00
27.420.000, 00
6.300.000, 00
72.500.000, 00
11.500.000, 00
50.900.000, 00
13.000.000, 00
229.120.000, 00

Овај Програм ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
листу града Чачка'', а примењиваће се од 01.01.2013.год.

''Службеном

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-11/13-I
30. јануар, 31. јануар и 4. фебруар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић

***
На основу члана 90. став 5. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник
РС'' бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 - одлука УС и 24/2011) члана 3. став 4. Одлуке о
организовању Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско
земљиште и путеве ''Градац'' Чачак (''Службени лист општине Чачак'' број 2/2001 , 9/2001,
8/2006, 9/2006), члана 2. Одлуке о грађевинском земљишту ( ''Службени лист града Чачка''
број 3/2010 и 19/2010), и члана 63. Статута Града Чачка (''Сл. лист града Чачак'' бр. 3/2008),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. јануара, 31. јануара и 4. фебруара
2013. године, донела је
ПРОГРАМ
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЗА 2013. ГОДИНУ
I УВОД
Овај програм садржи активности Јавног предузећа за урбанистичко и просторно
планирање, грађевинско земљиште и путеве «Градац» Чачак на уређивању грађевинског
земљишта у 2013. години, са планираним изворима финансирања и планираним расходима
за поједине намене.
Програм уређивања грађевинског земљишта садржи се у:
1. Програму израде просторних и урбанистичких планова
2. Програму изградње саобраћајница и комуналне инфраструктуре у
граду
3. Програму давања у закуп односно отуђења грађевинског земљишта
у јавној својини
4.Програму стварних трошкова уређења грађевинског земљишта као
мерило за утврђивање висине накнаде за уређивање грађевинског
земљишта.

II ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
БР
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА
Прихода јавног предузећа од накнаде за уређивање
грађевинског земљишта у износу од
Прихода јавног предузећа од накнаде за коришћење
грађевинског земљишта
Наменских средстава буџета града Чачка за изградњу
водоводне и канализационе мреже
Средстава предвиђених буџетом града Чачка
опредељених за изградњу комуналне инфраструктуре
Средстава остварених од закупа и отуђења земљишта
додељеног преко конкурса ради изградње објеката
Наменских средстава буџета републике за побољшање
безбедности саобраћаја

ИЗНОС
1.980.000.00
0,00
9.500.000,00
26.300.000,00
16.000.000,00
5.500.000, 00

У К У П Н О

59.280.000, 00

III Р А Д О В И
1. Програм израде просторних и урбанистичких планова и техничких услова
ПЛАНИРАНО
НАПОМЕНА

АКТИВНОСТ

УЛАГАЊЕ
У 2013.

1.

Генерални урбан.
града Чачка
(4.020,00 ha)
– Усклађивање

план Послови који се
планирају везани су за
измене након прегледа и
јавног увида.

ЕКОНО
М.
КЛАСИ
Ф.

0,00

/

0,00

/

0,00

/

0,00

/

Вредност
око..........200.000,00
План генер. Регул. Центар
П=876, ha
2.

Послови који се
планирају везани су за
измене након прегледа и
јавног увида.
Вредност око.......
675.000,00

3.

План генер. Регулације
Трбушани- Љубић
П=335, ha

Послови који се
планирају везани су за
измене након прегледа и
јавног увида.
Вредност око.......
260.000,00

4.

План генер. Регулације
Љубић Коњевићи

Послови који се
планирају везани су за

П=828, ha

измене након прегледа и
јавног увида.
Вредност око......
640.000,00

План генерал. Регулације
Индустријска
зона,
комплекс
болнице
и
касарне.
П=460, ha

Послови који се
планирају везани су за
измене након прегледа и
јавног увида.

6.

План генералне регулације
Атеница Кулиновци.
П=568,61 ha

7.

План генералне регулације
Парменац,
Јездина,
Лозница
П=359,58 ha

-Наставак израде плана и
процедура јавног увида са
евентуалним изменама
Вредност
око .......880.000,00
Послови који се
планирају везани су за
измене након прегледа и
јавног увида.

5.

0,00

/

0,00

/

0,00

/

0,00

/

0,00

/

0,00

/

0,00

/

0,00

/

Вредност око.......
360.000,00

Вредност око.......
300.000,00

8.

План генер. регул. Насељ.
места Мрчајевци
П=605ha

Наставак послова на
изради урбанистичког
плана пре 2009.
Врадност
око.....5.350.000,00

9.

План генер. регул. Насељ.
места Прељина
П=1.150 ha

Израда ПГР-а
Вредност
око.....4.000.000,00

План детаљне регулације
„Кошутњак 1 -Младост“
10. П=56 ha

Завршетак започетог
плана

План детаљне регулације
„Кошутњак 3“
11. П=43 ha

Завршетак започетог
плана

12.

План детаљне регулације
коридора пута
Мојсиње

Врадност
око ....2.230.000,00

Врадност
око .......300.000,00
Плански акт за
општински пут – приступ
новом мосту преко
Мораве.
Вредност
око .......500.000,00

13.

План детаљне регулације
коридора пута
Заблаће

Плански акт за
општински пут – приступ
новом мосту преко
Мораве.

0,00

/

Вредност
око .......750.000,00
/
У К У П Н О (1-13)

Снимање
и
израда
топографских планова
14. за потребе израде ПГР
од 6-12
Израда планова
парцелације
15.

/

Извршење геодетских
снимања за потреба израде
урбанистичких планова

0,00 /

Вредност
око ...........2.000.000,00
Израда планова парцелације и
препарцелације за потребе ЈП
„Градац“

0,00 /

Вредност
око............1.200.000,00
16

Израда пројеката
геодетског
обележавања

Израда услова са
аспекта саобраћајница
17. и атмосферске
канализације

У К У П Н О (14-17)

Пратећа активност израде
планова парцелације
овлашћене геодетске
организације

280.000,00

Израда услова са аспекта
саобраћајница и атмосферске
канализација

424631

0,00 /

Вредност
око...............250.000,00
19.895.000,00 вредност
урађених послова у служби

У К У П Н О (1-17)

280.000,00
280.000,00

Овај део програма реализује се на основу одлуке директора ЈП „Градац“, а у складу са
процедурама Закона о јавним набавкама.
2. Програм изградње саобраћајница и комуналне инфраструктуре у граду
2.1. Програм изградње примарне инфраструктуре у граду

Програм изградње и реконструкције примарних објеката базиран је на поставкама
Студије саобраћајне основе Чачка, препорука за њену фазну реализацију, уочених потреба,
као и другим околностима у складу са потребама града и уговореним обавезама.
ПЛАНИРАНО
НАПОМЕНА

АКТИВНОСТ

УЛАГАЊЕ

КЛАСИФ.

У 2013.

1.

Средства за послове који су започети и уговорени у 2012. и претходним годинама
Завршетак радова на
Уређење градског трга
уређењу трга
1.200.000,00
425191
(мобилијар, засади,
плоче и слично)
У К У П Н О (1-1)

1.200.000,00
Средства за послове у 2013. години
Послови на изградњи –
проширењу и
3.800.000,00
реконструкцији система
кишне канализације

2.

Изградња кишне
канализације

3.

Реконструкција и доградња
система јавне расвете и
декоративне расвете

4.

5.

Изградња и реконструкција
мреже водовода фек. канал.

Израда пројеката,
техничких контрола и
техничких прегледа.

/

7.

