СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ЧАЧКА
БРОЈ 4
2. МАРТ 2013. ГОДИНЕ
На основу члана 73. став 3. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008) и члана 205.
Пословника о раду Скупштине града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 8/2008),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 28. фебруара и 1. марта 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
- Директан телевизијски пренос седница Скупштине града Чачка у 2013. години, поверава се
Конзорцијуму телевизија галаксија 32 доо Чачак и телевизија Телемарк доо Чачак
- Скупштина града Чачка овлашћује председника Скупштине града Чачка, да закључи уговор о
поверавању телевизијског преноса са понуђачем Конзорцијум телевизија галаксија 32 доо Чачак и
телевизија Телемарк доо Чачак.
Одлука ће бити објављена у „Службеном листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-31/13-I
28. фебруар и 1. март 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),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 28. фебруара и 1. марта 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
Д.О.О. „НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2013. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на План и програм рада Д.О.О. „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за
2013. годину, који је донела Скупштина Д.О.О. „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак, дана 19. јануара
2013. године.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-31/13-I
28. фебруар и 1. март 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
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 28. фебруара и 1. марта 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК
ЗА 2013. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2013. годину, који
је донео Управни одбор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, на седници одржаној 1. фебруара 2013. године.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-31/13-I
28. фебруар и 1. март 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 „Моравац“ Мрчајевци („Сл. лист
општине Чачак“ бр. 2/2001 и „Сл. лист града Чачка“ бр. 15/2009),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 28. фебруара и 1. марта 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2013. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2013. годину, који је
донео Управни одбор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци, на седници одржаној 7. фебруара 2013. године.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-31/13-I
28. фебруар и 1. март 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 „Чачак“ Чачак („Сл. лист општине
Чачак“ бр. 2/2001 и „Сл. лист града Чачка“ бр. 4/2009),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 28. фебруара и 1. марта 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2013. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2013. годину, који је донео
Управни одбор ЈКП „Чачак“ Чачак, на седници одржаној 12. фебруара 2013. године.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-31/13-I
28. фебруар и 1. март 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 178. став 1. Закона о
енергетици („Сл. гласник РС“ број 57/2011, 80/2011 - испр., 93/2012 и 124/2012), члана 17. став 1. тачка 3.
Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа ''Чачак'' Чачак (''Сл. лист општине Чачак'' број
2/2001 и ''Сл. лист града Чачка'' број 4/2009), члана 63. Статута града Чачка (''Сл. лист града Чачка'' број
3/2008), члана 80. Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Чачка (''Службени
лист града Чачка'', број 9/2010) и члана 21. и 22. Тарифног система за обрачун прикључне снаге и
испоручене топлотне енергије града Чачка (''Службени лист града Чачка'', број 11/2011 и 14/2011),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 28. фебруара и 1. марта 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ ЗА ПРИКЉУЧНУ
СНАГУ И ИСПОРУЧЕНУ ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ ТАРИФНИМ КУПЦИМА

1. Даје се сагласност на Одлуку о цени за прикључну снагу и испоручену топлотну енергију
тарифним купцима број 646, коју је Управни одбор ЈКП ''Чачак'' Чачак донео на седници одржаној
12.02.2013. године.
2. Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу града Чачка''.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-31/13-I
28. фебруар и 1. март 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
27. Одлуке о организовању установе ,,Туристичка организација Чачка“ (“Сл. лист града Чачка“ бр.
14/2011),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 28. фебруара и 1. марта 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ ,,ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“
ЗА 2013. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада са Финансијским планом Јавне установе „Туристичка
организација Чачка“ за 2013. годину, који 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: 06-31/13-I
28. фебруар и 1. март 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
12. став 2. Одлуке о оснивању Градске стамбене агенције („Сл. лист општине Чачак“ бр. 9/2005, 13/2005 и
8/2006 и „Сл. лист града Чачка“ бр. 5/2009),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 28. фебруара и 1. марта 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА
„ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ“ ЧАЧАК ЗА 2013. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи програм и план рада „Градске стамбене агенције“ Чачак за
2013. годину, који је донео Управни одбор „Градске стамбене агенције“ Чачак, на седници одржаној 4.
фебруара 2013. године.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-31/13-I
28. фебруар и 1. март 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
6. Одлуке о оснивању Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ у Чачку („Сл. лист
општине Чачак“ бр. 5/92, 8/2002 и 2/2005),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 28. фебруара и 1. марта 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА 2013. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада и Финансијски план Установе за физичку културу
Спортски центар „Младост“ Чачак за 2013. годину, који је донео Управни одбор Установе за физичку
културу Спортски центар „Младост“ Чачак, на седници одржаној 22. јануара 2013. године.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-31/13-I
28. фебруар и 1. март 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 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 28. фебруара и 1. марта 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ АРИЉЕ
ЗА 2013. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље
за 2013. годину, коју је донео Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање ,,Рзав“ Ариље, на
седници одржаној 27. децембра 2012. године.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-31/13-I
28. фебруар и 1. март 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић

***
На основу члана 32. став 1. тачка 3. и 13. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број
129/2007), члана 7. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 62/2006,
47/2001 и 93/2012), члана 87. став 1. и 2. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ број
135/2004, 39/2009 – др. Закон 72/2009 – др. Закон и 43/2001 - одлука УС) и члана 63. став 1. тачка 3
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 28. фебруара и 1. марта 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 1.
У Одлуци о накнади за заштиту и унапређење животне средине („Сл. лист града Чачка“ број 9/2010
и 16/2011) члан 7. мења се и гласи:
„Члан 7.
Ослобађају се плаћања накнаде:
-корисници социјалне помоћи,
-удружења особа са инвалидитетом,
-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 и друга правна лица која се финансирају из буџета,
-предузетници који обављају делатност у области старих заната у смислу 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“ број
56/2012).“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-31/13-I
28. фебруар и 1. март 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 чланa
18. став 1. Одлуке о оснивању Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању
(„Сл. лист општине Чачак“ бр. 12/2005, 2/2006 и 13/2007 и „Сл. лист града Чачка“ бр. 17/2012),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 28. фебруара и 1. марта 2013. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
У ОБРАЗОВАЊУ ЗА 2013. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план и програм рада Регионалног центра за професионални развој
запослених у образовању за 2013. годину, који је донео Управни одбор Регионалног центра за
професионални развој запослених у образовању, на седници одржаној 12. фебруара 2013. године.
II
Ову Одлуку објавити у“Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-31/13-I
28. фебруар и 1. март 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић
***
На основу члана 18. став 1. Одлуке о оснивању Регионалног центра за професионални развој
запослених у образовању (,,Сл. лист општине Чачак“ бр. 12/2005, 2/2006 и 13/2007 и „Сл. лист града
Чачка“ бр. 17/2012) и члана 63. став 1. тачка 11. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 28. фебруара и 1. марта 2013. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА РЕГИОНАЛНОГ
ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени и допуни Статута Регионалног центра за
професионални развој запослених у образовању, коју је донео Управни одбор Регионалног центра за
професионални развој запослених у образовању, на седници одржаној 12. фебруара 2013. године.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-31/13-I
28. фебруар и 1. март 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић
***
На основу члана 13. Закона о бањама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 80/92 и члана 63.
став 1. тачка 44. Статута града Чачка („Службени лист града Чачка“ бр. 3/2008),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 28. фебруара и 1. марта 2013. године, донела је

ОДЛУКУ
1. Одлука о поверавању права коришћења и висини накнаде за коришћење природног
лековитог фактора у насељеном месту Горња Трепча („Службени лист општине Чачак“ бр. 12/1997)
престаје да важи.
2. Ова одлука објављује се у „Службеном листу града Чачка“ и ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-31/13-I
28. фебруар и 1. март 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић
***
На основу члана 63. став 1. тачка 10. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 28. фебруара и 1. марта 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О УКИДАЊУ ОПШТИНСКОГ ВАТРОГАСНОГ ФОНДА
Члан 1.
Овом одлуком укида се Општински ватрогасни фонд, основан Одлуком о оснивању
Општинског ватрогасног фонда („Сл. лист општине Чачак“ бр. 9/77).

Члан 2.
Општински ватрогасни фонд престаје са радом дана 28. фебруара 2013. године.
Члан 3.
Даном укидања Општинског ватрогасног фонда, средства са рачуна Фонда прелазе на рачун
буџета града Чачка.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-31/13-I
28. фебруар и 1. март 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић

***

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 34. став 2. Статута града Чачка ("Службени лист града
Чачка" бр. 3/2008),
Скупштина града Чачка на седници одржаној 28. фебруара и 1. марта 2013. године, утврдила је

ПРЕДЛОГ
одлуке о увођењу самодоприноса
за Месну заједницу Заблаће
Члан 1.
Овом одлуком уводи се самодопринос ради обезбеђења средстава за задовољавање заједничких
потреба и интереса грађана са пребивалиштем на подручју Месне заједнице Заблаће, као и грађана који
немају пребивалиште, а на том подручју имају непокретну имовину чији се услови коришћења
побољшавају средствима самодоприноса.
Подручје Месне заједнице Заблаће чини територија насељеног места Заблаће, односно КО Заблаће у
граду Чачку, утврђена Законом о територијалној организацији Републике Србије.
1. Висина средстава самодоприноса
Члан 2.
Укупан планиран износ средстава која се прикупљају самодоприносом износи 5.000.000,00
динара који чини предрачунску вредност учешћа Месне заједнице у изградњи, односно одржавању
објеката и спровођењу других активности из ове одлуке.
2. Намена и динамика утрошка средстава самодоприноса
Члан 3.
Средства самодоприноса користиће се за:
1. Одржавање, пошљунчавање и асфалтирање улица и путева у Месној заједници Заблаће:
1) пута на ''Балкану'' у дужини око 220 м.,
2) пута у ''Микронасељу'' у дужини око 550 м.,
3) пута према гробљу ''Врањак'' у дужини око 600 м.,
4) пута у ''Жагрићима'' у дужини око 250 м.,
у укупном износу 2.000.000,00 динара или 40% од укупно планираних средстава, са реализацијом у
току трајања самодоприноса.

