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64.
На основу члана 13. став 5. Закона о
подстицајима у пољопривреди и руралном
развоју („Службени гласник РС“ број
10/2013) и члана 63. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013,
22/2013), уз претходну сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде РС број 401-00-75/2014-09 од
25. фебруара 2014. године,
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 31. марта 2014. године,
донела је
П Р О Г Р А М МЕРА
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА
ПОДРУЧЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА
ЧАЧКА ЗА 2014. ГОДИНУ
УВОД
Средства за реализацију програма
развоја пољопривреде у руралном подручју
на територији града Чачка биће обезбеђена
Одлуком о буџету града Чачка за 2014.
годину.
Програм за развој пољопривреде
представља наставак започетих програма у
2010, 2011, 2012, 2013. години, а реализоваће се у руралном подручју на територији
града Чачка. Главни циљ у наредном
периоду биће јачање индивидуалних пољопривредних домаћинстава, усмеравање и
прилагођавање пољопривредних произвођача тржишним условима, правилима и
стандардима, повећању конкуретности,
усвајању нових знања и технологија.

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

Основни задатак локалне самоуправе
је да заједно са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Србије преко пројеката и Уредби
предузме све мере и да подршку развоју
пољопривреде у руралном подручју, као и
да ублажи негативне ефекте процеса
преструктуирања пољопривреде у складу са
разним прописима и ублажи негативне
ефекте прошлогодишње суше и елементарних непогода.
Након вишегодишњих улагања у
индивидуална породична домаћинства и
развој примарне пољопривредне производње у наредном периоду средства ће се
улагати углавном у развој прерађивачких
капацитета у руралном подручју како би се
ниво прераде подигао на виши степен, у
системе за наводњавање како би се
ублажили негативни ефекти суше, у
противградне мреже како би се интезивна
воћарска производња заштитила од све
учесталијих елементарних непогода, у развој
струковних удружења, едукацију и друго.
Планирана средства за развој пољопривреде у 2014. години на територији града
Чачка дефинисана су Одлуком о буџету
града Чачка и износе 50.000.000,00 динара.
ПРОГРАМИ
У току 2014. године из наведених
средстава финансираће се следећи програми,
активности и пројекти од општег значаја за
унапређење пољопривреде и развој руралног
подручја Града:
1. Функционисање система одбране од
града на територији града Чачка за 2014.
годину.
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Одобрена буџетска средства омогућиће месечну надокнаду за рад стрелаца
противградне заштите током 6-то месечног
периода рада. Град Чачак додатно финансијски стимулише рад стрелаца тако да се на
тај начин заједничком акцијом обезбеђује
релативно нормалан рад овог дела система
одбране од града. На основу претходних
година на територији града Чачка активно је
25 противградних станица.
Министарство Унутрашњих Послова Сектор за ванредне ситуације са стрелцима
склапа уговор о привремено-повременим
пословима и уговоре о допунском раду. Град
Чачак са стрелцима склапа Уговор о делу за
вршење наведених послова. Сходно законским одредбама, у обавези смо да вршимо
пријављивање њиховог рада по већ
поменутим уговорима.
Средства планирана овим програмом у
износу од 10.500.000,00 реализоваће се за:
1.1.Гориво за стрелце противградне
заштите.................................... 500.000,00 дин.
1.2.Накнада
за
рад
стрелаца
противградне заштите.......... 5.000.000,00 дин.
1.3. Набавка ракета за противградну
заштиту.................................. 5.000.000,00 дин.
2. Унапређење стручног знања и
организованости пољопривредника
Средства у висини од 4.230.000,00
динара планирана овим програмом расподелиће се за:
2.1. Израду едукативних материјала и
организација стручних предавања, саветовања из области пољопривреде..............
................................................ 1.000.000,00 дин.
2.2. Финансирање дела трошкова за
манифестације које организују МЗ, удружења, установе, институције у области
пољопривреде:
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2.2.1.Организовање
манифестације
“Плодови
Западног
Поморавља“-Заблаће............................................... 400.000,00 дин.
2.2.2.Организовање
манифестације
“Дани српске кајсије“- Миоковци ………….
................................................... 400.000,00 дин.
2.2.3.Организовање
манифестације
“Шумадијска краљица“- Горња Трепча...........
………………………………... 150.000,00 дин.
2.2.4.Oрганизовање
манифестације
“Централна
смотра
српских
ракија
шљивовице“............................. 200.000,00 дин.
2.2.5.Организовање
манифестације
“Ивањдански котлић“ – Доња Трепча..........
..................................................... 80.000,00 дин.
2.3.Учешће пољопривредних произвођача на пољопривредним сајмовима у
земљи и иностранству ......... 2.000.000,00 дин.
2. Подстицај унапређењу
састава у сточарству

расног

Средства су планирана за наставак
рада на програмима из претходних година
код матичења стоке, вештачког осемењавања
крава при првом осемењавању. Службе
ангажоване за реализацију овог програма
биће у обавези да учествују у предавањима и
стручним саветовањима за пољопривредне
произвођаче (кориснике ових услуга) и друге,
што ће бити регулисано одредбама уговора.
Њихово учешће ће се огледати у стручном
усавршавању пољопривредника у области
неге и здравствене заштите домаћих
животиња. Циљ ове подстицајне мере је да се
кроз имплементацију и примену знања из
свих области ове производње, максимално
коришћење капацитета и постављање
одговарајуће и оптималне технологије дође
до повећања постојеће производње, продаје и
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обезбеди профитабилност
пољопривреде.
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Средства планирана овим програмом у
висини 3.800.000,00 динара распоредиће се
за:
3.1. Послови селекције и матичне
евиденције у сточарству ….........................
……………………………… 300.000,00 дин.
3.2. Вештачко осемењавање крава
(субвенције
приликом
вештачког
осемењавања)......................................................
............................................... 3.500.000,00 дин.
Програм вештачког осемeњавања ће се
спроводити током целе године (од 01.01.2014.
до 31.12.2014. год.) а право на коришћење
средстава имају пољопривреднa gazdinstva nа
територијi града Чачка za којa у предвиђеном
року извршиоцi посла доставе одговарајућу
документацију предвиђену конкурсом.
4. Подстицајне мере у пољопривреди
Подстицајна средства предвиђена
овим програмом користиће се као директна,
бесповратна подстицајна средства усмерена
искључиво на регистрована пољопривредна
газдинства.
Износ бесповратних средстава не
може да буде већи од 4.000.00 ЕУР у
динарској противвредности (по средњем
курсу НБС) на дан одлучивања по поднетом
захтеву по једном регистрованом пољопривредном газдинству.
Подстицајна средства се могу користити само по једном основу у току године, а
услов
за
коришћење
поред
других
критеријума који ће бити наведени у
конкурсној документацији је да подносилац
захтева нема неизмирених обавеза према
буџету града Чачка у моменту подношења
захтева, и да у последњих 2 године није био
корисник подстицајних средстава.