Средства за послове из
претходних година
У К У П Н О (2-6)

425191

/

Послови на изградњи –
проширењу и
реконструкцији система
фекалне канализације и
водоводне мреже

9.100.000,00

425191

Послови израде
техничке документације
за објекте који ће се
градити у 2013 и
наредним годинама

5.000.000,00

511451

У К У П Н О (2-5)
6.

ЕКОНОМ.

17.900.000,00
Исплата по уговорима и
реализа. из претходних
година.

400.000,00

425191

18.300.000,00 /

Средстава од казни за побољшање безбедности саобраћаја
Проширење катастра3.700.000,00
пројекта саобраћајне
Израда пројеката и катастра сигнализације града и
собраћајне сигнализације у израда посебних
граду
пројеката у зонама
повећаног присуства

425191

деце (школе,
обданишта, спортски
терени, ..)
8.

Средства за послове
програма из претходних
година

9.

Реализ. пројеката саобраћ.
безбедности школе
„Милица Павловић“

Исплата по уговорима и
реализацијама из
претходних година.

300.000,00

425191

Постављање заштитних
ограда према пројекту
из претходних година

1.500.000,00

425191

У К У П Н О (7-9)

5.500.000,00

У К У П Н О (1-9)

25.000.000,00

Овај део програма реализује се на основу одлуке директора ЈП „Градац“, а у складу са
процедурама Закона о јавним набавкама.

2.2. Програм изградње саобраћајница и објеката комуналне инфраструктуре у граду по
захтевима месних заједница и других локалних субјеката, удруженим средствима са ЈП
„Градац“.
ПЛАНИРАНО
АКТИВНОСТ

НАПОМЕНА

УЛАГАЊЕ
У 2013

1.

Планирана средства
за удруживање у граду
У К У П Н О (1-12)

ЕКОНОМ
КЛАСИФ.

6.000.000,00

425191

6.000.000,00 /

Овај део програма реализује се на основу одлуке директора ЈП „Градац“, а у складу са
процедурама Закона о јавним набавкама.
Средства која су опредељена по овом програму реализују се на основу одлука
управног одбора ЈП „Градац“, а на захтев субјекта (најчешће месна заједница) који жели да
удружи средства са ЈП „Градац“ у циљу решавања комуналних проблема (изградње
саобраћајница и комуналне инфраструктуре) у граду. На основу одлуке Управног одбора
ова средства могу се користити и на предлог директора ЈП „Градац“ за удруживање са
институцијама републичког нивоа (јавна предузећа, министарства и други), донаторима и
другим субјектима код којих је ЈП „Градац“ обезбедио учешће у финансирању објеката на
територији града чијом изградњом се решавају комунални проблеми. Ова средства могу се
користити и за потребе израде потребне пројектне документације.
Удруживање средстава по овом програму за изградњу саобраћајница са месним
заједницама града вршиће се у односу најмање 25% учешће месне заједнице и највише
75% учешће ЈП „Градац“, док се удруживање средстава на изградњи остале

инфраструктуре (водоводна мрежа, фекална канализација, јавна расвета и кишна
канлизација) врши у односу 50% учешће месне заједнице и 50% учешће ЈП «Градац».
Удруживање са осталим учесницима у финансирању вршиће се тако што ће
проценат учешћа ЈП „Градац“ бити дефинисан одлуком Управног одбора.
Укупно планирана средства за реализацију програма изградње саобраћајница и
комуналне инфраструктуре у граду:

-

Програм изградње примарне инфраструктуре .......................... 25.000.000,00 дин
Програм изградње саобраћајница и објеката комуналне
инфраструктуре у граду по захтевима месних заједница
и других субјеката, удруженим средствима са ЈП „Градац“........6.000.000,00 дин
У к у п н о..............................................................................................31.000.000,00 дин
-

3. Програм давања у закуп односно отуђења грађевинског земљишта и
решавање имовинско правних односа
Програм се састоји од три дела:
3.1 Програм давања у закуп, односно отуђења грађевинског земљишта у јавној својини
ради изградње
3.2. Програм давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини
3.3. Решавање имовинско-правних односа (прибављање грађевинског земљишта у
јавној својини)
У смислу одредби Одлуке о грађевинском земљишту земљиште се даје у закуп
јавним надметањем или прикупљањем писмених понуда јавним огласом о чему одлуку
доноси оснивач. Предлог доставља Управни одбор ЈП »Градац» Чачак.
3.4. Средства потребна за решавање имовинско правних односа (прибављање
грађевинског земљишта)
Ова средства користиће се за следеће намене:
- Исплата раније стечених обавеза
- Исплата трошкова према споразумима о накнади у поступку решавања имовинско
правних односа који су у току. Осим планираног новчаног износа за ове потребе користиће
се и расположиви станови ЈП „Градац“ намењени за потребе расељавања.
- Исплата непланираних трошкова по споразумима о накнади за решавање имовинско
правних односа (најчешће у случају постојећих заузећа).

ПЛАНИРАНО
НАПОМЕНА

АКТИВНОСТ

УЛАГАЊЕ

КЛАСИФ.

У 2013
1.

Израда пројеката парцелације

2.

Исплата трошкова решавања
имовинско правних односа

3.

4.
5.

Трошкови измештања и
рушења инсталација, и
објеката код изградње или
код решавања имовинских
односа
У К У П Н О (1-3)
Средства за послове из
претходних година
Средства за послове из
претходних година

-Припрема земљишта за
изградњу , решавање
имовинско правних односа
и давање у закуп - отуђење
- Реализација споразума о
накнади за изузете
непокретности а за потребе
изградње саобраћајница –
комуналне инфраструктуре
Планирање трошкова који
се јављају током
реализације програма

ЕКОНОМ.

1.000.000,00

424631

23.200.000,00

541112

1.600.000,00

425191

25.800.000,00
Исплата по уговорима и
реализацијама из
претходних година.
Исплата по уговорима и
реализацијама из
претходних година.

У К У П Н О (1-5)

1.800.000,00

541112

400.000,00

425191

28.000.000,00

Овај део програма реализује се на основу одлуке директора ЈП „Градац“, а у складу са
процедурама Закона о јавним набавкама.

IV РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАСХОДА
БР
1.
2.
3.

П Р О Г Р А М
Програм израде просторних и урбанистичких планова и
техничких услова
Програм изградње саобраћајница и комуналне
инфраструктуре у граду
Програм давања у закуп грађевинског земљишта
УКУПНО

УЛАГАЊЕ У 2013
280.000, 00
31.000.000, 00
28.000.000, 00
59.280.000, 00

4. Програм стварних трошкова уређивања грађевинског земљишта, као мерило за
утврђивање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта.