2. Електрификацију, реконструкцију и одржавање нисконапонске електро мреже:
1) засеок трафо станица Огњеновићи у дужини укупно око 300 м,
2) ''Трсине'' (према гробљу Стара Црква) у дужини око 500 м,
3) ''Криваје'' у дужни око 200 м,
4) ''Жагрићи'' у дужини око 100 м,
и јавна расвета са три трафостанице: ''Огњеновићи'', ''Зарићи'' и ''Величковићи'', у укупном износу
750.000,00 динара или 15% од укупно планираних средстава, са реализацијом у току трајања
самодоприноса.
3. Изградњу фекалне и кишне канализације у засеоку ''Ријека'' у износу од 500.000,00 динара
или 10% од укупно планираних средстава, са реализацијом у току трајања самодоприноса.
4. Спорт и физичку културу – реконструкција ограде и трибина на спортском терену ФК
''Омладинац'' у износу 500.000,00 динара или 10% од укупно планираних средстава, са реализацијом у
току трајања самодоприноса.
5. Културу – набавка ношње за фолклорни огранак КУД ''ФРА'' у Заблаћу у износу 250.000,00 динара
или 5% од укупно планираних средстава, са реализацијом у току трајања самодоприноса.
6. Обављање послова утврђених Статутом Месне заједнице Заблаће, одржавање просторија
месне заједнице и покриће трошкова самодоприноса у износу 500.000,00 динара или 10 % од укупно
планираних средстава, у току трајања самодоприноса.
О реализацији одлуке о самодоприносу стараће се Савет Месне заједнице Заблаће.
Савет месне заједнице утврђује редослед и време финансирања пројеката из става 1. овог члана у
зависности од прилива средстава и плана и програма комуналног опремања града.
3. Време трајања самодоприноса
Члан 4.
Самодопринос се уводи за период од 5 година почев од осмог дана од дана објављивања у
"Службеном листу града Чачка" Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Заблаће, на основу
извештаја комисије за спровођење референдума и проглашења Скупштине града да је та одлука донета.

4. Обвезници и основица самодоприноса
Члан 5.
Самодопринос се уводи:
1. у новцу из извора и по стопама:
1) запослени на зараде (плате) по стопи 3%;
2) земљорадници, власници или корисници земљишта на приход од пољопривреде и шумарства
по стопи од 100%;
3) лица која обављају занатске и друге привредне делатности и професионалне и друге
интелектуалне услуге која се задужују порезом на приход од самосталне делатности на опорезиву добит
по стопи од 3%;
4) лица која обављају занатске и друге привредне делатности и професионалне и друге
интелектуалне услуге (самосталне делатности) која се задужују порезом у паушалном износу на
паушално утврђени приход на који се утврђује порез, по стопи од 3%;
5) власници или корисници непокретности 3 на приход од непокретности (по основу издавања у
закуп и сл.);
6) власници непокретне имовине 0,10% на основицу на коју се обрачунава порез на непокретну
имовину.
Основицу самодоприноса из тачке 1. овог члана чине:
нето зараде (плате) запослених (зараде за обављени рад и време проведено на раду и друга
примања по основу радног односа, осим пореза и доприноса који се плаћају из зараде и накнада трошкова
запосленог у вези са радом који се у складу са законом не сматрају зарадом),
приходи од пољопривреде и шумарства (катастарски приход),
приходи од самосталне делатности;
приход од непокретности,
на које се плаћа порез на доходак грађана у складу са законом који уређује порез на доходак грађана,
вредност непокретне имовине на коју се обрачунава порез на имовину у складу са законом
којим се уређује порез на имовину.

2. У раду:
1) за рад способни мушкарци од 18-65 година старости, осим лица која су од стране лекарске
комисије проглашена неспособним за рад, по 2 радна дана годишње и имаоци трактора по 1. тракторску
дневницу, по плану и распореду радова који утврди Савет месне заједнице, у складу са планом
реализације самодоприноса и планом рада месне заједнице.
У случају да се радни дан и тракторска дневница не одраде могу се заменити новчаном дневницом у
износу од 2.000 динара, односно у износу динарске противвредности 20 евра по средњем курсу НБС у
време наплате.
Самодопринос по стопи од 1% на пензије остварене у земљи и иностранству плаћају пензионери
који се писаном изјавом изјасне да добровољно уплаћују самодопринос.
Члан 6.
Обвезници самодоприноса су грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју Месне
заједнице Заблаће, а грађани који немају пребивалиште и изборно право на подручју Месне заједнице
Заблаће, а на том подручју имају непокретну имовину чије се коришћење побољшава средствима
самодоприноса, обвезници су само по основу вредности и прихода од те имовине.
5. Обрачун, наплата и евидентирање самодоприноса
Члан 7.
Послове обрачуна и наплате самодоприноса врши исплатилац примања истовремено са њиховом
исплатом, у складу са законом.
У случају кад се обрачун врши системом пореза по одбитку, приликом сваке исплате одговарајућег
прихода исплатилац врши обрачун и уплату самодоприноса на тај приход.
Обрачун и наплату самодоприноса из личног примања, односно прихода на које се плаћа порез у
проценту од сваког оствареног бруто прихода, врше исплатиоци тих личних примања, односно прихода,
истовремено са уплатом одговарајућих пореза и доприноса, а из пензија – приликом њиховог обрачуна.

Члан 8.
Новчана средства самодоприноса, која представљају локални јавни приход и строго су наменског
карактера, уплаћују се и евидентирају у буџету града на посебан рачун корисника средстава Месне
заједнице Заблаће, број:
- 840-711181843-57 на зараде (плате) запослених, приходе од непокретности и по основу
пензија, и бр. 840-711184843-78 на приход од самосталне делатности, с позивом на број модела 97 и број
одобрења: КБ (контролни број) – 034 - 29 (идентификациони број буџетског корисника) - ПИБ (порески
идентификациони број) уплатиоца самодоприноса на зараде (плате), приходе од непокретности, пензије и
приходе од самосталне делатности;
- 840-711183843-71 на приход од пољопривреде и шумарства и 840-711185843-85 на
вредност имовине, с позивом на број модела 97 и број одобрења: КБ (контролни број) – 034 - ЈМБГ
(јединствени матични број) уплатиоца физичког лица за самодопринос на приходе од пољопривреде и
шумарства и на вредност имовине, а који се рачуни воде код Управе за трезор - Филијала Чачак.
О вођењу евиденције, ажурирању спискова обвезника, обавештавању исплатиоца и обвезника о
заведеном самодоприносу, спровођењу поступка изјашњавања пензионера за добровољно плаћање
самодоприноса на основу писане изјаве, броју и промени уплатног рачуна, приливу, наплати, утрошку
средстава самодоприноса, приоритетима и роковима реализације пројеката из члана 3. ове одлуке стараће
се Савет Месне заједнице Заблаће, у складу са овом одлуком.
Наредбодавац за средства самодоприноса су председник и потпредседник Савета Месне заједнице.
Члан 9.
У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом одлуком, сходно се примењују
одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација.
6. Ослобађање од плаћања самодоприноса
Члан 10.
Ослобађају се обавезе плаћања самодоприноса по основу вредности непокретне имовине лица која
су обвезници плаћања самодоприноса по основу зараде (плате).

7. Примања на која се не плаћа самодопринос
Члан 11.
Самодопринос се не плаћа на примања која су законом изузета од опорезивања.
8. Прикупљање, преусмеравање, обустава и враћање
више наплаћених средстава самодоприноса
Члан 12.
Средства самодоприноса обрачунавају се и уплаћују на примања и приходе из члана 5. ове одлуке
који доспевају до истека рока на који је самодопринос заведен.
Ако се укупан износ средстава самодоприноса који се прикупља оствари пре истека рока за који је
самодопринос заведен, средства самодоприноса прикупљаће се и даље, најдуже за период за који се
самодопринос заводи, ради усклађивања вредности пројеката предвиђених овом одлуком и раста цена на
мало у Републици Србији, а највише до висине њихове тржишне вредности утврђене у време реализације.
Члан 13.
Ако за поједине пројекте из члана 3. ове одлуке средства која се прикупљају самодоприносом не
буду довољна, а за друге пројекте буду прикупљена у већем износу од потребног по обрачуну радова,
Савет Месне заједнице може извршити преусмеравање средстава у корист пројекта за који недостају
средства до висине више прикупљених средстава, а највише до нивоа планираних средстава за пројекат за
који недостају средства.
Члан 14.
Савет Месне заједнице обуставиће одлуком даљу наплату самодоприноса, ако се прилив средстава
самодоприноса потребан за реализацију свих пројеката предвиђених овом одлуком оствари пре истека
периода за који је самодопринос заведен.
Одлука о обустави даље наплате самодоприноса објављује се у "Службеном листу града Чачка".