Укупна средства биће подељена према
доспелим захтевима по расписаном Конкурсу
и износиће за финансирање наведених
делатности (4.1- 4.9) …......................................
…………………………… 22.260.000,00 дин.
Средства планирана овим програмом
распоредиће се за:
4.1. Подстицајна средства за повртарску производњу
4.1.1. Пластеници и стакленици...........
…...од 30% до 50% од вредности инвестиције
4.1.2. Опрема за пластеничку и
стакленичку производњу (за загревање,
хлађење, и друго....) од 30% до 50% од
вредности инвестиције.
4.2. Подстицајна средства за сточарску
производњу
4.2.1. Лактофризи (капацитета 1002.000 л) ......................................................... од
30% до 50% од вредности инвестиције.
4.2.2. Музилице, хранилице, појилице
и слично.................................................. од 30%
до 50% од вредности инвестиције.
4.2.3. Мешаоне сточне хране...........
.................................................... од 30% до 50%
од вредности инвестиције.
4.2.4. Куповина квалитетног приплодног материјала ради унапређења генетског потенцијала у говедарству, овчарству,
козарству, свињарству и, живинарству
...................................................... од 30% до
50% од вредности инвестиције.
4.2.5. Куповина квалитетног материјала за тов у говедарству, овчарству,
козарству, свињарству и, живинарству..........
..................................... од 30% до 50% од
вредности инвестиције.
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4.2.6.
Субвенционисање
чувања
квалитетнe женскe телади......................... од
30% до 50% од тржишне вредности.
4.2.7. Куповина матице, кошница,
опреме и друго у пчеларству....................... од
30% до 50% од вредности инвестиције.
4.2.8. Подстицајне мере у рибарству............................................................ од
30% до 50% од вредности инвестиције.
4.3. Подстицајна средства за воћарску
производњу.
4.3.1. Машине и опрема за заштиту
биља (трактори, фрезе, тарупи, атомизери,
прскалице, скафандер и слично.)...............
........................................... од 30% до 50% од
вредности инвестиције.
4.3.2. Набавка садног материјала
......................... од 30% до 50% од вредности
инвестиције.
4.4.3. Набавка противградних мрежа и
опреме за подизање исте.................... од 30%
до 50% од вредности инвестиције.
4.4. Подстицајна средства за ратарску
производњу
4.4.1. Набавка машина, опреме и
слично у ратарству (трактори, фрезе, тарупи,
атомизери, прскалице, скафандер и слично...).................................... од 30% до 50% од
вредности инвестиције,
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производа (пакерице, вакумирке, калибратори и слично.)............................................. од
30% до 50% од вредности инвестиције.
Кад се ради о копању бунара,
подизању мини акумулација, подизању
противградних мрежа, мини хладњача и
сушара, имајући у виду могућу вредност
инвестиција, подстицај ће се реализовати уз
сву пратећу документацију (разне дозволе)
потребну за реализацију уз претходни
извештај надлежне комисије о степену
изграђености или обављених радова. Уз
поднети захтев и осталу документацију
доставити предрачун или обрачун утрошених
сопствених средстава.
4.6. Копање бунара,
наводњавање пољопривреднх
слично.

опрема за
култура и

4.6.1. Копање бунара, опрема за
наводњавање пољопривреднх култура и
слично................................................. од 30%
до 50% од вредности инвестиције.
4.7. Изградња мини акумулације,
опрема за наводњавање пољопривредних
култура и слично.
4.7.1. Изградња мини акумулације,
опрема за наводњавање пољопривредних
култура и слично................................... од 30%
до 50% од вредности инвестиције.
4.8. Подстицајна средства за органску
производњу
4.8.1. Подстицајна средства за органску производњу (покривање дела трошкова
контроле и сертификације) …….......................
................................................од 30% до 50% од
вредности инвестиције

4.5. Подстицајна средства за прерађивачке капацитете
4.5.1. Мини хладњаче, сушаре ............
.................. од 30% до 50% од вредности
инвестиције.

4.9. Подстицајна средства за осигурање усева, плодова и животиња

4.5.2. Опрема за прераду воћа, поврћа,
меда, млека, меса и других пољопривредних

4.9.1. Подстицајна средства за осигурање усева, плодова и животиња..................
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……………...од 30% до 40% од вредности
осигурања.
Програм осигурања ће се спровести
током целе године (од 01.01.2014. до
31.12.2014. год.) а право на коришћење
средстава имају: регистрована пољопривредна газдинства на територији града Чачка
која у предвиђеном року доставе одговарајућу документацију предвиђену конкурсом.
Подстицајна средства се додељују у проценту
од укупне вредности осигуране суме, као
бесповратна. Повраћај средстава ће се
вршити на текуће рачуна подносилаца
захтева.
5. Подршка развојним пројектима у
области пољопривреде
5.1. Подршка развојним пројектима у
области пољопривреде који ће се финансирати у спрези са ресорним министарством
и другим институцијама из земље и
иностранства или самостално од стране града
Чачка (набавка и подела приплодних грла –
јуница сименталске расе за град Чачак)....
.................................................6.210.000,00 дин.
5.2. Пројекат система за наводњавање
(Пројекат главне разводне мреже канала
Парменац-Катрга за 2.500 хектара)...................
................................................ 3.000.000,00 дин.
Овај програм објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
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65.
На основу члана 63. Статута града
Чачка („Службени лист града Чачка“, бр.
3/2008, 8/2013, 22/2013) и Програма мера
подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја за
подручје територије града Чачка за 2014.
годину бр. 06-60/14-I,
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 28. и 31. марта 2014. године, донела
је
ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ
КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ
СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ У
2014. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и
начин коришћења подстицајних средстава у
пољопривреди у 2014. години.
Члан 2.
Средства за подстицање развоја пољопривреде (у даљем тексту: средства) користе
се за:

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-60/14-I
28. и 31. март 2014. године

- 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;

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Вељко Неговановић, с.р.

- суфинансирање рада организација
које се баве матичном евиденцијом и
селекцијом у сточарству;

Овај програм објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

- друге сврхе у складу са овом
Одлуком.
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Члан 3.

Члан 8.

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.

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, као и броја корисника.

Члан 4.

Члан 9.

Право на подстицајна средстава
остварује се на основу објављеног конкурса.

Правне, административне и друге
стручне послове у реализацији ове одлуке
обавља Градска управа за локални економски
развој града Чачка.

Одлуку о расписивању конкурса
доноси Комисија за доделу подстицајних
средстава у пољопривреди (у даљем тексту:
Комисија).

II ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА
Члан 10.

Конкурс се објављује у локалним
средствима јавног информисања.
Члан 5.
Комисију образује Градоначелник.
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.

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 6.

Члан 11.

Комисија је дужна да подноси
годишњи извештај о ефектима доделе
подстицајних средстава Скупштини града
Чачка.

Међусобна права и обавезе града
Чачка и корисника подстицајних средстава
уређују се уговором.

Члан 7.

III УСЛОВИ И НАЧИН КОРИШЋЕЊА
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Одлуку о додели подстицајних
средстава доноси Градоначелник на предлог
Комисије.