4.1. ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ 1 м2 ОБЈЕКТА ПО НАМЕНАМА ( Ц )
105.611,36

дин/м2

Стамбени (колективни )

87.635,53

дин/м2

Стамбени (индивидуални)

61.798,07

дин/м2

Халски

53.936,47

дин/м2

Надстрешнице

25.846,42

дин/м2

Пословни

4.2. ОБРАЧУН ПОГОДНОСТИ ЛОКАЦИЈЕ ПО ЗОНАМА И НАМЕНАМА (Н1)
(образац Н1 = Ц * п) п - проценат по м2

I ЗОНА
8
8.448,91

II ЗОНА
6
6.336,68

III ЗОНА
4
4.224,45

IV ЗОНА
2
2.112,23

п (%)
Стамбени
(колективни)

3.5
3.067,24

3
2.629,07

2.0
1.752,71

1.0
876,36

0.5
438,18

0.25
219,09

Стамбени
(индивидуални)

2.162,93

1.853,94

1.235,96

617,98

308,99

154,50

п (%)
Халски

8
4.314,92

6
3.236,19

4
2.157,46

2
1.078,73

1.5
809,05

1
539,36

Надстрешнице

2.067,71

1.550,79

1.033,86

516,93

387,70

258,46

п (%)
Пословни

V ЗОНА
VI ЗОНА
1.5
1
1.584,17 1.056,11

4.3. ОБРАЧУН ДЕЛА НАКНАДЕ ЗА РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО ПРАВНИХ ОДНОСА ( Н2 )
( образац Н2 = (Ц * 0.7 + З * 2.5) * К по 1м2 објекта - нето
- 0.7 коефицијент умањења вредности објекта који се извлашћује.
- 2.5 припадајућа површина плаца.
К = 1/50 до 1/1000 (коефицијент - претпостављени однос порушених и изграђених м2
објеката по зонама)

I ЗОНА

II ЗОНА

III ЗОНА

IV ЗОНА

V ЗОНА

VI ЗОНА

1.871,64

1.471,45

1.152,27

984,12

153,60

74,49

Стамбени
(колективни)

1.619,98

1.261,73

972,51

826,83

128,43

61,91

Стамбени
(индивидуални)

1.258,25

960,29

714,13

600,75

92,26

43,82

1.148,15

868,58

635,52

531,96

81,25

38,32

754,93

540,86

354,62

286,17

41,93

18,65

1/50

1/60

1/70

1/80

1/500

1/1000

Пословни

Халски
Надстрешнице

К

4.4. ОБРАЧУН СТВАРНИХ ТРОШКОВА ( Н3 )
1. Израда урбанистичких планова
2. Улични водовод
3. Улична фекална канализација
4. Улична расвета
5. Изградња тротоара
6. Израда ивичњака
7. Асфалтирање улице
8. Кишна канализација

90,86
467,55
314,64
129,23
224,71
240,49
662,83
642,41
2.772,72

дин/м2
дин/м2
дин/м2
дин/м2
дин/м2
дин/м2
дин/м2
дин/м2
дин/м2

Овај програм ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном
листу града Чачка'' , а примењиваће се од 01.01.2013. године.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-11/13-I
30. јануар, 31. јануар и 4. фебруар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић

***
На основу члана 3. став 4. Одлуке о организовању Јавног предузећа за
урбанистичко и просторно планирање , грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
(„Сл. лист града Чачка“ број 2/2001 , 8/2006 , и 9/2006) и члана 63. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ број 3/2008),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. јануара, 31. јануара и 4.
фебруара 2013. године, донела је
ПРОГРАМ
ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ
ПУТЕВА И УЛИЦА ЗА 2013. ГОДИНУ
I УВОД
Овај програм садржи активности и улагања Јавног предузећа за просторно и
урбанистичко планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак на изградњи и
одржавању јавних путева и улица на подручју града Чачка у 2013. години.
II ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Програм изградње и одржавања јавних путева и улица у 2013. години финансираће
се из прихода ЈП ''Градац'' Чачак од:
БР
1.
2.
3.
4.

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА
Прихода јавног предузећа од накнаде за уређивање
грађевинског земљишта
Средстава предвиђених буџетом града Чачка
опредељених за изградњу комуналне инфраструктуре
Наменских средстава буџета републике за побољшање
безбедности саобраћаја
Средства од сопствених прихода
У К У П Н О

ИЗНОС
45.200.000,00
45.800.000,00
2.100.000, 00
250.000,00
93.350.000,00

III РАДОВИ

ПЛАНИРАНО
АКТИВНОСТ

НАПОМЕНА

УЛАГАЊЕ
У 2013

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Израда пројектне и планске
документације за путеве и
објекте на путевима
Одржавање коловоза јавних
Путеви на којима се обавља
путева првог приоритета
јавни превоз-аутобуски
приградски саобраћај
Одржавање коловоза осталих Остали јавни путеви и
јавних путева
некатегорисани путеви
Поправка и изградња мостова Поправка , проширење или
и пропуста
изградња мостова мањих
распона и пропуста на
путевима
Постављање и одржавање
Постављање и одржавање
саобраћајне сигнализације
саобраћајне сигнализације
Одржавање путног појаса и
Одржавање канала, банкина,
објеката
берми, потпорних и
обложних зидова и осталих
садржаја у функцији пута
Изградња јавних путева - Удруживањем средстава са
удруживање
месним заједницама

ЕКОНО
М.
КЛАСИ
Ф.

Пројектовање

Зимско одржавање путева
8.
Одржавање путних прелаза
9.

Одржавање и проширење
10. катастра јавних путева

У К У П Н О (1-10)

Чишћење снега и посипање
мешавине агрегата и соли
према програму зимског
одржавања
Учешће у одржавању зоне
непосредног укрштања
путева и железничке пруге по
уговору са ЈП „Железнице
Србије“
Послови формирања базе
података и евиденције путне
мреже

6.250.000,00

511451

29.000.000,00

425191

15.000.000,00

425191

8.000.000,00

425191

3.500.000,00

425191

9.000.000,00

425191

8.000.000,00

425191

10.000.000,00

425191

2.000.000,00

425191

500.000,00

425191

91.250.000,00

Средства од казни за побољшање безбедности саобраћаја
Израда пројеката у циљу
Израда пројеката унапређења подизања нивоа безбедности
11.
200.000,00
безбедности саобраћаја
саобраћаја на путевима
(најчешће у зонама школа)

425191

Реализација
12. унапређења
саобраћаја

пројеката
безбедности

Реализација на терену
пројеката

1.900.000,00

425191

Подизања нивоа безбедности

У К У П Н О (11-12)

2.100.000.00

У К У П Н О (1-12)

93.350.000,00

Овај део програма реализује се на основу одлуке директора ЈП „Градац“, а у складу са
процедурама Закона о јавним набавкама.
V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Извођење радова на реализацији програма повериће се предузећима путем
тендерске документације, а на основу Закона о јавним набавкама.
Јавном комуналном предузећу ''Моравац'' из Мрчајеваца повeриће се део послова
из овог програма у оквиру своје делатности из оснивачког акта, а на бази « верификације
цена постигнутим на тендеру «и уговора који ће се закључити са овим Јавним предузећем.
Овај Програм ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном
листу града Чачка'', а примењиваће се од 01.01.2013. године.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-11/13-I
30. јануар, 31. јануар и 4. фебруар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић

***
На основу члана 21. Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта
(''Службени лист општине Чачак'' број 4/2004, и ''Службени лист града Чачка'' број 4/2009)
и члана 63. Статута Града Чачка (''Службени лист града Чачка'' број 3/2008),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. јануара, 31. јануара и 4.
фебруара 2013. године, донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЗА 2013. ГОДИНУ
Члан 1.
На основу Програма уређивања грађевинског земљишта за 2013 годину, овом Одлуком се
утврђује вредност бода као мерило за утврђивање висине накнаде за коришћење
грађевинског земљишта од 1. јануара 2013. године.
Члан 2.
Вредност бода као мерило за утврђивање висине накнаде за коришћење јавног
грађевинског земљишта од 1. јануара 2013. године износи месечно:
1.15-36-индустрија, 10-рударство, 01-пољопривреда, 05-рибарство, 41-водопривреда, 45грађевинарство, 60-саобраћај (градски превоз)......... 0,0110 дин/м2
2. 60-65- саобраћај и везе, 52 - трговина на мало, 55-угоститељство и туризам, 93-занатство
и личне услуге ......................................................................... 0,02131 дин/м2
3. 90-комунална делатност и 01-шумарство.............................................0,00843 дин/м2
4. 65-75-финансијско-теничке и пословне услуге (банкарство, осигурање, услуге у области
промета, пројектовање, инжењеринг, истраживачка делатност), интелектуалне услуге,
прометне огранизације за откуп и продају чије је седиште ван Чачка.
91-удружења, пословне и радне огранизације.
50-спољна трговина и трговина на велико.
40-електропривреда.
75120-образовање, култура, школство, 752-правосуђе, 751-општинска управа,
вртићи, .................................................................................................... 0,02731 дин/м2
75220-дом војске, ТРЗ. и касарне .........................................................0,02731 дин/м2
92-930-остале
непоменуте
организације
и
заједнице
и
спортске
организације ................................................................................................................. 0,02731
дин/м2
64-ПТТ услуге.........................................................................................0,02731 дин/м2
5. 72-73-научно-истраживачка делатност ............................................. 0, 02731 дин/м2
85 - здравствена заштита .....................................................................0,011642 дин/м2
6. Вредност бода за индивидуалне стамбене објекте и објекте колективног становања,
војног
стамбеног
фонда
и
етажних
власника
станова
износи.......................................................................................................0,00208 дин/м2
7.

Вредност бода за неизграђено јавно грађевинско земљиште - корисни економски
простор износи 50% од цене изграђеног земљишта по делатностима.

Члан 3.
Висина накнаде за коришћење јавног грађевинског земљишта сваког месеца у току 2013.
године усклађује се (ревалоризује се) са објављеним растом потрошачких цена Републике
Србије, објављеног од Републичког завода за статистику за претходни месец.
За обвезнике накнаде за коришћење који ову накнаду плате закључно са 28. фебруаром
2013. године унапред за целу годину, неће се вршити ревалоризација накнаде.
Обвезницима ове накнаде који исту уплате за целу 2013. годину, после 1. марта 2013.
године, примењиваће се ревалоризација ове накнаде према расту, зависно од момента
уплате.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града
Чачка'', а примењиваће се од 1. јануара 2013. године.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-11/13-I
30. јануар, 31. јануар и 4. фебруар 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић

***
На основу члана 63. Статута града Чачка („Службени лист града Чачка“, бр.
3/2008),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. јануара, 31. јануара и 4.
фебруара 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ
СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин коришћења подстицајних средстава за
развој пољопривреде.

Члан 2.
Средства за подстицање развоја пољопривреде (у даљем тексту: средства) користе
се за:
-финансијску подршку пољопривредним произвођачима у покретању, обнављању и
унапређењу пољопривредне производње, у циљу осавремењавања технологије производње
пољопривредних произвођача и прилагођавања стандарда и квалитета тржишту ЕУ;
-суфинансирање рада организација које се баве матичном евиденцијом и селекцијом
у сточарству;
- субвенционисање камата за краткорочна задуживања регистрованих
пољопривредних газдинстава;
-друге сврхе у складу са овом Одлуком.
Члан 3.
Средства за остваривање циљева из члана 2. ове Одлуке обезбеђују се у буџету
града Чачка и користе се у складу са финансијским планом Градске управе за локални
економски развој који доноси Градоначелник.
Члан 4.
Право на подстицајна средстава остварује се на основу објављеног конкурса.
Одлуку о расписивању конкурса доноси Комисија за доделу подстицајних
средстава у пољопривреди (у даљем тексту: Комисија).
Конкурс се објављује у локалним средствима јавног информисања.
Члан 5.
Комисију образује градоначелник на време од 4 године.
Комисију чине председник и 6 чланова, од којих су председник и 3 члана из реда
одборника и 3 члана из реда истакнутих стручњака пољопривредне производње.
Комисија доноси Пословник о свом раду.
Члан 6.
Одлуку о додели подстицајних средстава доноси
Комисије.
Члан 7.

Градоначелник на предлог

Висину средстава за финансијску подршку по једном захтеву утврђује
Градоначелник на предлог Комисије у зависности од нивоа обезбеђених средстава за ове
намене у буџету Града, за који се тражи подршка, и броја корисника.
Члан 8.
Правне, административне и друге стручне послове обавља Градска управа за
локални економски развој града Чачка.

II ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА
Члан 9.
Корисници подстицајних средстава имају обавезу да доставе тачне податке и
веродостојне доказе уз пријаву.
Корисници су у обавези да наменски употребе додељена средства о чему ће водити
рачуна Комисија у сарадњи са Градском управом за локални економски развој.
У случају ненаменског коришћења, корисници су у обавези да у целости врате
додељена средства.
Члан 10.
Међусобна права и обавезе града Чачка и корисника подстицајних средстава
уређују се уговором.
III УСЛОВИ И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

1. Финансијска подршка пољопривредним произвођачима у покретању, обнављању и
унапређењу пољопривредне производње, у циљу осавремењавања технологије
производње пољопривредних произвођача и прилагођавања стандарда и квалитета
тржишту ЕУ
Члан 11.
Право на финансијску подршку имају:
- пољопривредни произвођачи и чланови њиховог домаћинства који се баве
искључиво пољопривредном производњом под условом да:
- је пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са
активним статусом у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења Регистра
пољопривредних газдинстава.
- су носиоци или чланови пољопривредног газдинства са пребивалиштем на
територији града Чачка, уписани у регистар пољопривредних газдинстава по основу права
својине односно закупа пољопривредног земљишта које се налази на територији града
Чачка и који се искључиво баве пољопривредном производњом.
Члан 12.
Финансијска подршка користи се за:
1. Повртарску производњу:
- пластеници и стакленици – до 50% од вредности инвестиције;
- опрема за пластеничку и стакленичку производњу (за загревање, хлађење,
наводњавање и друго) - до 50% од вредности инвестиције;
- копање бунара, изградња мини акумулације,опреме за наводњавање и слично - до
50% од вредности инвестиције;
- набавка индустријског семенског кромпира - до 50% од вредности инвестиције;
2. Сточарску производњу:
- лактофризи (капацитета 100 - 2.000 л.) - до 50% од вредности инвестиције;
- музилице, хранилице, појилице - до 50% од вредности инвестиције;

- мешаоне сточне хране - до 50% од вредности инвестиције;
-куповина квалитетног приплодног материјала ради унапређења генетског
потенцијала у говедарству, овчарству и свињарству - до 50% од вредности инвестиције.
3. Воћарску производњу:
- машине и опрема за заштиту биља (фреза, тарупи, атомизери, прскалице,
скафандер и др.) - до 50% од вредности инвестиције;
- копање бунара, изградња мини акумулације, опреме за наводњавање и слично - до
50% од вредности инвестиције;
- набавка садног материјала - до 50% од вредности инвестиције;
- набавка противградних мрежа и опрема за подизање исте - до 50% од вредности
инвестиције.
4. Ратарску производњу:
- набавка семенског материјала - до 50% од вредности инвестиције;
- набавка машина, опреме и слично у ратарству- до 50% од вредности
инвестиције;
- копање бунара,изградња мини акумулације,опреме за наводњавање и слично -до
50% од вредности инвестиције.
5. Прерађивачке капацитете:
- мини хладњаче, сушаре - до 50% од вредности инвестиције;
- опрема за прераду воћа, поврћа, меда, млека, меса (пакерице, вакумирке,
калибратори и др.) - до 50% од вредности инвестиције.
Члан 13.
За прерађивачке капацитете износ бесповратних средстава не може да буде већи од
5.000,00 ЕУР у динарској противвредности на дан одлучивања по поднетом захтеву по
једном регистрованом пољопривредном газдинству.
Одобрена краткорочна задуживања носилаца регистрованих пољопривредних
газдинстава код пословних банака на која ће се субвенционисати камата у висини од 10
процентних поена каматне стопе на годишњем нивоу могу бити максимално до 15.000,00
ЕУР у динарској противвредности на дан одлучивања по поднетом захтеву по једном
регистрованом пољопривредном газдинству.
Средства се у току године могу користити само по једном основу, а један од услова
за коришћење је да подносилац захтева нема неизмирених обавеза према буџету града
Чачка у моменту подношења захтева.
Члан 14.
Након закључења уговора о додели подстицајних средстава у пољопривреди,
пољопривредни произвођачи приступају реализацији активности приказаних у конкурсном
обрасцу које прати финансијска документација од тог периода реализације.
Члан 15.
Конкурс зa финансијску подршку садржи:
-