Члан 15.
Евентуално више наплаћена средства самодоприноса, која су последња уплаћена, вратиће се
обвезницима самодоприноса уведеног на зараде (плате) преко исплатиоца зарада (плата), а за
самодопринос уведен на катастарски приход, приход од самосталне делатности, приход од непокретне
имовине и на вредност имовине обвезнику самодоприноса непосредно или преко уплатиоца средстава.
9. Надзор
Члан 16.
Грађани врше надзор над наменском употребом средстава самодоприноса преко надзорног одбора
Месне заједнице.
Савет Месне заједнице дужан је да најмање једанпут годишње, а обавезно приликом усвајања
годишњег финансијског извештаја, информише грађане на збору или путем средстава информисања о
приливу и трошењу средстава самодоприноса.
Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Чачка".
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-31/13-I
28. фебруар и 1. март 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

***
На основу члана 39. Статута града Чачка (''Службени лист града Чачка'' бр. 3/2008),
Скупштина града Чачка на седници одржаној 28. фебруара и 1. марта 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
о расписивању референдума ради доношења
Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Заблаће
1. Расписује се референдум ради изјашњавања грађана о предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса
за Месну заједницу Заблаће, града Чачка.
2. На референдуму ће се изјашњавати грађани који имају право гласа у складу са Законом о
финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'' бр.62/2006, 47/2011 и 93/12).
3. На референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању:
''Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Заблаће?''.
4. На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи: ''за'' или ''против''.
5. Референдум ће се спровести од 25. марта до 10. априла 2013. године у времену од 8,00 до 20,00
часова.
6.Референдум ће спровести Комисија за спровођење референдума образована посебном одлуком
Скупштине града.

Ову одлуку објавити у ''Службеном листу града Чачка''.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-31/13-I
28. фебруар и 1. март 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

***
На основу члана 40. и 41. став 1. Статута града Чачка (''Службени лист града Чачка'' бр. 3/2008),
Скупштина града Чачка на седници одржаној 28. фебруара и 1. марта 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
о образовању Комисије за спровођење референдума
у Месној заједници Заблаће

1. Образује се Комисија за спровођење референдума ради доношења Одлуке о увођењу
самодоприноса за Месну заједницу Заблаће у саставу: Момир Винић, председник; Милева Величковић,
заменик председника; Милинко Ђорђевић, члан; Богољуб Величковић, заменик члана; Драгослав
Поповић, члан; Мирко Зарић, заменик члана; Драган Сатарић, члан; Срећко Винић, заменик члана; Иван
Мијаиловић, члан; и Миле Јелић, заменик члана.
2. Комисија за спровођење референдума из тачке 1. ове одлуке образује гласачке одборе и утврђује
њихове задатке, прописује обрасце за спровођење референдума, одређује гласачка места, садржину,

изглед и број гласачких листића, стара се о законитом спровођењу референдума, утврђује резултате
референдума и о томе подноси извештај Скупштини града и Савету Месне заједнице Заблаће и обавља
друге послове на спровођењу референдума у складу са законом и Статутом града Чачка.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу града Чачка''.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-31/13-I
28. фебруар и 1. март 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.
***
На основу члана 20. став 2. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Србије“ бр. 62/06 и 47/11) и члана 41. став 1. и 43. став 1. Статута града Чачка („Службени лист
града Чачка“ број 3/2008),
Комисија за спровођење референдума ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну
заједницу Трбушани („Службени лист града Чачка“ бр. 20/12) на основу резултата гласања грађана
утврђених од стране Гласачког-их одбора за спровођење референдума, сачинила је дана 01.02.2013.
године записник о утврђивању резултата изјашњавања грађана и Скупштини града Чачка и Савету Месне
заједнице Трбушани, доставља
ИЗВЕШТАЈ
о резултатима изјашњавања грађана на референдуму ради доношења
Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани
1. Референдум за изјашњавање грађана о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за Месну
заједницу Трбушани („Службени лист града Чачка“ бр. 20/12) спроведен је од 10.01.2013. до 31.01.2013.
године у времену од 07 до 20 сати.

2. На основу Записника 1 Гласачког одбора о резултатима изјашњавања грађана, Комисија за
спровођење референдума дана 01.02.2013. године, утврдила је да је:
1) Укупно уписано у гласачки списак 2629 грађана са правом гласа на референдуму,
2) Према изводу из гласачког списка укупно 1708 гласача који су гласали, што износи 65% од
укупно уписаних гласача,
3) неважећих гласачких листића 5,
4) важећих гласачких листића 1703, од тога:
- заокруживањем одговора „ЗА“ изјаснило се 1586 грађана, што износи 60,32% од укупно
уписаних грађана у гласачки списак,
- заокруживањем одговора „ПРОТИВ“ изјаснило се 117 грађана или 4,45% од укупно уписаних
грађана у гласачки списак.
3. На основу члана 23. став 3. Закона о финансирању локалне самоуправе којим је утврђено да
се Одлука о самодоприносу сматра донетом кад се за њу изјасни већина од укупног броја грађана који по
Закону имају право изјашњавања, напред наведеним резултатима изјашњавања грађана утврђено је да
према броју гласова „ЗА“ у односу на укупан број уписаних грађана у гласачки списак донета Одлука о
увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани.
ГРАД ЧАЧАК
Комисија за спровођење референдума
у Месној заједници Трбушани
Број: 14/2013
01.02.2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Комисије за спровођење референдума,
Грујица Аћимовић, с.р.
***
На основу члана 43. став 2. и члана 63. став 1. тачка 44). Статута града Чачка („Службени лист
града Чачка“ бр. 3/08),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 28. фебруара и 1. марта 2013. године, донела је

ОДЛУКУ
I
Проглашава се Одлука о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани коју су донели
грађани са правом гласа на референдуму од 10. до 31. јануара 2013. године.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу града Чачка“СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-31/13-I
28. фебруар и 1. март 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић
***
На основу члана 23. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник Републике
Србије" бр. 62/06), члана 43. Статута града Чачка ("Службени лист града Чачка" бр. 3/2008) и записника
Комисије за спровођење писменог изјашњавања грађана МЗ Трбушани од 01.02.2013. године,
Пунолетни грађани насељеног места Трбушани, донели су

ОДЛУКУ
о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани
Члан 1.
Овом одлуком уводи се самодопринос ради обезбеђења средстава за задовољавање
заједничких потреба и интереса грађана са пребивалиштем на подручју Месне заједнице Трбушани, као и
грађана који немају пребивалиште, а имају непокретну имовину на том подручју.
Подручје Месне заједнице Трбушани, на коме се прикупљају средства самодоприноса, чини
део територије насељеног места Трбушани, односно КО Трбушани у граду Чачку, утврђена Законом о
територијалној организацији Републике Србије, без подручја Месне заједнице ''Лугови'' Чачак, чије је
подручје утврђено Одлуком о месним заједницама (''Службени лист општине Чачак'' бр. 4/2000, 2/01,
16/04, 1/05, 2/05, 9/05 и 12/05).
1. Висина средстава самодоприноса
Члан 2.
Укупан планиран износ средстава која се прикупљају самодоприносом износи
15.000.000,00 динара који чини предрачунску вредност учешћа Месне заједнице у изградњи, односно
реконструкцији и одржавању објеката и спровођењу других активности предвиђених овом одлуком.
2. Намена и динамика утрошка средстава самодоприноса
Члан 3.
Средства самодоприноса користиће се:
1. За одржавање, пошљунчавање и асвалтирање путева и улица у месној заједници
Трбушани и то:
- Улица ''507'',
- Улица ''508'',
- Улица ''506'',
- Улица ''505'',
- Улица ''503'',
- Улица ''Пут за Ваљево'' – крак према сеоском састанку,