1) Финансијска подршка пољопривредним произвођачима у покретању, обнављању
и
унапређењу
пољопривредне
производње, у циљу осавремењавања техно-
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логије производње пољопривредних произвођача и прилагођавања стандарда и квалитета
тржишту ЕУ.
Члан 12.
Право на финансијску подршку имају:
- пољопривредни произвођачи и
чланови њиховог домаћинства који се баве
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 баве
пољопривредном производњом.
Члан 13.
Финансијска подршка користи се за:
1. Повртарску производњу:
- пластеници и стакленици – од 30%
до 50% од вредности инвестиције;
- опрема за пластеничку и стакленичку
производњу (за загревање, хлађење и друго) од 30% до 50% од вредности инвестиције;
2. Сточарску производњу:
- лактофризи (капацитета 100 - 2.000
л.) - од 30% до 50% од вредности
инвестиције;
- музилице, хранилице, појилице и
слично - од 30% до 50% од вредности
инвестиције;
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- мешаоне сточне хране - од 30% до
50% од вредности инвестиције;
- куповина квалитетног приплодног
материјала ради унапређења генетског
потенцијала у говедарству, овчарству,
козарству, свињарству и живинарству - од
30% до 50% од вредности инвестиције;
- куповина квалитетног материјала за
тов у говедарству, овчарству, козарству,
свињарству и живинарству - од 30% до 50%
од вредности инвестиције;
- субвенционисање чувања квалитетне
женске телади - од 30% до 50% од
тржишне инвестиције;
- куповина матице, кошница, опреме и
друго у пчеларству - од 30% до 50% од
вредности инвестиције;
- подстицајне мере у рибарству - од
30% до 50% од вредности инвестиције;
3. Воћарску производњу:
- машине и опрема за заштиту биља
(трактори, фрезе, тарупи, атомизери, прскалице, скафандер и слично) - од 30% до 50%
од вредности инвестиције;
- набавка садног материјала - од 30%
до 50% од вредности инвестиције;
- набавка противградних мрежа и
опрема за подизање исте - од 30% до 50% од
вредности инвестиције;
4. Ратарску производњу:
- набавка машина, опреме и слично у
ратарству (трактори, фрезе, тарупи, атомизери, прскалице, скафандер и слично) - од
30% до 50% од вредности инвестиције;
5. Прерађивачке капацитете:
- мини хладњаче, сушаре - од 30% до
50% од вредности инвестиције;
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- опрема за прераду воћа, поврћа, меда,
млека, меса (пакерице, вакумирке, калибратори и слично) - од 30% до 50% од вредности
инвестиције;
6. Копање бунара, опрема за нaводњавање пољопривредних култура и слично
- копање бунара, опрема за наводњавање пољопривредних култура и слично - од
30% до 50% од вредности инвестиције;
Кадa се ради о копању бунара,
подизању мини акумулација, подизању
противградних мрежа, мини хладњача и
сушара, имајући у виду могућу вредност
инвестиција, подстицај ће се реализовати уз
сву пратећу документацију (разне дозволе)
потребну за реализацију уз претходни
извештај надлежне комисије о степену
изграђености или обављених радова. Уз
поднети захтев и осталу документацију
доставити предрачун или обрачун утрошених
сопствених средстава.
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Члан 14.
Подстицајна средства користиће се
као директна, бесповратна подстицајна
средства усмерена искључиво на регистрована пољопривредна газдинства.
Износ бесповратних средстава не
може да буде већи од 4.000.00 ЕУР у
динарској противвредности (по средњем
курсу НБС) на дан одлучивања по поднетом
захтеву по једном регистрованом пољопривредном газдинству.
Подстицајна
средства
се
могу
користити само по једном основу у току
године, а услов за коришћење поред других
критеријума који ће бити наведени у
конкурсној документацији је да подносилац
захтева нема неизмирених обавеза према
буџету града Чачка у моменту подношења
захтева, и да у последње 2 године није био
корисник подстицајних средстава.
Члан 15.

7. Изградња мини акумулације, опреме
за наводањавање пољопривредних култура и
слично
- изградња мини акумулације, опреме
за наводањавање пољопривредних култура и
слично - од 30% до 50% од вредности
инвестиције;
8. Подстицајна средства за органску
производњу

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 16.

- подстицајна средства за органску
производњу (покривање дела трошкова
контроле и сертификације) - од 30% до 50%
од вредности инвестиције;

Конкурс зa финансијску подршку
садржи:
- услове за доделу средстава,
- доказе који се прилажу уз захтев,
- рок за подношење захтева,

9. Подстицајна средства за осигурање
усева, плодова и животиња

- рок до када ће учесници конкурса
бити обавештени о резултатима конкурса,

- подстицајна средства за осигурање
усева, плодова и животиња - од 30% до 40%
од вредности осигурања.

- друге податке и доказе од значаја за
остваривање права на финансијску подршку у
складу са овом Одлуком.
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Члан 17.
Пријава
Комисији.

на

конкурс
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правна лица регистрована за послове
селекције и матичне евиденције у сточарству.
се

подноси
Члан 19.

Уз пријаву се подноси:
1) попуњен конкурсни образац са
обавезним потписом подносиоца,
- доказ о власништву или другом
начину коришћења обрадивог пољопривредног земљишта (лист непокретности,
уговор о закупу или биљна структура),
2) потврда о регистрацији пољопривредног газдинства (активан статус),
- потврда надлежних пореских органа
да је подносилац пријаве измирио доспеле
порезе, доприносе и друге јавне дажбине,
- оригинал полиса осигурања издата од
стране друштва за осигурање код кога је
регистровано пољопривредно газдинство
осигурало усеве, плодове и животиње, са
документацијом која се прилаже уз затхев за
издавање полисе осигурања, уколико је
захтев поднет за подстицајна средства за
осигурање усева, плодова и животиња,
- потврда о извршеном плаћању
укупне премије осигурања, уколико је захтев
поднет за подстицајна средства за осигурање
усева, плодова и животиња,
3) друге доказе које утврди Комисија
као услов за доделу финансијске подршке.
4) Суфинансирање рада организација
које се баве матичном евиденцијом и
селекцијом у сточарству

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 20.
Пријава
Комисији.

на

конкурс

се

подноси

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.

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.

Члан 18.
Право
на
суфинансирање
рада
организација које се баве матичном
евиденцијом и селекцијом у сточарству имају

Ова одлука ступа на снагу осмог дана,
од дана објављивања у „Службеном листу
града Чачка“.
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СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-60/14-I
28. и 31. март 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Вељко Неговановић, с.р.

66.
На основу члана 6. став 3. Закона о
порезима на имовину (“Службени гласник
РС”, бр. 26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007,
5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 и
47/2013), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи (“Сл. гласник РС“ број
129/2007), члана 60. Закона о финансирању
локалне самоуправе (“Службени гласник РС”,
бр. 62/06, 47/11 и 93/12) и члана 63. Статута
града Чачка (“Службени лист града Чачка”,
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 31. марта 2014. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ
ЕЛЕМЕНАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА
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ПРВА ЗОНА:
Обухвата Чачак град – најопремљенија
зона, а која обухвата подручје екстра, прве,
друге, треће и четврте зоне, а унутар граница
Генералног плана насеља Чачак 2015. и које
су одређене Одлуком о критеријумима и
мерилима за утврђивање накнаде за уређење
грађевинског земљишта („Сл. лист града
Чачка“, бр. 3/2010, 4/2010, 19/2010, 9/2011,
10/2012, 26/2012, 24/2013).
ДРУГА ЗОНА:
Обухвата насеља:
- Мрчајевци
- Овчар Бања
- Горња Трепча
ТРЕЋА ЗОНА: чине непокретности на
територији града Чачка које нису обухваћене
у првој и другој зони.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у “Службеном
листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-60/14-I
28. и 31. март 2014. године

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању елемената
пореза на имовину за територију града Чачкa
(“Сл. лист града Чачка“ број 24/2013) члан 3.
мења се и гласи:
За потребе утврђивања просечне цене
квадратног метра одговарајућих непокретности као елемента за утврђивање основице
пореза на имовину, територију града Чачка
чине 3 зоне, опредељене према комуналној
опремљености из члана 6. став 3. Закона о
порезима на имовину и то:

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Вељко Неговановић, с.р.