услове за доделу средстава,

-

доказе који се прилажу уз захтев,
рок за подношење захтева,
рок до када ће учесници конкурса бити обавештени о резултатима конкурса,
друге податке и доказе од значаја за остваривање права на финансијску
подршку у складу са овом Одлуком.
Члан 16.

Пријава на конкурс се подноси Комисији.
Уз пријаву се подноси:
- попуњен конкурсни образац са обавезним потписом подносиоца,
- доказ о власништву или другом начину коришћења обрадивог пољопривредног
земљишта (лист непокретности, уговор о закупу),
- потврду о регистрацији пољопривредног газдинства (активан статус),
- потврду надлежних пореских органа да је подносилац пријаве измирио доспеле
порезе, доприносе и друге јавне дажбине,
- друге доказе које утврди Комисија као услов за доделу финансијске подршке.
О поднетим пријавама одлучује Комисија.
2. Суфинансирање рада организација које се баве матичном евиденцијом и
селекцијом у сточарству
Члан 17.
Право на суфинансирање рада организација које се баве матичном евиденцијом и
селекцијом у сточарству имају правна лица регистрована за послове селекције и матичне
евиденције у сточарству.
Члан 18.
Конкурс за суфинансирање рада организација које се баве матичном евиденцијом и
селекцијом у сточарству садржи:
-

услове за доделу средстава,
доказе који се прилажу уз захтев,
рок за подношење захтева,
рок до када ће учесници конкурса бити обавештени о резултатима
конкурса,
друге податке и доказе од значаја за остваривање права на суфинансирање
рада организација које се баве матичном евиденцијом и селекцијом у
складу са овом Одлуком.
Члан 19.

Пријава на конкурс се подноси Комисији.
Уз пријаву се подноси:
-

попуњен конкурсни образац са обавезним потписом и печатом подносиоца,

- решење надлежног министарства за обављање послова селекције и матичне
евиденције у сточарству,
- уговор са регионалном саветодавном стручном службом о спровођењу послова
матичне евиденције и селекције.
О поднетим пријавама одлучује Комисија.
3. Субвенционисање камате за краткорочна задуживања носилаца регистрованих
пољопривредних газдинстава – од 10 процентних поена каматне стопе на
годишњем нивоу
Члан 20.
Право на субвенционисање камате за краткорочна задуживања имају:
- носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава који се баве искључиво
пољопривредном производњом под условом да:
- је краткорочно задуживање носиоцу регистрованог пољопривредног газдинства
одобрено за куповину, механизације, семена и садног материјала, куповину минералног
ђубрива, куповину средстава за заштиту биља, куповину фолија за пластенике, куповину
фолија за повртарство и воћарство, куповину лактофриза, музилица, хранилица и појилица,
- је пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са
активним статусом у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења Регистра
пољопривредних газдинстава.
- су носиоци или чланови регистрованог пољопривредног газдинства са
пребивалиштем на територији града Чачка, уписани у регистар пољопривредних
газдинстава по основу права својине односно закупа пољопривредног земљишта које се
налази на територији града Чачка и који се искључиво баве пољопривредном
производњом.
Члан 21.
Конкурс за субвенционисање камате за краткорочна задуживања носилаца
регистрованих пољопривредних газдинстава – од 10 процентних поена каматне стопе на
годишњем нивоу садржи:
- услове за доделу средстава,
- доказе који се прилажу уз захтев,
- рок за подношење захтева,
- рок до када ће подносиоци захтева бити обавештени о резултатима конкурса,
- друге доказе које утврди Комисија.
Конкурс за субвенционисање камате за краткорочна задуживања носилаца
регистрованих пољопривредних газдинстава – од 10 процентних поена каматне стопе на
годишњем нивоу за динарске кредите ће трајати најдуже до 31.10.2013. године или пре
истека овог рока у случају потрошње средстава предвиђених за ову намену, о чему ће
пословне банке бити благовремено обавештене од стране града Чачка.
Члан 22.
Пријава на конкурс подноси се Комисији.

Уз пријаву се подноси:
- попуњен конкурсни образац са обавезним потписом подносиоца,
- потврда издата од стране пословне банке о одобреном кредиту носиоцу
регистрованог пољопривредног газдинства,
- предрачун или профактура за куповину репроматеријала из члана 20. ове Одлуке
за који је и поднет захтев пословној банци за одобрење краткорочног кредита,
- доказ о власништву или другом начину коришћења обрадивог пољопривредног
земљишта (лист непокретности, уговор о закупу),
- потврду о регистрацији пољопривредног газдинства (активан статус),
- потврду надлежних пореских органа да је подносилац пријаве измирио доспеле
порезе, доприносе и друге јавне дажбине,
- друге доказе које утврди Комисија.
О поднетим пријавама одлучује Комисија.
У случајевима када Комисија позитивно одлучи о поднетом захтеву закључиће се
тројни уговор између пословне банке, града Чачка и носиоца регистрованог
пољопривредног газдинства којим ће се прецизирати права и обавезе све три уговорне
стране.
IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о условима и начину
коришћења подстицајних средстава у пољопривреди („Службени лист града Чачка“, бр.
5/2011, 3/2012, 17/2012 и 24/2012).
Члан 24.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-11/13-I
30. јануар, 31. јануар и 4. фебруар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић
***
На основу члана 30. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“ бр. 72/2009 и 52/2011), члана 9.став 1. Закона о предшколском образовању и

васпитању („Сл. гласник РС“ бр.18/2010) и члана 63. став 1. тачка 10. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној
фебруара 2013. године, донела је

30. јануара, 31. јануара и 4.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК
Члан 1.
У Одлуци о оснивању предшколске установе „Моје детињство“ Чачак („Сл. лист
града Чачка“ бр. 9/2011) члан 9. став 2. мења се и гласи:
„Вредност средстава биће утврђена деобним билансом који ће бити сачињен према
подацима завршног рачуна на дан 31. 12. 2012.године.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-11/13-I
30. јануар, 31. јануар и 4. фебруар 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић
***
На основу члана 63. став 1. тачка 38. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
број 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 и 21/2012),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. јануара, 31. јануара и 4. фебруара
2013. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2013. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2013. годину,
који је донео Управни одбор ЈКП „Водовод“ Чачак, на седници одржаној 15. јануара 2013.
године.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-11/13-I
30. јануар, 31. јануар и 4. фебруар 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић
***
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ број
88/2011), члана 60. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима (''Сл. гласник РС'', број
119/2012), члана 17. став 1. тачка 3. Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа
„Водовод“ Чачак („Сл. лист општине Чачак“ број 2/2001) и члана 63. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ број 3/2008),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној
фебруара 2013. године, донела је

30. јануара, 31. јануара и 4.