- Улица ''Видаковића пут'',
- Улица ''Бојовића пут'',
- Улица ''Пут за ракетну станицу'',
- Улица ''Дабића пут'',
- Улица ''Јованића сокак'''',
- Улица ''512'',
- Улица ''Милутиновића сокак'',
- Улица ''Горњи Пријеворски пут'' – део пута од бензинске пумпе ''ИМТ'' до основне
школе у Трбушанима.
Процењена вредност учешћа месне заједнице Трбушани је 6.000.000,00 динара или 40%
од укупно планираних и прикупљених средстава самодоприноса, са реализацијом у току спровођења
самодоприноса.
2. За електрификацију, реконструкцију и одржавање постојеће нисконапонске електро
мреже – стубова, водова, расвете, трафо станице и то:
1) реконструкција и изградња трафо станица:
- постављање БТС код кафане Бошка Бугарчића,
- реконструкција трафо станице ''Кула'';
2) реконструкција нисконапонске електро мреже са краковима:
- у ''Виноградима'',
- од трафо станице ''Драгачевац'' крак према Ђорђевићима,
- од трафо станице ''Кула'' крак према Панићима,
- од трафо станице ''Недовићи-2'' према Недовићима,
- од трафо станице ''Радојевићи'' према Богдановићима.
Процењена вредност учешћа месне заједнице Трбушани је 1.500.000,00 динара или 15%
од укупно планираних и прикупљених средстава самодоприноса, са реализацијом у току спровођења
самодоприноса.
3. За поправку и одржавање Дома културе и доградњу зграде Месне заједнице у износу
4.500.000,00 динара или 30% од укупно планираних и прикупљених средстава самодоприноса, са
реализацијом у току спровођења самодоприноса.
4. За спорт и физичку културу 1.500.000,00 динара или 10% од укупно прикупљених
средстава самодоприноса, са реализацијом у току трајања самодоприноса.
5. За обаваљање послова утврђених Статутом месне заједнице Трбушани (одржавање
просторија Месне заједнице и покриће трошкова реализације самодоприноса у износу 1.500.000,00 динара

или 10% од укупно планираних и прикупљених средстава самодоприноса, са реализацијом у току
спровођења самодоприноса.
О реализацији одлуке о самодоприносу стараће се Савет Месне заједнице Трбушани.
Савет месне заједнице утврђује редослед и време финансирања пројеката из става 1.
овог члана у зависности од прилива средстава и плана и програма комуналног опремања града и изградње
објеката инфраструктуре.
3. Време трајања самодоприноса
Члан 4.
Самодопринос се уводи за период од 5 година почев од осмог дана од дана објављивања
у "Службеном листу града Чачка" Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани, на
основу извештаја Комисије за спровођење референдума и проглашења Скупштине града да је та одлука
донета.
4. Обвезници и основица самодоприноса
Члан 5.
Самодопринос се уводи у новцу из извора и по стопама:
1) запослени на зараде (плате) по стопи 3%;
2) земљорадници, власници или корисници земљишта на катастарски приход (приход од
пољопривреде и шумарства) по стопи од 70%;
3) лица која обављају занатске и друге привредне делатности и професионалне и друге
непривредне делатности који се задужују порезом, према оствареном нето приходу (личном дохотку) по
стопи од 3%;
4) лица која обављају занатске и друге привредне делатности и професионалне и друге
непривредне делатности који се задужују порезом у паушалном износу, по стопи од 2,5% од паушалног
износа на који се утврђује паушални износ годишњег пореза;
5) власници или корисници непокретности 3% на приход од непокретности;
6) власници непокретне имовине 0,15% на вредност те имовине.
Основицу самодоприноса из претходног става чине:

нето зараде (плате) запослених (зараде за обављени рад и време проведено на раду и друга
примања по основу радног односа, осим пореза и доприноса који се плаћају из зараде и накнада трошкова
запосленог у вези са радом који се у складу са законом не сматрају зарадом),
приходи од пољопривреде и шумарства,
приходи од самосталне делатности;
приходи од непокретности,
на које се плаћа порез на доходак грађана у складу са законом који уређује порез на доходак грађана,
вредност непокретне имовине на коју се плаћа порез на имовину у складу са законом који
уређује порез на имовину.
Члан 6.
Обвезници самодоприноса су грађани који имају изборно право и пребивалиште на
подручју Месне заједнице Трбушани, а грађани који немају изборно право и пребивалиште на подручју
Месне заједнице Трбушани, а на том подручју имају непокретну имовину чији се услови коришћења
побољшавају средствима самодоприноса, обвезници су само по основу вредности и прихода од те
имовине.
5. Обрачун, наплата и евидентирање самодоприноса
Члан 7.
Послове обрачуна и наплате самодоприноса врши исплатилац примања истовремено са
њиховом исплатом, у складу са законом.
У случају кад се обрачун врши системом пореза по одбитку, приликом сваке исплате
одговарајућег прихода исплатилац врши обрачун и уплату самодоприноса на тај приход.
Обрачун и наплату самодоприноса из личног примања, односно прихода на које се плаћа
порез у проценту од сваког оствареног бруто прихода, врше исплатиоци тих личних примања, односно
прихода, истовремено са уплатом одговарајућих пореза и доприноса.
Члан 8.
Новчана средства самодоприноса уплаћују се и евидентирају на посебном рачуну Месне
заједнице Трбушани број:

- 840-711181843-57 на зараде (плате) запослених, приходе од непокретности и по основу
пензија, и бр. 840-711184843-78 на приход од самосталне делатности, с позивом на број модела 97 и број
одобрења: КБ (контролни број) – 034 - 66 (идентификациони број буџетског корисника) - ПИБ (порески
идентификациони број) уплатиоца самодоприноса на зараде (плате), приходе од непокретности и приходе
од самосталне делатности;
- 840-711183843-71 на приход од пољопривреде и шумарства и 840-711185843-85 на
вредност имовине, с позивом на број модела 97 и број одобрења: КБ (контролни број) – 034 - ЈМБГ
(јединствени матични број) уплатиоца физичког лица за самодопринос на приходе од пољопривреде и
шумарства и на вредност имовине, а који се рачуни воде код Управе за трезор - Филијала Чачак.
О вођењу евиденције, ажурирању спискова обвезника, обавештавању исплатиоца и
обвезника о заведеном самодоприносу, броју и промени уплатног рачуна, приливу, наплати, утрошку
средстава самодоприноса, приоритетима и роковима реализације пројеката из члана 3. ове одлуке стараће
се Савет Месне заједнице Трбушани, у складу са овом одлуком.
Наредбодавац за средства самодоприноса су председник и потпредседник Савета Месне
заједнице.
Средства самодоприноса строго су наменског карактера.
Члан 9.
У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате,
рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом одлуком, сходно се
примењују одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација.
6. Прикупљање, преусмеравање, обустава и враћање
више наплаћених средстава самодоприноса
Члан 10.
Средства самодоприноса обрачунавају се и уплаћују на примања и приходе из члана 5.
ове одлуке који доспевају до истека рока на који је самодопринос заведен.

Члан 11.
Ако за поједине пројекте из члана 3. ове одлуке средства која се прикупљају
самодоприносом не буду довољна, а за друге пројекте буду прикупљена у већем износу од потребног по
коначном обрачуну радова, Савет Месне заједнице може извршити преусмеравање средстава у корист
пројекта за који недостају средства до висине више прикупљених средстава, а највише до нивоа
потребних средстава за пројекат за који недостају средства.
Члан 12.
Савет Месне заједнице обуставиће одлуком даљу наплату самодоприноса, ако се прилив
средстава самодоприноса потребан за реализацију свих пројеката предвиђених овом одлуком оствари пре
истека периода за који је самодопринос заведен.
Одлука о обустави даље наплате самодоприноса објављује се у "Службеном листу града
Чачка".
Члан 13.
Евентуално више наплаћена средства самодоприноса, која су последња уплаћена,
вратиће се обвезницима самодоприноса уведеног на зараде (плате) преко исплатиоца зарада (плата), а за
самодопринос уведен на катастарски приход, приход од самосталне делатности, приход од непокретне
имовине и на вредност имовине обвезнику самодоприноса непосредно или преко уплатиоца средстава.
7. Примања на која се не плаћа самодопринос
Члан 14.
Самодопринос се не плаћа на примања која су законом изузета од опорезивања.
8. Надзор
Члан 15.
Грађани врше надзор над наменском употребом средстава самодоприноса преко
Надзорног одбора Месне заједнице.

Савет Месне заједнице дужан је да најмање једанпут годишње, а обавезно приликом
усвајања годишњег финансијског извештаја, информише грађане на збору или путем средстава
информисања о приливу и трошењу средстава самодоприноса.
Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града
Чачка".
ГРАД ЧАЧАК
Месна заједница Трбушани
Број: 14/2013
01.02.2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Комисије за спровођење референдума,
Грујица Аћимовић, с.р.
***
На основу члана 120. Статута града Чачка (,,Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008),
Градоначелник града Чачка, дана 6. фебруара 2013. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА ЧАЧКА
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за привреду града Чачка у саставу:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бранислав Лазовић, привредник и одборник Скупштине града Чачка
Драган Јовић, „Алфако инжењеринг“ Чачак,
Милисав Новичић, „Унипромет“ Чачак,
Зоран Стефановић, Компанија „Слобода“ Чачак
Милован Глишић „Електродистрибуција“ Чачак
Радован Марковић, „Рамарк“ Чачак
Родољуб Поповић, „Атеник комерц“ Чачак
Миленко Костић, „Ауто Чачак“ Чачак
Милан Видаковић, Фабрика резног алата Чачак,
Горана Танасковић, Привредна комора Краљево, ОЈ Чачак
Мара Топаловић, Студио Марушка, Прељина, Чачак
Драган Кузмановић, „Домис“ Чачак
Александар Петронијевић, АД „Аутопревоз“ Чачак
Милојко Петровић, „ТВ Галаксија 32“ Чачак
Зоран Грујичић, НИС Нови Сад, ОЈ Чачак
II
Савет за привреду града Чачка је саветодавно тело Градоначелника у области привреде.
Савет има председника, заменика председника и 13 чланова.
Своје предлоге, иницијативе и мишљења Савет доставља Градоначелнику.
III
Савет за привреду града Чачка:
- врши повезивање и координацију између привредних субјеката и локалне самоуправе;
- иницира разматрање питања и доношење закључака из области привреде од значаја за град

Чачак;
- предлаже начине ефикасније реализације приоритетних задатака одређених стратешким
документом;

- иницира измену законских решења у појединим областима, чије је извршење у надлежности
локалне самоуправе, у циљу бржег и ефикаснијег задовољења потреба правних и физичких лица у
области пословне иницијативе.
IV
Савет за привреду града Чачка ће на првој (конститутивној) седници изабрати председника и
заменика председника Савета из реда чланова Савета.
Прву (конститутивну) седницу Савета сазваће и њоме председавати, до избора председника
Савета, Градоначелник града Чачка.
Савет за привреду ради и одлучује у складу са Пословником Савета за привреду.
V
Стручне и административне послове за потребе Савета за привреду обављаће Градска управа за
локални економски развој града Чачка.
VI
Ово Решење објавити у «Службеном листу града Чачка».
ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 020-3/13-II
6. фебруар 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
мр Војислав Илић, с.р.

***
На основу члана 121. став 1. тачка 2. Статута града Чачка (“Службени лист града Чачка, бр. 3/2008)
и члана 4. Одлуке о буџету града Чачка за 2013. годину (“Службени лист града Чачка”, бр. 25/2012),
Градско веће града Чачка, на седници одржаној 8. фебруара 2013. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА БЕСПЛАТАН
ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ
Члан 1.
Овим правилником прописује се право грађана на бесплатан градски и приградски превоз на терет
средстава буџета града Чачка, утврђују корисници права, услови и поступак остваривања права на
бесплатан превоз, надзор у остваривању права и друга питања од значаја за остваривање права на
бесплатан превоз грађана на територији града Чачка.
Члан 2.
Право на бесплатан градски и приградски превоз на територији града Чачка, има:
- лице које у 2013. години, има навршених 65. година живота и
- пребивалиште на територији града Чачка најкасније од 2012. године.
Право на бесплатан градски и приградски превоз има привремено расељено и прогнано лице под
условом прописаним ставом 1. алинеја 1. овог члана и да има боравиште на територији града Чачка,
најкасније од 2012. године.
Право на бесплатан превоз има и добровољни давалац крви под условом прописаним ставом 1.
алинеја 2. овог члана и да је добровољни давалац крви више од 50 пута.

Члан 3.
Лица из члана 2. имају право на бесплатан превоз у градском и приградском саобраћају на свим
линијама А.Д „Аутопревоз”, Чачак (у даљем тексту: Превозник,) које су утврђене актом града Чачка о
поверавању јавног превоза, неограничен број пута у току дана.
Члан 4.
Право на превоз под условима прописаним овим правилником, лице из члана 2. остварује
коришћењем електронске вишекратне картице.
Лицу које испуњава услове прописане чланом 2. овог правилника, електронску картицу из става 1.
овог члана издаје Превозник о трошку корисника услуге.
Накнада за издавање електронске картице коју плаћа корисник не може бити виша од трошкова
израде електронске картице.
Члан 5.
Лице које подноси захтев за издавање електронске картице уз захтев прилаже:
- копију личне карте и подноси на увид личну карту;
- потврду о боравишту и личну карту, односно другу јавну исправу са сликом на основу
које се може утврдити идентитет лица из члана 2. став 2.
Лице из члана 2. став 3. овог правилника поред доказа из става 1. алинеја 1. овог члана,
подноси и потврду надлежне организације или установе о броју добровољног давања крви.
Члан 6.
Лице које има право на бесплатан превоз дужно је да приликом сваког коришћења услуге превоза на
аутомату у аутобусу чекира електронску картицу.
Електронска картица се укида у случају злоупотреба у чекирању картице - чекирање више пута за
један превоз или у случају ако се картица чекира, а услуга превоза не користи.
Члан 7.
Контролу законитог коришћења електронске картице врше овлашћена лица Превозника и града
Чачка.

Члан 8.
Надзор над применом овог правилника врше овлашћена лица градских управа града Чачка – Градске
управе за финансије, Градске управе за опште и заједничке послове и Градске управе за инспекцијски
надзор.
Превозник је дужан да Градској управи за опште и заједничке послове, Одсеку за информатику и
аналитику, достави списак издатих електронских картица у електронској форми у задатом формату у
циљу надзора над правилном применом одредаба овог правилника.
Списак издатих електронских картица садржи име, презиме, матични број и идентификациону
шифру електронске картице одређеног лица.
Сваку промену у броју корисника услуга Превозник је дужан да достави на начин прописан овим
чланом истовремено са достављањем фактуре за плаћање.
Члан 9.
На захтев лица која врше надзор над применом одредаба овог правилника, Превозник је дужан да
укине, односно онемогући коришћење електронске картице за бесплатан превоз лицу које не користи
картицу на начин прописан овим правилником или је даје на коришћење другом лицу или друго лице
користи картицу.
Превозник може укинути електронску картицу која се користи на начин и под условима који нису
прописани овим правилником.
Власник картице је дужан да о губитку картице, без одлагања обавести Превозника.
Члан 10.
Трошкови бесплатног превоза лица из члана 2. овог правилника падају на терт буџета града Чачка.
Град Чачак и Превозник закључују уговор о услугама превоза лица из члана 2. овог правилника и
уговарају висину накнаде.
Услуге превоза лица из члана 2. овог правилника не могу се уговорити у износу вишем од нивоа
планираних средстава за ове намене у 2013. години.
Јавни превозник је дужан да уз фактуру за плаћање приложи у папирној и електронској форми
извештај о пруженим услугама превоза.

Члан 11.
Град Чачак преузима обавезу да плати Превознику за извршене услуге превоза за лица која су право
на бесплатан превоз остварила у 2012. години, а која су то право наставила да користе у 2013 години, до
дана ступања на снагу овог Правилника, на начин и под условима који су били уговорени у 2012. години,
а на основу испостављене фактуре о извршеним услугама.
Висина накнаде за услуге из става 1. овог члана утврђује се сразмерно времену извршених
услуга и висини планираних средстава у буџету града за 2013. годину.
Списак лица корисника услуга из става 1 овог члана и преглед извршених услуга Превозник је
дужан да достави у форми прописаној чланом 8. овог правилника, истовремено са достављањем фактуре
за плаћање.
Члан 12.
Овај правилник се доноси на одређено време и важи за 2013. годину.
Члан 13.
Овај правилник ће се објавити у “Службеном листу града Чачка” и ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-20/2013-III
8. фебруар 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.
***
На основу члана 9. став 12. и члана 10. став 6. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012),

Градска управа за финансије, доноси
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СА ПОДРАЧУНА, ОДНОСНО ДРУГИХ РАЧУНА
КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА ГРАДА ЧАЧКА И О НАЧИНУ ИЗВЕШТАВАЊА О
ИНВЕСТИРАЊУ СРЕДСТАВА КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује начин коришћења новчаних средстава са подрачуна, односно
других рачуна директних и индиректних корисника средстава буџета града Чачка (у даљем тексту:
корисници буџета града), укључених у консолидовани рачун трезора града Чачка (у даљем тексту: КРТ
града).
Члан 2.
Корисници буџета града могу имати подрачуне на којима се воде средства за редовно пословање,
подрачуне на којима се воде сопствени приходи и подрачуне на којима се воде средства из других извора
(у даљем тексту: друга средства).
На подрачунима за редовно пословање воде се новчана средства у складу са одлуком о буџету града.
На подрачунима сопствених прихода и подрачунима других средстава воде се средства корисника
буџета града која се остварују у складу са законом.
Новчана средства са подрачуна за редовно пословање не могу се преносити на подрачуне
сопствених прихода и подрачуне других средстава корисника буџета града.
Члан 3.
Сопствени приходи и друга средства корисника буџета града консолидују се на нивоу КРТ-а града.
Ако се корисник буџета града финансира из буџета различитих нивоа власти, сопствени приходи и
друга средства тог корисника консолидују се на нивоу трезора према припадности директног корисника
буџетских средстава.

II КОРИШЋЕЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
Члан 4.
Управа за финансије - служба трезора (у даљем тексту: Трезор) испоставља налоге за плаћање
Управи за трезор (у даљем тексту: Управа), на захтев директног корисника буџета града, за издатке за
редовно пословање директног корисника буџета града у оквиру одобрених апропријација за буџетску
годину, усвојених финансијских планова и утврђених периодичних планова трошења средстава, у складу
са буџетом града за буџетску годину.
Трезор испоставља Управи налоге за трансфер средстава са рачуна извршења буџета на подрачуне за
редовно пословање индиректних корисника буџета града, на захтев директног корисника буџета града, а у
складу са одобреним апропријацијама, усвојеним финансијским планом и утврђеним периодичним
плановима трошења средстава.
Индиректни корисници буџета града могу испостављати налоге за плаћање Управи, у складу са
одобреним апропријацијама, усвојеним финансијским планом и утврђеним периодичним плановима
трошења средстава.
Члан 5.
Корисници буџета града достављају Управи налоге за плаћање за издатке са подрачуна сопствених
прихода и подрачуна других средстава, у складу са одобреним апропријацијама, усвојеним финансијским
планом и утврђеним периодичним плановима трошења средстава.
III УПРАВЉАЊЕ НОВЧАНИМ СРЕДСТВИМА НА КРТ-У ГРАДА
Члан 6.
Свим средствима на КРТ-у града управља Трезор, у циљу несметаног извршавања обавеза утврђених
Одлуком о буџету града за буџетску годину.
Управљање средствима из става 1. овог члана подразумева планирање токова и управљање
примањима и издацима, ради ефикаснијег коришћења тих средстава.

Члан 7.
У циљу обезбеђивања средстава за финансирање текуће ликвидности буџета града могу се
привремено позајмити средства са КРТ-а града, преносом средстава са рачуна за интерне позајмице.
Позајмица средстава из става 1. овог члана може се вршити у износу који не угрожава дневну
ликвидност КРТ-а града.
Члан 8.
Индиректни корисници буџета града, по завршетку буџетске године, подносе Управи налог за
пренос неутрошених средстава у тој буџетској години са подрачуна за редовно пословање на рачун
извршења буџета града.
Уколико корисници из става 1. овог члана не изврше пренос неутрошених средстава са подрачуна за
редовно пословање, надлежни директни корисници обуставиће достављање захтева за пренос средстава за
исту намену на подрачуне индиректних корисника док не доставе документацију о утрошку тих средстава
у целокупном износу из става 1. овог члана, у складу са одобреном наменом.
Стање сопствених прихода и других средстава корисника буџета града евидентирано на крају
буџетске године преноси се као почетно стање ових средстава на почетку наредне буџетске године.
IV ИНВЕСТИРАЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 9.
Наредбодавац локалног органа управе надлежан за финансије, односно лице које он овласти, може
новчана средства на КРТ-у града, осим прихода за које је у посебном закону, односно локалном пропису
или међународном уговору утврђена намена која ограничава употребу тих средстава, инвестирати на
домаћем финансијском тржишту новца по каматној стопи која није нижа од есконтне стопе Народне
банке Србије, и на начин који ризик по пласирана средства своди на најмању меру.
Члан 10.
Корисник буџета града може са наредбодавцем локалног органа управе надлежан за финансије
закључити уговор о инвестирању сопствених прихода, које оствари у складу са законом, на домаћем
финансијском тржишту новца.

Корисник буџета града може инвестирати сопствене приходе и самостално, уз претходно
прибављену сагласност наредбодавца локалног органа управе надлежан за финансије.
Корисник буџета града обавезан је да по извршеном инвестирању сопствених прихода на начин из
става 1. и 2. овог члана, о томе обавести Трезор, који ће о томе обавестити Управу.
Члан 11.
Када корисник буџета града врши инвестирање сопствених прихода на начин из члана 10. став 1.
овог правилника, подноси наредбодавцу локалног органа управе надлежан за финансије захтев за
закључивање уговора о инвестирању сопствених прихода.
У захтеву из става 1. овог члана, који се подноси у форми Предлога Уговора, корисник буџета града
наводи број подрачуна сопствених прихода, износ средстава који жели да инвестира, врсту пласмана, као
и услове под којима жели да инвестира средства.
У случају да је подносилац захтева за закључење уговора о инвестирању сопствених прихода
индиректни корисник буџета града, потребно је да претходно прибави мишљење надлежног директног
корисника буџета града.
Захтев за закључење уговора о инвестирању сопствених прихода корисника буџета града претходно
разматра Трезор и ако утврди да је захтев основан, предлаже наредбодавцу локалног органа управе
надлежан за финансије да са корисником буџета града закључи уговор о инвестирању сопствених
прихода, којим се ближе уређују обавезе уговорних страна и услови под којим ће се средства
инвестирати, а који не могу бити неповољнији од услова под којима то чини наредбодавац локалног
органа управе надлежан за финансије за средства из члана 9. овог правилника.
По закључењу уговора из става 4. овог члана, корисник буџета града врши пренос средстава са свог
подрачуна сопствених прихода, на посебан подрачун у оквиру КРТ-а града, ради инвестирања.
Инвестирање средстава на основу уговора из става 4. овог члана пласирањем средстава са КРТ-а
града, у име корисника буџета града, врши Трезор.
Приходи од инвестирања уплаћују се на посебан рачун у оквиру КРТ-а града, одакле се распоређују
на одговарајући подрачун сопствених прихода корисника буџета града.
По истеку рока инвестирања, инвестирана средства уплаћују се на посебан подрачун КРТ-а града из
става 5. овог члана, одакле се враћају на подрачун сопствених прихода корисника буџета града.
Члан 12.
У случају да самостално инвестира сопствене приходе, корисник буџета града подноси
наредбодавцу локалног органа управе надлежан за финансије захтев за давање сагласности за самостално

инвестирање сопствених прихода, у коме наводи број подрачуна сопствених прихода, врсту пласмана,
износ, услове под којима жели да пласира средства, назив банке и начин на који је изабрана.
У случају да је подносилац захтева за давање сагласности за самостално инвестирање сопствених
прихода индиректни корисник буџета града, потребно је да претходно прибави мишљење надлежног
директног корисника буџета града.
Захтев за давање сагласности за самостално инвестирање сопствених прихода корисника буџета
града претходно разматра Трезор и ако утврди да је исти основан, односно ако утврди да ће средства бити
пласирана по каматној стопи која није нижа од есконтне стопе Народне банке Србије и на начин који
ризик по пласирана средства своди на најмању меру, предлаже наредбодавцу локалног органа управе
надлежан за финансије да кориснику буџета града да сагласност за самостално инвестирање сопствених
прихода.
Сагласност из става 3. овог члана доставља се подносиоцу захтева у року од десет дана од дана
пријема захтева.
По добијању сагласности из става 3. овог члана корисник буџета града врши инвестирање
сопствених прихода у складу са одобреним захтевом.
Члан 13.
Индиректни корисник буџета града дужан је да месечно извештава директног корисника буџета
града о инвестирању сопствених прихода, до другог у месецу за претходни месец, подношењем Образаца
ИНВ – 1 и ИНВ - 2
Директни корисник буџета града дужан је да за индиректне кориснике буџета града из своје
надлежности достави Трезору извештаје о инвестирању сопствених прихода, појединачно и кумулативно
на нивоу директног корисника, до трећег у месецу за претходни месец, подношењем Образаца ИНВ -1 и
ИНВ -2.
Директни корисник буџета града који има отворен подрачун у оквиру КРТ-а града, обавезан је да
Трезору достави Извештај о инвестирању сопствених прихода, до трећег у месецу за претходни месец,
подношењем Образаца ИНВ -1 и ИНВ -2 и ИНВ -3.
Обрасци ИНВ -1, ИНВ -2 и ИНВ-3 одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Директни корисници буџета града дужни су да воде евиденцију података, писмених извештаја и
електронских података, који се односе на финансијске задатке и активности, за себе и индиректне
кориснике буџета града из своје надлежности.
Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града
Чачка".

ГРАД ЧАЧАК
Градска управа за финансије
Број: 401-18/13-II
12.02.2013.године
НАЧЕЛНИК
Градске управе за финансије,
Зоран Тодосијевић, с.р.

ОБРАЗАЦ ИНВ – 1
Извештај о инвестирању сопствених прихода корисника буџета града по уговору
ЈББК
НАЗИВ
БРОЈ ПОДРАЧУНА СП
АДРЕСА
ТЕЛЕФОН
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

______________
________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
__________________________________________

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИРАЊУ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА
ПО УГОВОРУ број _____________________
ЗА МЕСЕЦ _____________ 20__. године
Пласирана Повраћај пласираних Стање пласмана
Почетно стање
Ред.бр.
Шифра
Врста пласмана
средства у
средстава у току
последњег дана у
пласмана у месецу
току месеца
месеца
месецу
1
2
3
4
5
6
7
Пласмани банкама - депозити
1.
210
по виђењу
2.
211
Интерни пласмани
3.
212
Пласмани другим трезорима
Пласмани банкама - орочени
4.
213
депозити
5.
214
Пласмани - позајмице буџету
Пласмани
у
хартије
од
6.
215
вредности
7.
219
Остали пласмани
Укупно:
Датум:
Место :

М.П.

Овлашћено лице
__________________

Опис
8

ОБРАЗАЦ ИНВ – 2
Извештај о самосталном инвестирању сопствених прихода корисника буџета града
ЈББК
______________
НАЗИВ
________________________________________
БРОЈ ПОДРАЧУНА СП
АДРЕСА
ТЕЛЕФОН
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
__________________________________________

ИЗВЕШТАЈ О САМОСТАЛНОМ ИНВЕСТИРАЊУ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА
ПО УГОВОРУ број _____________________
ЗА МЕСЕЦ _____________ 20__. године
Ред.бр.
Шифра
Врста пласмана
Стање
Опис
Повраћај
Пласирана
пласмана
Почетно стање
пласираних
средства у
последњег
пласмана у месецу
средстава у току
току месеца
дана у
месеца
месецу
1
2
3
4
5
6
7
8
Пласмани банкама - депозити
1.
210
по виђењу
2.
211
Интерни пласмани
3.
212
Пласмани другим трезорима
Пласмани банкама - орочени
4.
213
депозити
5.
214
Пласмани - позајмице буџету
Пласмани у хартије од
6.
215
вредности
7.
219
Остали пласмани
Укупно:
Датум:
Место :

М.П.

Овлашћено лице
__________________

***
На основу члана 121. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008) и члана 8. Правилника
о условима и начину коришћења средстава за јавно информисање од локалног значаја („Сл. лист града
Чачка“ бр. 2/2013),
Градско веће града Чачка, на седници одржаној 19. фебруара 2013. године донело је
РЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за доделу средстава
у области јавног информисања
I
У Комисију за доделу средстава у области јавног информисања, именују се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА
Александар Дачић, помоћник градоначелника града Чачка
ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
Бранко Стевановић, новинар
ЗА ЧЛАНОВЕ
1.
2.
3.

Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника града Чачка
Милан Драшкић, дипл. економиста
Владимир Новаковић, новинар

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу града Чачка“

Град Чачак
Градско веће
Број: 06-29/2013-III
19. фебруар 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
мр Војислав Илић, с.р.
***
На основу члана 121. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008) и члана 13. Одлуке о
буџету града Чачка за 2013. годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 25/2012), а по предлогу Градске управе за
финансије,
Градско веће града Чачка, на седници одржаној 19. фебруара 2013. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1.
Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2013. годину (,,Сл. лист града Чачка“
број 25/2012) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 111, апропријација 18, економска
класификација 499 ,,Средства резерве - Стална резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета Града), одобравају се средства у износу од 50.000,00 динара, на име помоћи за санацију штете
настале на стамбеном објекту услед елементарне непогоде – пожара, Рогљић Милки из Чачка.

2.
Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 252, економска класификација
484 „Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних
узрока“, 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
Градско веће
Број: 06-29/13-III
19. фебруар 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.
***

На основу члана 121. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008) и члана 14. Одлуке о
буџету града Чачка за 2013. годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 25/2012), а по предлогу Градске управе за
финансије,
Градско веће града Чачка, на седници одржаној 19. фебруара 2013. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1.
Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2013. годину (,,Сл. лист града Чачка“
број 25/2012) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 111, апропријација 19, економска
класификација 499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета Града), одобравају се средства у износу од 1.326.366,00 динара, за непланиране сврхе за које није
утврђена апропријација и то за измирење обавезе града Чачка за извођење радова пете фазе на уређењу
(реконструкцији) централног Градског трга у Чачку, по окончаној ситуацији достављеној од Д.О.О.

„Мермери-гранити Пантовић“, а у складу са Уговором број 404-1/10-2012-II од 9. августа 2012. године,
закљученим између Републике Србије-Министарство саобраћаја, града Чачка и Д.О.О. „Мермери-гранити
Пантовић“ Чачак и отвара нова апропријација 369/1, економска класификација 511 „Зграде и грађевински
објекти- суфинансирање радова на уређењу Градског трга у Чачку“, функционална класификација 660,
извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава Градска управа за финансије.
2.
Средства из тачке 1. Решења распоређују се на нову апропријацију 369/1, економска
класификација 511 „Зграде и грађевински објекти- суфинансирање радова на уређењу Градског трга у
Чачку“, функционална класификација 660, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава - Градска управа за финансије.
3.

О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.

4.

Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-29/13-III
19. фебруар 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.
***

На основу члана 120. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008) и члана 7. став 3.
Одлуке о манифестацијама у области културе од значаја за град Чачак (,,Сл. лист општине Чачак“ бр.
7/2006 и 8/2006 - испр. и ,,Сл. лист града Чачка“ бр. 4/2009 и 10/2009),
Градоначелник града Чачка, дана 20. фебруара 2013. године, донео је

РЕШЕЊЕ
о именовању директора манифестације ,,Летњи дани културе у Чачку“
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Драгојло Јеротијевић, директор Дома културе Чачак за директора манифестације
,,Летњи дани културе у Чачку“.
II
Ово решење објавити у ,,Сл.листу града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 022-1/13-II
20. фебруар 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
мр Војислав Илић, с.р.

***
На основу члана 7. став 4. Одлуке о манифестацијама у области културе од значаја за град Чачак
(,,Сл. лист општине Чачак“ бр. 7/2006 и 8/2006-испр. и ,,Сл. лист града Чачка“ бр. 4/2009 и 10/2009),
Градоначелник града Чачка, дана 20. фебруара 2013. године, донео је

РЕШЕЊЕ
о именовању Одбора манифестације ,,Летњи дани културе у Чачку“
I
У Одбор манифестације „Летњи дани културе у Чачку“, именују се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА
•
Лела Павловић, директор Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи
Милановац и Лучани
ЗА ЧЛАНОВЕ
•
•
•
•
•
•
•
•

Александар Дачић, помоћник градоначелника града Чачка
Милица Петронијевић, директор Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак
Александар Симоновић, координатор за младе, Канцеларија за младе Дома културе Чачак,
Биљана Чкоњевић, палеонтолог, Народни музеј Чачак
Маријана Лазић, библиотекар, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ Чачак
Верица Ковачевић, уредник културно-образовног програма Дома културе Чачак
Мирјана Јаневска, професор музичке културе, Гимназија Чачак
Мр Бојана Стаменковић, академски сликар из Чачка
II

Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 644-2/13-II
20. фебруар 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
мр Војислав Илић, с.р.

***
На основу члана 21. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/2005 – др.
закон, 81/2005 – исправка закона и 83/2005 – исправка др. закона), члана 13. Одлуке о оснивању
Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању („Сл. лист општине Чачак“, бр.
12/2005, 2/2006 и 13/2007 и „Сл. лист града Чачка“, бр. 17/2012) и члана 17. и 32. Статута Регионалног
центра за професионални развој запослених у образовању („Сл. лист општине Чачак“, бр. 14/2005 и
2/2006 и „Сл. лист града Чачка“, бр. 11/2008 и 17/2012),
Управни одбор Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, на седници
одржаној 12. 02. 2013. године, донео је
О Д Л У К У
о измени и допуни Статута Регионалног центра
за професионални развој запослених у образовању
Члан 1.
У Статуту Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању („Сл. лист
општине Чачак“, бр. 14/2005 и 2/2006 и „Сл. лист града Чачка“, бр. 11/2008 и 17/2012)
У члану 23. став 1. речи: “високу стручну спрему“ бришу се и уместо њих додају: “високо
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке струковне
студије, специјалистике академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године, у било ком научном пољу, односно области“.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивљња у „Службеном листу града Чачка„.
УПРАВНИ ОДБОР
БРОЈ: 90
12. 02. 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Милован Терзић, с.р.

***

У циљу боље обавештености обвезника локалне комуналне таксе, секретар Скупштине града, објављује допуну Одлуке о
локалним комуналним таксама („Сл. лист града Чачка“ број 26/2012) и то: Обрасци
-

пријава за локалну комуналну таксу за истицање фирме (ППЛКТ)

-

пријава за локалну комуналну таксу за држање средстава за игру (ППЛКТ-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 (ППЛКТ-Б)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЧАЧАК
Градска управа за локалну пореску администрацију

Образац
ПП ЛКТ

ПРИЈАВА
ЗА ЛОКАЛНУ КОМУНАЛНУ ТАКСУ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРMЕ за 201_ ГОДИНУ
1. ПОДАЦИ О ТАКСЕНОМ ОБВЕЗНИКУ
1.1 Фирма – пословно име
1.2 Порески идентификациони број (ПИБ)
1.3 Име и презиме власника (оснивача)
1.4 Матични број (правног лица, односно предузетника)

1.5 Јединствени матични број грађана (ЈМБГ)
1.6 Подаци о седишту / пребивалишту
1.6.1 Адреса, телефон, факс, Е-mail
2. ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ (ИСТАКНУТОЈ ФИРМИ)
2.1 Претежна делатност / делатност обвезника за чије обављање
се издаје одобрење односно сертификат надлежног органа,
а која није регистрована као претежна делатност (назив и шифра)
2.1.1 Адреса објекта-седишта на коме је истакнута фирма
2.1.2 Датум почетка обављања делатности
2.2 Број истакнутих фирми ван пословног седишта
3. ОСТВАРЕН ГОДИШЊИ ПРИХОД У ПЕРИОДУ 01.01. – 31.12.201_. године (у 000 динара)
4. ПОДАТАК О РАЗВРСТАВАЊУ ПРАВНОГ ЛИЦА
4.1
ВЕЛИКО ПРАВНО ЛИЦЕ
4.2
СРЕДЊЕ ПРАВНО ЛИЦЕ
4.3
МАЛО ПРАВНО ЛИЦЕ

__ __ __ __ __ __ __ __ __

5. ТАКСЕНИ ОБВЕЗНИК ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ И ИСТИЧЕ ФИРМУ НА СЛЕДЕЋИМ ПОСЛОВНИМ ЈЕДИНИЦАМА (НАВЕСТИ
НАЗИВ, АДРЕСУ, ШИФРУ ДЕЛАТНОСТИ И ДАТУМ ПОЧЕТКА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ СВЕКОГ ОБЈЕКТА) – УКОЛИКО
ОБВЕЗНИК ИМА ВИШЕ ОБЈЕКАТА, ИСТЕ НАВЕСТИ У ПОСЕБНОМ ПРИЛОГУ ИЛИ НА ПОЛЕЂИНИ ПРИЈАВЕ.
Р.Б.

НАЗИВ ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

АДРЕСА ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ

ДАТ. ПОЧЕТКА
ОБАВЉ. ДЕЛАТ.

5.1
5.2
5.3
5.4
НАПОМЕНА: На основу члана 8. Одлуке о локалним комуналним таксама града Чачка обвезници комуналне таксе су дужни да сваку насталу
промену пријаве надлежној управи у року од 15 дана од дана настанка промене (нпр. Решење о привременој одјави, Решење о промени делатности,
Решење о промени седишта....).
6. НАПОМЕНА ОБВЕЗНИКА КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Попуњава подносилац пријаве
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у пријави потпуни и тачни:
__________________________
(место)

__________________________
(датум)

Попуњава Управа за локалну пореску администрацију града Чачка
Потврда о пријему пријаве

М.П.

___________________________________
(потпис одговорног лица – подносиоца пријаве)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЧАЧАК
Градска управа за локалну пореску администрацију

Образац
ПП ЛКТ - ЗИ

ПРИЈАВА
ЗА ЛОКАЛНУ КОМУНАЛНУ ТАКСУ ЗА ДРЖАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИГРУ за 201_ ГОДИНУ
1. ПОДАЦИ О ТАКСЕНОМ ОБВЕЗНИКУ
1.7 Фирма – пословно име
1.8 Порески идентификациони број (ПИБ)
1.9 Име и презиме власника (оснивача)
1.10Матични број (правног лица, односно предузетника)

1.11Јединствени матични број грађана (ЈМБГ)
1.12Подаци о седишту / пребивалишту
1.6.1 Адреса, телефон, факс, Е-mail
2. ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ (ИСТАКНУТОЈ ФИРМИ)
2.1 Претежна делатност / делатност обвезника за чије обављање
се издаје одобрење односно сертификат надлежног органа,
а која није регистрована као претежна делатност (назив и шифра)
2.1.1 Адреса објекта у коме се приређују забавне игре
2.1.2 Адреса објекта у коме се приређују забавне игре
3. ТАКСЕНИ ОБВЕЗНИК ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ ПРИРЕЂИВАЊА ЗАБАВНИХ ИГАРА СЛЕДЕЋИМ АПАРАТИМА

Р.Б.

ВРСТА АПАРАТА

УКУПАН БРОЈ
АПАРАТА

МАРКА / ТИП

СЕРИЈСКИ БРОЈ
АПАРАТА

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
НАПОМЕНА: На основу члана 8. Одлуке о локалним комуналним таксама града Чачка обвезници комуналне таксе су дужни да сваку насталу
промену пријаве надлежној управи у року од 15 дана од дана настанка промене.
6. НАПОМЕНА ОБВЕЗНИКА КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Попуњава подносилац пријаве
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у пријави потпуни и тачни:
__________________________
(место)

__________________________
(датум)

Попуњава Управа за локалну пореску администрацију града Чачка
Потврда о пријему пријаве

М.П.

___________________________________
(потпис одговорног лица – подносиоца пријаве)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЧАЧАК
Градска управа за локалну пореску администрацију

Образац
ПП ЛКТ-Б

ПРИЈАВА
ЗА ЛОКАЛНУ КОМУНАЛНУ ТАКСУ ЗА KOРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА, ИСТИЦАЊЕ И ИСПИСИВАЊЕ ФИРМЕ ВАН
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ОБЈЕКТИМА И ПРОСТОРИМА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ ЧАЧКУ за 201_ ГОДИНУ
1. ПОДАЦИ О ТАКСЕНОМ ОБВЕЗНИКУ
1.13Фирма – пословно име
1.14Порески идентификациони број (ПИБ)
1.15Име и презиме власника (оснивача)
1.16Матични број (правног лица, односно предузетника)

1.17Јединствени матични број грађана (ЈМБГ)
1.18Подаци о седишту / пребивалишту
1.6.1 Адреса, телефон, факс, Е-mail
2. ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ
2.1 Претежна делатност / делатност обвезника за чије обављање
се издаје одобрење односно сертификат надлежног органа,
а која није регистрована као претежна делатност (назив и шифра)
2.2 Текући – рачун субјекта
2.3 Лице за контакт (име и телефон)
3. ОСТВАРЕН ГОДИШЊИ ПРИХОД У ПЕРИОДУ 01.01. – 31.12.201_. године (у 000 динара)
4. ПОДАТАК О РАЗВРСТАВАЊУ ПРАВНОГ ЛИЦА
4.1

ВЕЛИКО ПРАВНО ЛИЦЕ

4.2

СРЕДЊЕ ПРАВНО ЛИЦЕ

4.3

МАЛО ПРАВНО ЛИЦЕ

__ __ __ __ __ __ __ __ __

5. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТИМА ОПОРЕЗИВАЊА
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.

ФОРМАТ

КОМАД

АДРЕСА И БРОЈ

ДАТУМ ПОЧЕТКА (ПРЕСТАНКА) КОРИШЋЕЊА

У случају више од 5 (пет) објеката попунити другу страну пријаве.
НАПОМЕНА: На основу члана 8. Одлуке о локалним комуналним таксама града Чачка обвезници комуналне таксе су дужни да сваку насталу
промену пријаве надлежној управи у року од 15 дана од дана настанка промене (нпр. Решење о привременој одјави, Решење о промени делатности,
Решење о промени седишта....).
Уз попуњен образац доставити:
- Решење Агенције за привредне регистре (за предузетнике и правна лица);
- Фотокопију личне карте (за физичка лица);
- Одобрење Градске управе надлежне Градске Општине за локалну комуналну таксу за коришћење рекламног паноа за плакате, постављање
покретних паноа и билборда и истицање транспарената.

6. НАПОМЕНА ОБВЕЗНИКА КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
* Овај део попуњавају само обвезници комуналне таксе који имају више од 5 (пет) објеката у оквиру привредног субјекта на територији Града Чачка.
Р.Б.
6.
7.
8.
9.
10.

ФОРМАТ

КОМАД

АДРЕСА И БРОЈ

ДАТУМ ПОЧЕТКА (ПРЕСТАНКА) КОРИШЋЕЊА

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Попуњава подносилац пријаве
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у пријави потпуни и тачни:
__________________________
(место)

__________________________
(датум)

Попуњава Управа за локалну пореску администрацију града Чачка
Потврда о пријему пријаве

М.П.

___________________________________
(потпис одговорног лица – подносиоца пријаве)

С А Д Р Ж А Ј:
27. Одлука о поверавању директног ТВ преноса седница Скупштине у 2013. години
28. Одлука о давању сагласности на План и Програм рада д.о.о. „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2013.
годину
29. Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2013. годину
30. Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2013. годину
31. Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2013. годину
32. Одлука о давању сагласности на одлуку о цени за прикључну снагу и испоручену топлотну енергију тарифним
купцима
33. Одлука о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Јавне установе „Туристичка
организација Чачка“ за 2013. годину
34. Одлука о давању сагласности на Годишњи програм и План рада „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2013.
годину
35. Одлука о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Установе за физичку културу Спортски
центар „Младост“ Чачак за 2013. годину
36. Одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2013.
годину
37. Одлука о измени Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине
38. Одлука о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Регионалног центра за професионални развој
запослених у образовању за 2013. годину
39. Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Регионалног центра за професионални
развој запослених у образовању
40. Одлука о поверавању права коришћења и висини накнаде за коришћење природног лековитог фактора у
насељеном месту Горња Трепча
41. Одлука о укидању Општинског ватрогасног фонда
42. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Заблаће
43. Одлука о расписивању референдума ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу
Заблаће
44. Одлука о образовању Комисије за спровођење референдума у Месној заједници Заблаће
45. Извештај о резултатима изјашњавања грађана на референдуму ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса
за Месну заједницу Трбушани
46. Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани

47. Одлука о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани
48. Решење о образовању Савета за привреду града Чачка
49. Правилник о остваривању права на бесплатан градски и приградски превоз
50. Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора
града Чачка и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета града Чачка
51. Решење о именовању Комисије за доделу средстава у области јавног информисања
52. Решење Градоначелника о преносу средстава
53. Решење Градоначелника о преносу средстава
54. Решење о именовању директора манифестације „Летњи дани културе у Чачку“
55. Решење о именовању Одбора манифестације „Летњи дани културе у Чачку“
56. Одлука о измени и допуни Статута Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању
- Обрасци за примену Одлуке о локалним комуналним таксама („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2012)