67.
На основу члана 17. Одлуке о
оснивању јавног комуналног предузећа за
водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 15/2013) и члана
63. Статута града Чачка («Сл. лист града
Чачка» бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013),
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Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 31. марта 2014. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК БР. 4/4 ОД 27.
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ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП
„ЧАЧАК“ ЧАЧАК БР. 966/2-1 ОД 25.
ФЕБРУАРА 2014. ГОДИНЕ
I

ФЕБРУАРА 2014. ГОДИНЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о
расподели добити ЈКП „Водовод“ Чачак,
коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Водовод“
Чачак, на седници одржаној 27. фебруара
2014. године, бр. 4/4.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-60/14-I
28. и 31. март 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Вељко Неговановић, с.р.

68.
На основу члана 17. Одлуке о
оснивању јавног комуналног предузећа за
грејање „Чачак“ Чачак („Сл. лист града
Чачка“ бр. 15/2013) и члана 63. Статута града
Чачка (“Сл. лист града Чачка” бр. 3/2008,
8/2013 и 22/2013),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 31. марта 2014. године, донела
је

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о
расподели добити ЈКП „Чачак“ Чачак, коју је
донео Надзорни одбор ЈКП „Чачак“ Чачак,
на седници одржаној 25. фебруара 2014.
године, бр. 966/2-1.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-60/14-I
28. и 31. март 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Вељко Неговановић, с.р.

69.
На основу члана 17. Одлуке о
оснивању јавног комуналног предузећа за
одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“
Чачак („Сл. лист града Чачка” бр. 15/2013) и
члана 63. Статута града Чачка (“Сл. лист
града Чачка” бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 31. марта 2014. године, донела
је
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ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП
„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК БР. 16/3 ОД 25.
ФЕБРУАРА 2014. ГОДИНЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о
расподели добити ЈКП „Комуналац“ Чачак,
коју је донео Надзорни одбор ЈКП
„Комуналац“ Чачак, на седници одржаној 25.
фебруара 2014. године, бр. 16/3.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-60/14-I
28. и 31. март 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Вељко Неговановић, с.р.

70.
На основу члана 70. став 2. Закона о
култури („Службени гласник РС“, бр.
72/2009) и члана 63. став 1. тачка 10. Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“, бр.
3/2008, 8/2013 и 22/2013),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 28. и 31. марта 2014. године, донела
је
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ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СТИЦАЊА
ПРАВА НА УПЛАТУ ДОПРИНОСА ЗА
ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ СТЕКЛО СТАТУС ЛИЦА
КОЈЕ САМОСТАЛНО ОБАВЉА
УМЕТНИЧКУ ИЛИ ДРУГУ ДЕЛАТНОСТ
У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
Члан 1
Овом одлуком прописују се ближи
услови и начин стицања права на уплату
доприноса за пензијско и инвалидско
осигурање и доприноса за здравствено
осигурање (у даљем тексту: доприноси) из
средстава буџета Града Чачка (у даљем
тексту: буџет Града) лицу које има статус
самосталног уметника у области културе на
основу Закона о култури („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2009).
Члан 2.
Самостални уметник јесте физичко
лице које самостално, у виду занимања,
обавља уметничку делатност и коме је
репрезентативно удружење у култури
утврдило статус лица које самостално обавља
уметничку или другу делатност у области
културе на основу закона којим се уређује
култура.
Члан 3.
Право на уплату доприноса може да
оствари лице из члана 2. ове одлуке коме је, у
складу са законом, репрезентативно удружење у култури код кога је то лице уведено у
евиденцију, утврдило статус лица које
самостално обавља уметничку или другу
делатност и ако испуњава следеће услове:
- да има пребивалиште на територији
Града Чачка најмање три године (у даљем
тексту: Град) у односу на дан подношења
захтева;
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- обавља делатност као једино или
главно занимање, а није корисник пензије;
- није осигурано по другом основу;
- да укупан приход које је остварио у
претходној години не прелази износ просечне
годишње бруто зараде у Републици Србији,
исплаћене у претходној години, и
- да он, нити члан његовог породичног
домаћинства (брачни односно ванбрачни
друг, дете или усвојеник, родитељи односно
усвојилац, уколико живе с њим у породичном
домаћинству), не поседују непокретну
имовину, осим стана или куће чија површина
одговара
потребама
домаћинства
по
стандардима о условима становања и
простора који служи за обављање уметничке
или друге делатности у области културе;
- да му је надлежна пореска управа
утврдила обавезу плаћања доприноса на
најнижу основицу за самосталне уметнике у
складу са законом којим се уређују
доприноси за обавезно социјално осигурање,
као лицу које самостално обавља уметничку
или другу делатност у области културе .
Члан 4.
Лице из члана 2. ове одлуке подноси
захтев за стицање права на уплату доприноса
Градској управи за друштвене делатности
Града Чачка (у даљем тексту: Управа), на
обрасцу "Захтев за стицање права на уплату
доприноса за пензијско, инвалидско и
здравствено осигурање за лице које је стекло
статус лица које самостално обавља
уметничку или другу делатност у области
културе" (Образац број 1.) који је у прилогу
ове одлуке и чини њен саставни део.
Образац из става 1. овог члана
доступан је на званичној интернет страници
Града (веб-сајт Града).
Члан 5.
Уз захтев из члана 4. ове одлуке
прилаже се:
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1. уверење надлежног репрезентативног удружења у култури о статусу лица које
самостално обавља уметничку или другу
делатност у области културе;
2. оверена фотокопија личне карте
(уколико лична карта садржи податак о
адреси становања) или очитани лист биометријске личне карте;
3.уверење о пребивалишту;
4. оверена фотокопија радне књижице;
5. уверење надлежне пореске администрације о пријави укупног прихода;
6. уверење надлежне локалне пореске
администрације о пријави пореза на непокретну имовину, односно да се не задужује
порезом на имовину;
7. извод из листа непокретности
Републичког геодетског завода - Службе за
катастар непокретности Чачак о праву
својине на непокретностима односно, да не
поседује непокретности;
8. уверење Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање да лице
није осигурано по другом основу;
9. решење односно уверење да му је
надлежна пореска управа утврдила обавезу
плаћања доприноса у складу са законом
којим се уређују доприноси за обавезно
социјално осигурање, као лицу које самостално обавља уметничку или другу
делатност у области културе;
Исправе из става 1. овог члана не могу
могу бити старије од шест месеци.
Члан 6.
О праву на уплату доприноса за лице
из члана 2. ове одлуке решава Градска управа
за друштвене делатности града Чачка.
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Решењем о утврђивању испуњености
услова за стицање права на уплату доприноса
за лице које је стекло статус лица који
самостално обавља уметничку или другу
делатност у области културе, право на уплату
доприноса утврђује се на неодређено време.
Решењем се утврђује право на уплату
доприноса на најнижу месечнu основицu за
уплату доприноса.
Члан 7.
Градска управа за финансије врши
уплату доприноса за лице које је стекло право
на уплату доприноса у складу са одредбама
ове одлуке тако што на основу решења
надлежне пореске администрације врши
пренос на одговарајући уплатни рачун
репрезентативног удружења чији је уметник
члан које је дужно да уплаћени износ
доприноса уплати на уплатни рачун надлежне
пореске управе у року од 5 дана.

1. april 2014. godine

става 1. овог члана дужно је да граду Чачку
накнади насталу штету.
Члан 9.
Лице које самостално обавља уметничку или другу делатност у области
културе које оствари право на уплату
доприноса по одредбама ове одлуке, обавезно
је да на позив Управе односно органа Града
учествује у реализацији програма у
установама културе или у манифестацијама
од значаја за културни развој Града без
надокнаде.
Члан 10.
Средства за уплату доприноса из члана
1. ове одлуке обезбеђују се у буџету Града.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном листу
града Чачка".

Градска управа за финансије стара се о
реализацији става 1. овог члана.
Уплата доприноса врши се у роковима
и на начин утврђен законом, за период за који
је репрезентативно удружење утврдило
статус лица које самостално обавља
уметничку или другу делатност у области
културе.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-60/14-I
28. и 31. март 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Вељко Неговановић, с.р.

Члан 8.
Ако дође до промене чињеница од
значаја за остваривање права на уплату
доприноса, лице из члана 2. ове одлуке дужно
је да пријави насталу промену Управи
најкасније 15 дана од дана настанка промене
а признато право престаје од првог наредног
месеца од дана настанка промене.
Ако лице пропусти да Градску управу
за друштвене делатности обавести о промени
од значаја за уплату доприноса у року из

Образац број 1.
ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
ЧАЧАК
Ул. Жупана Страцимира број 2.
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ЗАХТЕВ
ЗА СТИЦАЊЕ ПРАВА НА УПЛАТУ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО, ИНВАЛИДСКО И
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ СТЕКЛО СТАТУС ЛИЦА КОЈЕ
САМОСТАЛНО ОБАВЉА УМЕТНИЧКУ ИЛИ ДРУГУ ДЕЛАТНОСТ У ОБЛАСТИ
КУЛТУРЕ
I. ОСНОВНИ ПОДАЦИ
1. Подаци о подносиоцу пријаве
Име и презиме подносиоца захтева

Пребивалиште подносиоца захтева (насељено место, улица и кућни број)

ЈМБГ

Број телефона и број мобилног телефона

Е-маил адреса

II. ПРИЛОЗИ
(заокружити редни број)
1. уверење надлежног репрезентативног удружења у култури о статусу лица
које самостално обавља уметничку или другу
делатност у области културе,
2. оверена фотокопија личне карте
(уколико лична карта садржи податак о
адреси становања) или очитани лист
биометријске личне карте,

3.уверење о пребивалишту,
4. оверена фотокопија радне књижице,
5. уверење надлежне пореске администрације о пријави укупног прихода,
6. уверење надлежне локалне пореске
администрације о пријави пореза на непокретну имовину односно да се не задужује
порезом на имовину,
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7. извод из листа непокретности
Републичког геодетског завода - Службе за
катастар непокретности Чачак о праву
својине на непокретностима односно, да не
поседује непокретности,
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9. решење да му је надлежна пореска
управа утврдила обавезу плаћања доприноса
у складу са законом којим се уређују
доприноси за обавезно социјално осигурање,
као лицу које самостално обавља уметничку
или другу делатност у области културе;

8. уверење Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање да лице
није осигурано по другом основу.

Место и датум:

Потпис подносиоца
захтева
_______________________

71.
На основу члана 96. став 10. тачка 1.
Закона о планирању и изградњи (``Сл.
гласник РС`` бр. 72/09, 81/10, 24/11, 121/12,
42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС и 98/13 одлука УС), члана 27. став 10. Закона о јавној
својини (``Сл. гласник РС`` бр. 72/11) и члана
63. став 1. тачка 19г Статута града Чачка
(``Сл. лист града Чачка`` бр. 3/2008, 8/2013 и
22/2013),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 31. марта 2014. године, донела
је
О Д Л У К У

поступку преноса права својине из јавне
својине Града Чачка у јавну својину
Републике Србије, финансираће „Електродистрибуција“ Чачак.
II
Oвлашћује се Градоначелник града
Чачка да по спроведеном поступку закључи
уговор о преносу права јавне својине.
III
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Чачка“.

I
Преноси се из јавне својине Града
Чачка у јавну својину Републике Србије део
грађевинског земљишта означен као к.п. бр.
1486/22 КО Мрчајевци, потес Крњине, у
површини од 1606 м2, односно 1606/17249
реалних од укупне површине парцеле, ради
изградње ТC 35/10 kV/kV ``Мрчајевци`` у
Мрчајевцима, без накнаде, као добра од
општег интереса.
Tрошкове који настану у поступку
парцелације, укњижбе код надлежних органа,
као и све друге трошкове који настану у

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-60/14-I
28. и 31. март 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

72.
На основу чл. 27. ст. 12. Закона о
јавној својини (``Сл. гласник РС`` бр. 72/11) и
чл. 63. ст. 1. т. 19v Статута града Чачка (``Сл.
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лист града Чачка`` бр. 3/2008, 8/2013 и
22/2013),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 28. и 31. марта 2014. године, донела
је
О Д Л У К У
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Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 31. марта 2014. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ О ЦЕНАМА БОРАВКА ДЕЦЕ У
ВРТИЋИМА И ЈАСЛИЦАМА

I
Отуђује се из јавне својине Града
Чачка – рушењем - објекат бр. 1 саграђен на
кп. б.р. 2588/1 КО Чачак, ради привођења
намени кп. бр 2588/8 и 2588/1 обе КО Чачак,
које се већим делом налазе у профилу
планиране улице, ради проширења и
реконструкције улице Драгослава Бојића
Јарета, а према важећем планском акту.
II
Средства за рушење објекта обезбеђена су Програмом пословања ЈП “Градац” за 2014. годину.
III
Ова Oдлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-60/14-I
28. и 31. март 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Вељко Неговановић, с.р.
73.
На основу члана 63. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“, број 3/2008,
8/2013 и 22/2013),

1. Даје се сагласност на Одлуку о
ценама боравка деце у вртићима и јаслицама
број 2519 коју је Управни одбор
Предшколске установе „Радост“ Чачак донео
на седници одржаној 20.12.2013. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-60/14-I
28. и 31. март 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Вељко Неговановић, с.р.

74.
На основу члана 63. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“, број 3/2008,
8/2013 и 22/2013),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 31. марта 2014. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ О ЦЕНАМА БОРАВКА ДЕЦЕ У
ВРТИЋИМА И ЈАСЛИЦАМА

1. Даје се сагласност на Одлуку о
ценама боравка деце у вртићима и јаслицама
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број 739 коју је Управни одбор Предшколске
установе „Моје детињство“ Чачак донео на
седници одржаној 16.12.2013. године.

1. april 2014. godine

приноса, чини насељено место Липница,
односно КО Липница у граду Чачку,
утврђени
Законом
о
територијалној
организацији Републике Србије.

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

1. Висина средстава самодоприноса
Члан 2.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-60/14-I
28. и 31. март 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Вељко Неговановић, с.р.

75.
На основу члана 22. став 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије" бр.
62/2006, 47/2011 и 93/2012) и члана 34. став 2.
Статута града Чачка ("Службени лист града
Чачка" бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 28. и 31. марта 2014. године,
утврдила је

ПРЕДЛОГ
Одлуке о увођењу самодоприноса
за Месну заједницу Липница
Члан 1.
Овом одлуком уводи се самодопринос
ради обезбеђења средстава за задовољавање
заједничких потреба и интереса грађана са
пребивалиштем на подручју Месне заједнице
Липница, као и грађана који немају
пребивалиште, а имају непокретну имовину
на том подручју.
Подручје Месне заједнице Липница,
на коме се прикупљају средства самодо-

Укупан планиран износ средстава која
се прикупљају самодоприносом износи
3.000.000,00 динара који чини предрачунску
вредност учешћа Месне заједнице у
изградњи,
односно
реконструкцији
и
одржавању објеката и спровођењу других
активности предвиђених овом одлуком.
2. Намена и динамика утрошка средстава самодоприноса
Члан 3.
Средства самодоприноса користиће се
за:
1. Одржавање и пошљунчавање путева
у Месној заједници Липница на правцу:
- ''кућа Салемовића – гробље
Вигњиште – Тутуновићи'', у дужини
око 600 метара;
- ''Бунарина – Брест – Оскоруша'', у дужини око 2.500 метара;
- ''скуп Салемовићи – гробље
Жешље – Савићевићи'', у дужини око
1.500 метара;
- ''Сокићи'', у дужини око 700
метара;
- ''Биволице'', у дужини око 900
метара;
- ''Слепак'', у дужини око 600
метара.
Процењена вредност учешћа Месне
заједнице Липница је 2.100.000,00 динара или
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70% од укупних средстава самодоприноса, са
реализацијом у току спровођења самодоприноса.
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ндума и проглашења Скупштине града да је
та одлука донета.
4. Обвезници и основица самодопри-

2. Постављање уличне расвете на
путном правцу:
- ''Споменици – Мића Гучанина кућа'',
у дужини око 3.000 метара;

носа
Члан 5.
Самодопринос се уводи:

- ''Лазовићи – Каменити пут'', у
дужини око 3.000 метара.
Процењена вредност учешћа месне
заједнице Липница је 600.000,00 динара или
20% од укупних средстава самодоприноса, са
реализацијом у току спровођења самодоприноса.
3. Обављање послова утврђених
Статутом месне заједнице Липница (одржавање просторија Месне заједнице и покриће
трошкова реализације самодоприноса у
износу 300.000,00 динара или 10% од
укупних средстава самодоприноса, са реализацијом у току спровођења самодоприноса.
О реализацији одлуке о самодоприносу стараће се Савет Месне заједнице
Липница.
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.

1. 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 100%;
3) лица која обављају занатске и друге
привредне делатности и професионалне и
друге непривредне делатности (интелектуалне и друге услуге), који се задужују
порезом на приход од самосталне делатности,
на опорезиву добит по стопи од 3%;
4) лица која обављају занатске и друге
привредне делатности и професионалне и
друге непривредне делатности (интелектуалне услуге и др.), а који се задужују порезом
у паушалном износу, по стопи од 3% од
износа на који се утврђује паушални износ
пореза;
5) власници или корисници непокретности 3% на приход од непокретности (по
основу издавања у закуп и сл.);

3. Време трајања самодоприноса
Члан 4.

6) власници непокретне имовине 0,1%
на вредност те имовине.

Самодопринос се уводи за период од 4
године, почев од осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу града
Чачка" Одлуке о увођењу самодоприноса за
Месну заједницу Липница, на основу
извештаја Комисије за спровођење рефере-

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
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плаћају из зараде и накнада трошкова
запосленог у вези са радом који се у складу са
законом не сматрају зарадом),
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- приходи од пољопривреде и шума-

Липница, 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.

- приходи од самосталне делатности,

5. Обрачун, наплата и евидентирање
самодоприноса

рства,

- 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.
Пензионери могу добровољно уплаћивати самодопринос на основу писане изјаве.
Стопа самодоприноса износи 2% на пензије
остварене у земљи и иностранству.
2. У раду:
- 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 програмом спровођења
самодоприноса и планом рада Месне
заједнице.
У случају да се радни дан и тракторска
дневница не одраде могу се заменити
новчаном дневницом у износу 2.000,00
динара.
Члан 6.
Обвезници самодоприноса су грађани
који имају изборно право и пребивалиште на
подручју Месне заједнице Липница, а
грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју Месне заједнице

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, која
представљају локални јавни приход и строго
су наменског карактера, уплаћују се и
евидентирају у буџету града на посебан рачун
корисника средстава Месне заједнице Липница, 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 - 38 (идентификациони број буџетског корисника) - ПИБ
(порески идентификациони број) уплатиоца
самодоприноса на зараде (плате), приходе од
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непокретности и приходе од самосталне
делатности;
- 840-711183843-71 на приход од
пољопривреде и шумарства и 840-71118584385 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, изјашњавању пензионера за добровољно плаћање самодоприноса, 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 Липница, у складу са овом
одлуком.
Наредбодавац за средства самодоприноса су председник и заменик председника
Савета Месне заједнице.
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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 обрачуну радова, Савет Месне
заједнице може извршити преусмеравање
више прикупљених средстава у корист
пројекта за који недостају средства, а највише
до нивоа тржишне вредности пројекта за који
недостају средства у време реализације.
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.

Средства самодоприноса строго су
наменског карактера.

Одлука о обустави даље наплате
самодоприноса објављује се у "Службеном
листу града Чачка".

Члан 9.

Члан 13.

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

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

6. Прикупљање, преусмеравање, обустава и враћање више наплаћених средстава
самодоприноса

7. Примања на која се не плаћа
самодопринос
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Члан 14.
Самодопринос се не плаћа на примања
која су законом изузета од опорезивања.
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ОДЛУКУ
о расписивању референдума ради
доношења Одлуке о увођењу
самодоприноса за Месну заједницу
Липница

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,
путем средстава информисања или на
огласној табли Месне заједнице о приливу и
трошењу средстава самодоприноса.
Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном листу
града Чачка".

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-60/14-I
28. и 31. март 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Вељко Неговановић, с.р.

76.
На основу члана 39. Статута града
Чачка (''Службени лист града Чачка'' бр.
3/2008, 8/2013 и 22/2013),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 28. и 31. марта 2014. године, донела
је

1. Расписује се референдум ради
изјашњавања грађана о предлогу Одлуке о
увођењу самодоприноса за Месну заједницу
Липница, града Чачка.
2. Референдум се расписује за
подручје Месне заједнице Липница које чини
територија насељеног места Липница у граду
Чачку, утврђена Законом о територијалној
организацији Републике Србије (''Службени
гласник Републике Србије'', бр. 129/07).
3. На референдуму ће се изјашњавати
грађани који имају право гласа у складу са
Законом о финансирању локалне самоуправе
(''Службени гласник Републике Србије'' бр.
62/2006, 47/2011 и 93/12).
4. На референдуму грађани ће се
изјаснити о следећем питању:
''Да ли сте за доношење Одлуке о
увођењу самодоприноса за Месну заједницу
Липница?''.
5. На гласачком листићу грађани ће се
изјашњавати заокруживањем речи: ''за'' или
''против''.
6. Референдум ће се спровести од 28.
априла до 12. маја 2014. године у времену од
8,00 до 20,00 часова.
7. Референдум ће спровести Комисија
за спровођење референдума образована
посебном одлуком Скупштине града.
8. Ову одлуку објавити у ''Службеном
листу града Чачка''.
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СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-60/14-I
28. и 31. март 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Вељко Неговановић, с.р.
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3. Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном листу
града Чачка''.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-60/14-I
28. и 31. март 2014. године

77.
На основу члана 40. и 41. став 1.
Статута града Чачка (''Службени лист града
Чачка'' бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013),

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Вељко Неговановић, с.р.