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА ВОДЕ
И УПОТРЕБЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

1. Даје се сагласност на Одлуку о ценама воде и упoтребе канализације, коју је
Управни одбор ЈКП ''Водовод'' Чачак, донео на седници 15.01.2013. године број 4/1.
2. Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу града Чачка''.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-11/13-I
30. јануар, 31. јануар и 4. фебруар 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић

***
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
„Комуналац“ Чачак („Сл. лист општине Чачак“ бр. 2/2001 и 15/2006 и „Сл. лист града
Чачка“ бр. 16/2009 и 12/2011),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној
фебруара 2013. године, донела је

30. јануара, 31. јануара и 4.

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2012. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Комуналац“
Чачак за 2012. годину, које је донео Управни одбор ЈКП „Комуналац“ Чачак, на седници
одржаној 13. децембра 2012. године.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-11/13-I
30. јануар, 31. јануар и 4. фебруар 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић
***
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ број
88/2011), члана 60. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима (''Сл. гласник РС'', број
119/2012), члана 17. став 1. тачка 3. Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа
''Комуналац'' Чачак (''Сл. лист општине Чачак'', број 2/2001, 15/2006 и ''Сл. лист града
Чачак'', број 16/2009 и 12/2011) и члана 63. Статута града Чачка (''Сл. лист града Чачка'',
број 3/2008),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној
фебруара 2013. године, донела је

30. јануара, 31. јануара и 4.

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА
УСЛУГА ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА СМЕЋА
1. Даје се сагласност на Одлуку о ценама услуга изношења и депоновања
смећа коју је Управни одбор ЈКП ''Комуналац'' Чачак донео на седници број 5/2 одржаној
13.12.2012. године.
2. Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу града Чачка''.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-11/13-I
30. јануар, 31. јануар и 4. фебруар 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић
***
На основу члана 63. став 1. тачка 38. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
број 3/2008) и члана 29. став 1. Одлуке о организовању установе Народни музеј Чачак („Сл.
лист општине Чачак“ бр. 4/2006 и „Сл. лист града Чачка“ бр. 4/2011),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној
фебруара 2013. године, донела је

30. јануара, 31. јануара и 4.

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК ЗА 2013. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Народног музеја Чачак за 2013. годину, који
је донео Управни одбор Народног музеја Чачак, на седници одржаној 27. децембра 2012.
године.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-11/13-I
30. јануар, 31. јануар и 4. фебруар 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић

***
На основу члана 63. став 1. тачка 38. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
бр. 3/2008) и 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),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. јануара, 31. јануара и 4.
фебруара 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК ЗА 2013. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Дома културе Чачак за 2013. годину, који је
донео Управни одбор Дома културе Чачак, на седници одржаној 28. децембра 2012.
године.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-11/13-I
30. јануар, 31. јануар и 4. фебруар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић
***
На основу члана 63. став 1. тачка 38. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
бр. 3/2008) и члана 31. став 1. 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“ бр. 4/2011),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. јануара, 31. јануара и 4.
фебруара 2013. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА МЕЂУОПШТИНСКОГ
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И
ЛУЧАНИ ЗА 2013. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Међуопштинског историјског архива за град
Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2013. годину, који је донео Управни
одбор Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и
Лучани, на седници одржаној 4. јануара 2013. године.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-11/13-I
30. јануар, 31. јануар и 4. фебруар 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић
***
На основу члана 63. став 1. тачка 38. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
бр. 3/2008) и члана 29. став 1. Одлуке о организовању установе Градска библиотека
„Владислав Петковић-Дис“ („Сл. лист општине Чачак“ бр. 4/2006 и „Сл. лист града Чачка“
бр. 4/2011),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. јануара, 31. јануара и 4.
фебруара 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ-ДИС“
ЗА 2013. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Градске библиотеке „Владислав ПетковићДис“ за 2013. годину, који је донео Управни одбор Градске библиотеке „Владислав
Петковић-Дис“, на седници одржаној 8. јануара 2013. године.

II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-11/13-I
30. јануар, 31. јануар и 4. фебруар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић
***
На основу члана 63. став 1. тачка 38. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
бр. 3/2008) и члана 29. став 1. Одлуке о организовању установе Уметничка галерија
„Надежда Петровић“ Чачак („Сл. лист општине Чачак“ бр. 4/2006 и „Сл. лист града Чачка“
бр. 4/2011),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. јануара, 31. јануара и 4.
фебруара 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА
УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК
ЗА 2013. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“
Чачак за 2013. годину, који је донео Управни одбор Уметничке галерије „Надежда
Петровић“ Чачак, на седници одржаној 4. јануара 2013. године.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-11/13-I
30. јануар, 31. јануар и 4. фебруар 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић

***
На основу чл.39. Закона о туризму („Сл. гласник РС“, бр.36/09, 88/10, 99/11 и
93/12), чл. 4. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр.42/91, 71/94, 79/05, 81/2005,
83/2005, 99/2011 и 93/2012) и чл. 63. ст. 1. тач.10. Статута града Чачка (“Службени лист
града Чачка”, бр. 3/2008),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. јануара, 31. јануара и 4. фебруара
2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ
“ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА”
Члан 1.
У Одлуци о организовању установе „Туристичка организација Чачка“ („Сл. лист
града Чачка“, бр.14/11), у чл.17 ст. 1 алинеја 1 мења се и гласи:
„ - да има високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, из научне, односно стручне области
у оквиру образовно научног поља Друштвено-хуманистичких наука (економске науке,
правне науке, менаџмент и бизнис)“.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-11/13-I
30. јануар, 31. јануар и 4. фебруар 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић
***
На основу члана 63. став 1. тачка 11. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
бр. 3/2008) и члана 27. Одлуке о организовању установе „Туристичка организација Чачка“
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 14/2011),

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. јануара, 31. јануара и 4. фебруара
2013. године,
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени Статута Јавне установе „Туристичка
организација Чачка“ коју је донео Управни одбор Јавне установе „Туристичка
организација Чачка“ на седници одржаној 10. децембра 2012. године.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-11/13-I
30. јануар, 31. јануар и 4. фебруар 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић
***
Нa основу чл. 3. ст. 1 и чл. 4. Закона o јавним службама („Сл. гласник РС“ 42/91,
71/94, 79/05 и др закон, 81/2005-испр. др. Закона и 83/2005- испр. др. закона), чл. 110.
став 1. Закон о спорту („Службени гласник РС“ бр. 24/2011 и 99/2011 – др. Закони), чл. 32
ст. 1 тач. 8 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07) и чл. 63. Статута
града Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/08),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. јануара, 31. јануара и 4. фебруара
2013. године, донела је
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о оснивању
Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“у Чачку
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Установе за физичку културу СЦ „Младост“ у Чачку
(„Сл. лист општине Чачак“ бр. 5/92, 8/2002 и 2/2005), чл. 3 мења се и гласи:

Делатност Установе је:
93.19 – остале спортске активности
93.11 – делатност спортских објеката
93.29 – остале забавне и рекреативне делатности
55.30 - кампови
56.10 - ресторани
49.41 - друмски превоз терета
68.20 - изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање
њима
77.21 - изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт
73.20 - истраживање тржишта и испитивање јавног мњења
73.12 - медијско представљање
90.03 - уметничко стваралаштво
93.21 - делатност забавних и тематских паркова
93.29 - остале забавне и рекреативне делатности
47.11 - трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно
храном, пићима и дуваном
47.19 - остала трговина на мало у продавницама
47.99 - остала трговина на мало изван продавница
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-11/13-I
30. јануар, 31. јануар и 4. фебруар 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић
***
На основу члана 63. став 1. тачка 11. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
број 3/2008),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. јануара, 31. јануара и 4. фебруара
2013. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
СТАТУТА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Статута Установе за физичку културу
Спортски центар „Младост“ Чачак коју је донео Управни одбор Установе за физичку
културу Спортски центар „Младост“ Чачак, на седници одржаној 17. децембра 2012.
године.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-11/13-I
30. јануар, 31. јануар и 4. фебруар 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић
***
На основу члана 28. став 2. Закона о култури („Сл. гласник РС“ број 72/2009), члана
29. став 1. Одлуке о организовању Установе Уметничка галерија „Надежда Петровић“
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 30. јануара, 31. јануара и 4. фебруара
2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
СТАТУТА УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Уметничке
галерије „Надежда Петровић“ Чачак, коју је донео Управни одбор Уметничке галерије
„Надежда Петровић“ Чачак, на седници одржаној 12. децембра 2012. године.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-11/13-I
30. јануар, 31. јануар и 4. фебруар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић
***
На основу члана 28. став 2. Закона о култури („Сл. гласник РС“ број 72/2009), члана
30. став 3. 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“ бр. 4/2011), члана 4. став 1. Уговора о регулисању међусобних
права, обавеза и одговорности оснивача Међуопштинског историјског архива од 12. априла
2007. године и члана 63. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. јануара, 31. јануара и 4. фебруара
2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
И ДОПУНАМА СТАТУТА МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ
АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И
ЛУЧАНИ
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Међуопштинског
историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани, коју је донео
Управни одбор Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи
Милановац и Лучани, на седници одржаној 27. децембра 2012. године.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-11/13-I
30. јануар, 31. јануар и 4. фебруар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић

***
На основу члана 63. став 1. тачка 11. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
број 3/2008) и члана 21. Одлуке о оснивању Установе за дневни боравак деце, младих и
одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ број 26/2012),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. јануара, 31. јануара и 4. фебруара
2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ СА СМЕТЊАМА
У РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК
I
Именује се Ангелина Мандић, дипл. правник из Чачка, за вршиоца дужности
директора Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју
„Зрачак“ Чачак.
II
Ово решење објавити у «Службеном листу града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-11/13-I
30. јануар, 31. јануар и 4. фебруар 2013. 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 члана 22. Одлуке о оснивању Установе за дневни боравак деце, младих и
одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ број 26/2012),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. јануара, 31. јануара и 4. фебруара
2013. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ СА СМЕТЊАМА
У РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК
I
Овом одлуком именује се Привремени управни одбор Установе за дневни боравак
деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак.
Привремени управни одбор има пет чланова.
II
У Привремени управни одбор Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих
са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак именују се:
- Драгомир Грујовић, хемијски техничар (представник НС-ДСС)
- Мирјана Давидовић, економски техничар у пензији (представник ПУПС)
- Гордана Марјановић, дипл. психолог (представник СНС)
- Маја Вујновић, струковни економиста (представник УРС)
- Александар Нешковић, струковни физиотерапеут (представник УРС)
III
Ову одлуку објавити у «Службеном листу града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-11/13-I
30. јануар, 31. јануар и 4. фебруар 2013. 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 члана 22. Одлуке о оснивању Предшколске установе „Моје детињство“
Чачак („Сл. лист града Чачка“ број 9/2011),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. јануара, 31. јануара и 4. фебруара
2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ДИРЕКТОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК
I
Именује се Сузана Симеуновић, дипл. педагог из Чачка, за привременог директора
Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак.

II
Ово решење објавити у «Службеном листу града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-11/13-I
30. јануар, 31. јануар и 4. фебруар 2013. 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 члана 21. Одлуке о оснивању Предшколске установе „Моје детињство“
Чачак („Сл. лист града Чачка“ број 9/2011),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. јануара, 31. јануара и 4. фебруара
2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК
I
Овом одлуком именује се Привремени управни одбор Предшколске установе „Моје
детињство“ Чачак.
Привремени управни одбор има пет чланова.
II
У Привремени управни одбор Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
именују се:
- Мирослав Петровић, дипл. правник (представник НС-ДСС)
- Невена Сретеновић, економски техничар (представник СПС)
- Милка Владисављевић, трговац (представник СНС)
- Марија Стојановић, дипл. васпитач (представник УРС)
- Ненад Обрадовић, медицински техничар (представник УРС)
III
Ову одлуку објавити у «Службеном листу града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-11/13-I
30. јануар, 31. јануар и 4. фебруар 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

***
На основу члана 22. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Србије“ бр. 62/06, 47/11 и 93/12) и члана 38. Статута града Чачка
(„Службени лист града Чачка“ бр. 3/08),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. јануара, 31. јануара и 4. фебруара
2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА УВОЂЕЊЕ САМОДОПРИНОСА
ЗА МЕСНУ ЗАЈЕДНИЦУ ЗАБЛАЋЕ
1. Прихвата се иницијатива Савета Месне заједнице Заблаће, број 28/2012 од 29.
новембра 2012. године, за увођење самодоприноса за Месну заједницу Заблаће.
2. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса утврдиће се посебном одлуком
Скупштине града.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-11/13-I
30. јануар, 31. јануар и 4. фебруар 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић

***
На основу члана 21. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 42/91, 7/94,
79/05, 81/05 и 83/05) и члана 23. Одлуке о организовању установе „Туристичка
организација Чачка“ („Сл. лист града Чачка“ бр. 14/11),
Управни одбор Јавне установе „Туристичка организација Чачка“, на седници
одржаној дана 10.12.2012. године, донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ СТАТУТА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
„ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“
Члан 1.
У Статуту Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ („Сл. лист града
Чачка“ бр. 4/2011), у члану 20. став 1. алинеја 1. мења се и гласи:
„- да има високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, спеицјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, из научне, односно стручне области
у оквиру образовно научног поља друштвено-хуманистичких наука (економске науке,
правне науке, менаџмент и бизнис)“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Чачка“.
ЈАВНА УСТАНОВА
„ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“
Број: 08/12
10.12.2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Управног одбора,
Мр Младен Ђуровић, с.р.

***
Нa основу чл. 3 ст. 1 и чл. 4 Закона o јавним службама („Сл. гласник РС“ 42/91,
71/94, 79/05 и др закон, 81/2005-испр. др. Закона и 83/2005 - испр. др. закона), члан 10.
Одлуке о оснивању Установе за физичку културу СЦ „Mладост“ Чачак,
Управни одбор СЦ „Младост“ Чачак, на седници одржаној 17.12.2012. године,
донео је
ОДЛУКУ
o изменама Статута Установе за физичку културу
Спортски центар „Младост“ Чачак
Члан 1.
У Статуту Установе за физичку културу Спортски центар
28.02.2003. и 129 од 30.03.2005. члан 6 мења се и гласи:

„Младост“ Чачак бр. 33 од

Делатност Установе је:
93.19 – остале спортске активности
93.11 – делатност спортских објеката
93.29 – остале забавне и рекреативне делатности
55.30 - кампови
56.10 - ресторани
49.41 - друмски превоз терета
68.20 - изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање
њима
77.21 - изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт
73.20 - истраживање тржишта и испитивање јавног мњења
73.12 - медијско представљање
90.03 - уметничко стваралаштво
93.21 - делатност забавних и тематских паркова
93.29 - остале забавне и рекреативне делатности
47.11 - трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно
храном, пићима и дуваном
47.19 - остала трговина на мало у продавницама
47.99 - остала трговина на мало изван продавница
Члан 2.
Члан 12 мења се и гласи:
Директор представља и заступа Установу, организује и руководи процесом рада,
води пословање Установе, самостално доноси одлуке o правима, oбавезама и
одговорностима из радног односа запослених, oдговара за законитост рада, предлаже
основе пословне политике, програм рада и план развоја и предузима и врши и друге
послове утврђене Законом и Статутом.
Директора Установе поставља и разрешава Скупштина града Чачка, по
прибављеном мишљењу Управног одбора Установе.
За директора Установе може бити именовано лице које испуњава следеће потребне услове:
- Да је стекао високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године у било
ком научном пољу односно области и најмање 5 година радног искуства у једној
или више области из привреде или делокруга послова јавне установе.
- Да достави предлог програма рада и план развоја Установе за период за који се
именује
Члан 3.
У одредбама Статута , реч „општина“ у различитим падежима и на одговарајућим
местима, замењује се речју „град“ у одговарајућем падежу.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Чачка“ .
СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“
17.12.2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Управног одбора,
Зоран Ћендић, 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 Уметничка галерија «Надежда
Петровић» Чачак (“Сл. лист општине Чачак”, бр. 4/2006 и “Сл. лист града Чачка”, бр.
4/2011) и члана 39. став 1. алинеја 1. и члана 50. став 1. и 5. Статута Уметничке галерије
«Надежда Петровић» Чачак,
Управни одбор, на седници одржаној дана 12.12.2012. године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ «НАДЕЖДА
ПЕТРОВИЋ» ЧАЧАК
Члан 1.
У Статуту Уметничке галерије «Надежда Петровић» Чачак, бр. 154 од 9. 06.2006.
године и бр. 96 од 5.04.2011. године («Сл. лист општине Чачак», бр. 8/2006 и «Сл. лист
града Чачка», бр. 7/2011), у члану 22. став 1. речи: »и финансијски план» бришу се.
Члан 2.
У члану 31. став 1. алинеја прва, мења се и гласи:
“да има високо образовање из научне области Филозофије или других Друштвено хуманистичких наука, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно завршен
Филозофски или други факултет у области Друштвено - хуманистичких наука, у трајању
од најмање четири године.”
Члан 3.
У члану 39. 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 43. 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.
УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“
Број: 334
12.12.2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Управног одбора,
Ненад Кувељић, с.р.
***
На основу члана 44. став 1. тачка 1. Закона о култури (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09),
члана 26. Одлуке о организовању Установе “Међуопштински историјски архив” за град
Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани коју је донела Скупштина града Чачка (бр.
06-67/2006-5-02 од 15.09.2006. године и бр. 06-23/11-1 од 16. марта 2011. године), члана 26.
Одлуке о организовању Установе “Међуопштински историјски архив” за град Чачак и
општине Горњи Милановац и Лучани коју је донела Скупштина општине Горњи
Милановац (бр. 4-01-06-740/06 од 26.12.2006. године и бр. 2-06-885/2011 од 8. априла 2011.
године ), члана 26. Одлуке о организовању Установе “Међуопштински историјски архив”
за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани коју је донела Скупштина општине
Лучани (бр. 06-32/06-02 од 04.08.2006. године и бр. 06-6/2011-02 од 18. 03. 2011. године),
члана 45. став 1. тачка 1. и члана 57. став 4. Статута Установе “Међуопштински
историјски архив” за град Чачак и општине Горњи Mилановац и Лучани и у складу са
одредбама Уговора о регулисању међусобних права, обавеза и одговорности оснивача
Међуопштинског историјског архива, бр. 917-06-2/2007-01 од 12.04.2007. године,
Управни одбор Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине
Горњи Милановац и Лучани, дана 27.12.2012. године, донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ
АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ
Члан 1.
У Статуту Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи
Милановац и Лучани, бр. 01-341/4 од 28. септембра 2007. године и бр. 236 од 25. маја 2011.
године («Сл. лист општине Чачак», бр. 13/2007 и «Сл. лист града Чачка», бр.11/2011), у
члану 36. став 1. тачка 1., мења се и гласи:
“да има високо образовање из научне области филозофске односно филолошке,
правне или економске науке, стечено на студијама другог степена (дипломске академске
студије-мастер), односно завршен Филозофски, Филолошки, Правни или Економски
факултет, у трајању од најмање четири године.”
Члан 2.
У члану 45. после алинеје четрнаесте додаје се нова алинеја петнаеста која гласи:
“-подноси извештај о свом раду оснивачу - граду Чачку, најмање једанпут
годишње,”
Досадашње алинеје петнаеста, шеснаеста и седамнаеста постају алинеје шеснаеста,
седамнаеста и осамнаеста.
Члан 3.
У члану 49. после тачке 4. додаје се тачка 4a. која гласи:
“4a) подноси извештај о свом раду оснивачу – граду Чачку, најмање једанпут
годишње,”.
Члан 4.
По добијању накнадне сагласности ова Одлука се објављује у “Сл. листу града
Чачка”, “Сл. листу општине Горњи Милановац” и “Сл. листу општине Лучани”, а ступа на
снагу осмог дана од дана објављивања у последњем службеном гласилу.
МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
Број: 563/2
27.12.2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Управног одбора,
Ивана Ћирјаковић, с.р.

С А Д Р Ж А Ј:
27. Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за урбанистичко
и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак за 2013. годину
28. Програм обављања и развоја комуналне делатности за 2013. годину
29. Програм уређивања грађевинског земљишта за 2013. годину
30. Програм изградње и одржавања јавних путева и улица за 2013. годину
31. Одлука о утврђивању висине накнаде за коришћење јавног грађевинског земљишта за
2013. годину
32. Одлука о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди
33. Одлука о измени Одлуке о оснивању Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
34. Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2013.
годину
35. Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама воде и употребе канализације
36. Одлука о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП
„Комуналац“ Чачак за 2012. годину
37. Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга изношења и депоновања
смећа
38. Одлука о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 2013. годину
39. Одлука о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2013. годину
40. Одлука о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за
град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2013. годину
41. Одлука о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав
Петковић-Дис“ за 2013. годину
42. Одлука о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда
Петровић“ Чачак за 2013. годину
43. Одлука о измени Одлуке о организовању Установе „Туристичка организација Чачка“
44. Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавне установе „Туристичка
организација Чачка“
45. Одлука о измени Одлуке о оснивању Установе за физичку културу Спортски центар
„Младост“ у Чачку
46. Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Установе за физичку
културу Спортски центар „Младост“ Чачак
47. Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Уметничке
галерије „Надежда Петровић“ Чачак
48. Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута
Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
49. Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе за дневни боравак деце,
младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак
50. Одлука о именовању Привременог управног одбора Установе за дневни боравак деце,
младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак
51. Решење о именовању привременог директора Предшколске установе „Моје детињство“
Чачак
52. Одлука о именовању Привременог управног одбора Предшколске установе „Моје
детињство“ Чачак
53. Одлука о прихватању иницијативе за увођење самодоприноса за Месну заједницу
Заблаће
54. Одлука о измени Статута Јавне установе „Туристичка организација Чачка“
55. Одлука о изменама Статута Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“
Чачак

56. Одлука о изменама и допунама Статута Уметничке галерије „Надежда Петровић“
Чачак
57. Одлука о изменама и допунама Статута Међуопштинског историјског архива за град
Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани