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 31. марта 2014. године, донела
је

78.
На основу члана 46. став 1. тачка 5.
Закона о локалним изборима („Сл. гласник
РС“ бр. 129/2007 и 54/2011) и члана 45. став
8. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ број 129/2007),

ОДЛУКУ
о образовању Комисије за спровођење
референдума у Месној заједници Липница

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. марта 2014. године, донела је
1. Образује се Комисија за спровођење
референдума ради доношења Одлуке о
увођењу самодоприноса за Месну заједницу
Липница у саставу: Милан Пејовић,
председник; Милован Ћурчић, заменик
председника; Жељко Куч, члан; Јосип
Гостиљац, заменик члана; Тиосав Салемовић,
члан; Александар Сокић, заменик члана;
Дикан Милекић, члан; Мирослав Сокић,
заменик члана; Предраг Милетић, члан и
Слободан Миловић, заменик члана.

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
I
Утврђује се да Мр Светлани М.
Пауновић, престаје мандат одборника у
Скупштини града Чачка, због избора за члана
Градског већа.
II

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 Липница и обавља друге послове
на спровођењу референдума у складу са
законом и Статутом града Чачка.

Решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-60/14-I
28. март 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Вељко Неговановић, с.р.
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79.
На основу члана 50. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број
129/2007), члана 63. и 129. став 3. Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број
3/2008, 8/2013 и 22/2013),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. марта 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА
ГРАДСКОГ ВЕЋА
I
Утврђујe се да Звонку Митровићу,
престаје мандат члана Градског већа града
Чачка, због поднете оставке.

1. april 2014. godine

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. марта 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ГРАДСКОГ
ВЕЋА
I
Бира се Мр Светлана М. Пауновић,
магистар биотехничких наука из Чачка, за
члана Градског већа града Чачка.
Мандат члана Градског већа траје до
истека мандата Градског већа.
II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-60/14-I
28. март 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Вељко Неговановић, с.р.

80.
На основу члана 50. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број
129/2007), члана 63. став 1. тачка 14. и 129.
став 2. Статута града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ број 3/2008, 8/2013 и 22/2013), члана
53. став 2. Пословника о раду Скупштине
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број
8/2008),

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-60/14-I
28. март 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Вељко Неговановић, с.р.

81.
На основу члана 54. став 2. и члана 55.
став 3. тачка 5. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“
број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и члана 63.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
број 3/2008, 8/2013 и 22/2013),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 31. марта 2014. године,
донела је
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО
ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКЕ
ШКОЛЕ У ЧАЧКУ
I
Разрешава се Снежана Гостиљац,
дужности члана Школског одбора Економске
школе у Чачку.
II
Именује се Зорица Максимовић, проф.
технике и информатике, за члана Школског
одбора Економске школе у Чачку, као
представник запослених.
III
Ово решење објавити у «Службеном
листу града Чачка».

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-60/14-I
28. и 31. март 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Вељко Неговановић, с.р.
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РЕШЕЊЕ
I
РАЗРЕШАВА СЕ Саша Обрадовић, дипл.
правник, дужности помоћника градоначелника
града Чачка за област месне самоуправе и
инфраструктуру, постављен у Градској управи за
опште и заједничке послове града Чачка, са даном
18. 03. 2014. године, на лични захтев.

II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 020-34/14-II
18. март 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
мр Војислав Илић, с.р.

83.
На основу члана 60. Закона о
пољопривредном земљишту (,,Сл. гласник
РС“ бр. 62/2006, 65/2008 - др. закон и
41/2009) и члана 120. Статута града Чачка
(,,Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013 и
22/2013),
Градоначелник града Чачка, дана 20.
марта 2014. године, донео је

82.
На основу члана 58. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.
129/2007), члана 140. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013 и
22/2013) и члана 32. Одлуке о градским
управама („Сл. лист града Чачка“ бр. 8/2008 и
21/2009),
Градоначелник града Чачка, дана 18.
марта 2014. године, донео је

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за давање
мишљења на Предлог годишњег програма
заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта
I
Образује се Комисија за давање
мишљења на Предлог годишњег програма
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заштите, уређења и коришћења
привредног земљишта, у саставу:

пољо-

1. april 2014. godine

Предлога годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији града Чачка.

ПРЕДСЕДНИК:
III
Светлана Пауновић, дипл.инж. агрономије, одборник Скуштине града Чачка
ЧЛАНОВИ:

Стручне, административне и техничке
послове за потребе Комисије обављаГрадска
управа за локални економски развој.

1. Лазар Чикириз, професор, одборник
Скупштине града Чачка,

IV

2. Зоран Бојовић, пензионер, одборник
Скупштине града Чачка,

Комисија се образује за период од 4
године.
V

3.
Весна
Нишавић
Вељковић,
дипл.инж. пољопривреде за заштиту биља,
Пољопривредна стручна служба Чачак,

Ово Решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

Вељо Недић,
уписан
у
Регистар
газдинстава,
4.

пољопривредник,
пољопривредних

5. Братислав Марић, пољопривредник,
уписан
у
Регистар
пољопривредних
газдинстава,
6. Југослав Лазовић, пољопривредник,
уписан у Регистар пољопривредних газдинстава.
II
Задатак Комисије је да:
- размотри Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града
Чачка,
- да изради писано мишљење на
Предлог годишњег програма,
- да писано мишљење достави
Комисији за израду годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града
Чачка, у року од 15 дана од дана израде

ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 020-36/14-II
20. март 2014. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
мр Војислав Илић, с.р.

84.
На основу члана 121. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013 и 22/2013) и члана 14. Правилника о
критеријумима и поступку доделе средстава
за финансирање потреба у области спорта
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 1/2013, 2/2013 и
7/2013),
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 20. марта 2014. године, донело је

РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању Комисије
за спорт
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У Решењу о образовању Комисије за
спорт, број 06-59/2012-III од 19. јула 2012.
године и број 06-52/2013-III од 28. марта
2013. године, уместо досадашњег председника
Владана
Милића,
заменика
председника Скупштине града Чачка, који се
одређује за члана Комисије, за председника
Комисије одређује се Владица Гавриловић,
одборник Скупштине града Чачка, досадашњи члан Комисије.

Град Чачак
Градско веће
Број: 06-57/2014-III
20. март 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.

85.
На основу члана 4. став 6. Пословника
Градског већа града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ бр. 4/2008 и 16/2013),
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 20. марта 2014. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о задужењима чланова
Градског већа за поједине области
I
У Решењу Градског већа града Чачка о
задужењима чланова Градског већа за
поједине области број 06-97/2012-III од 12.
октобра 2012. године и број 06-73/2013-III од
22. априла 2013. године, брише се задужење
Звонка Митровића, за област урбанизма,
грађевинарства и рада јавног предузећа из ове
области.
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II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-57/2014-III
20. март 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.

86.
На основу члана 121. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013 и 22/2013) и члана 12. Одлуке о буџету
града Чачка за 2014. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 26/2013), а по предлогу Градске
управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 20. марта 2014. године, донело је

РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о
буџету града Чачка за 2014. годину
(,,Сл. лист града Чачка“ број 26/2013)
раздео 2, Градско веће, функционална
класификација 111, апропријација 25,
економска
класификација
499
,,Средства резерве - Стална резерва“,
извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни
корисник
буџетских
средставаГрадско веће града Чачка, одобравају
се средства у износу од 1.004.240,00
динара, за исплату накнаде штете на
воћу за 46 домаћинстава која су
претрпела штету од пожара у Горњој
Горевници, Видови и Јездини, који се
догодио 24. августа 2012. године, а на
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основу процене коју је урадила
Градска управа за локални економски
развој.
2. Средства из тачке 1. Решења
распоређују се на апропријацију 276,
економска
класификација
484
„Накнада штете за повредe или штету
насталу услед елементарних непогода
или других природних узрока“,
функционална класификација 111,
извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни
корисник
буџетских
средставаГрадска 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: 06-57/14-III
20. март 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.
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Р Е Ш Е ЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о
буџету града Чачка за 2014. годину
(,,Сл. лист града Чачка“ број 26/2013)
раздео 2, Градско веће, функционална
класификација 111, апропријација 25,
економска
класификација
499
,,Средства резерве - Стална резерва“,
извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни
корисник
буџетских
средставаГрадско веће града Чачка, одобравају
се средства у износу од 150.000,00
динара, на име преноса средстава
Српској
православној
цркви
Црквеној општини Чачак, за помоћ у
обнови манастира Хиландар.
2. Средства из тачке 1. Решења
распоређују се на апропријацију 276,
економска
класификација
484
„Накнада штете за повредe или штету
насталу услед елементарних непогода
или других природних узрока“,
функционална класификација 111,
извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни
корисник
буџетских
средставаГрадска управа за финансије.
3. О извршењу овог решења стараће се
Градска управа за финансије.

87.
На основу члана 121. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013 и 22/2013) и члана 12. Одлуке о буџету
града Чачка за 2014. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 26/2013), а по предлогу Градске
управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 20. марта 2014. године, донело је

4. Ово решење објавити у ,,Службеном
листу града Чачка“.

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-57/14-III
20. март 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.
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88.
На основу члана 15. став 7. Одлуке о
постављању привремених објеката на
територији града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ број 5/2011) и члана 121. Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број
3/2008, 8/2013 и 22/2013)
Градско веће града Чачка на седници
одржаној 20. марта 2014. године, донело је
ПРОГРАМ
ПОСТАВЉАЊА РЕКЛАМНИХ ПАНОА
И ДРУГИХ РЕКЛАМНИХ ОЗНАКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА

Члан 1.
Овим Програмом утврђују се локације
на површинама јавне намене за постављање
рекламних паноа и других рекламних ознака
(у даљем тексту: рекламних површина), број
и
димензије
планираних
рекламних
површина на свакој локацији и рок
привременог коришћења.
Члан 2.
Визуелно и техничко решење рекламних површина које ће се постављати по
овом Програму мора бити савремено,
засновано на просторним могућностима и
архитектонском изгледу простора, тако да
рекламна површина својим изгледом и
величином не оптерећује простор, већ се
уклапа у амбијент.
Рекламне површине које се постављају
морају бити стабилне, савремених техничких
решења и дизајна. Положај рекламних
површина у односу на саобраћајницу дуж
које се поставља може бити управан, кос или
паралелан, што је дефинисано у графичким
прилозима. Рекламне површине својим
положајем и величином не смеју утицати на
прегледност учесника у саобраћају, ометати
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пешачке комуникације нити заклањати
саобраћајну сигнализацију. Распоред боја и
симбола на рекламним ознакама не сме да
подсећа на саобраћајни знак. Слова, бројеви и
симболи на рекламним ознакама морају да се
висином, бојом и обликом разликују од
слова, бројева и симбола на саобраћајном
знаку. На ободу рекламне ознаке кружног,
елипсастог или троугластог облика, не сме да
се налази непрекидни појас црвене боје (под
непрекидним појасом подразумева се и онај
чији је централни угао прекида континуитета
мањи од 90 степени). Рекламна порука на
рекламној површини може да се постави са
једне или са обе стране.
Рекламне површине се постављају под
правим углом у односу на тло. Димензије
рекламних површина су дефинисане у члану
3. и 4. Програма, уз дозвољено одступање до
5%.
Рекламне површине су са унутрашњим
извором светла или неосветљене. Када су
рекламне површине осветљене, светлост не
сме да буде емитована у испрекиданим
интервалима. Рекламне површине по потреби
прикључити на електроенергетску мрежу у
складу са правилима струке и важећим
прописима.
Локације за постављање рекламних
површина дефинисане су називом улица,
деловима катастарских парцела на којима се
постављају и бројем планираних површина.
Саставни део овог Програма су
графички прилози са приказом појединих
локација.
Урбанистичко
решење
локација
постављање рекламних површина

за

Члан 3.
Рекламни панои „city light“ и кружни
рекламни стубови
Рекламни пано „city light“ је слободностојећа правоугаона рекламна површина
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са унутрашњим извором светла или неосветљена, димензија1,3м x 1,9м, површинe
2,47 м2. Део површине јавне намене који се
даје у закуп ради постављања овог типа паноа
има димензије 1,3м x 0,3м , укупне површине
0,39м2 и ближе је одређен приказом у
графичком прилогу овог Програма. .

- Катастарска парцела и улице на
којима се постављају рекламни панои „city
light“:
- „city light“ бр.1 – к.п. бр. 2190
КО Чачак, Скадарскa улицa, поред
стуба
јавне
расвете
испред
привремених објеката киоска

Рекламни пано се поставља тако да
горња ивица темељне стопе рекламног паноа
не сме да буде изнад нивоа терена и мора
бити прекривена травом или материјалом
којим је обрађен околни терен. Темељна
стопа не може да се постави изнад
инсталација комуналне инфраструктуре. Сви
рекламни панои морају бити исти.

- „city light“ бр.2 и бр.3 – к.п.
бр. 2181/1 КО Чачак, Скадарскa улицa,
поред стубова јавне расвете у линији
дрвореда

Укупна инсталисана снага за један
рекламни пано „city light“ не сме бити већа од
200 W. Степен механичке заштите рекламног
паноа је минимално IP 54.
Кружни рекламни стуб је слободностојећа застакљена кружна рекламна
површина са унутрашњим извором светла,
пречника 1,3м, висине 4,5м, површинe 18,369
м2 . Део површине јавне намене који се даје у
закуп ради постављања овог типа паноа је
кружног облика пречника 1,3м, површине
2,041m2 и ближе је одређен приказом на
графичком прилогу овог Програма.
Укупна инсталисана снага за један
кружни рекламни стуб не сме бити већа од
600 W. Степен механичке заштите кружног
рекламног стуба је минимално IP 54.
Постављање рекламних паноа и
кружних рекламних стубова вршиће се у
складу са овим Програмом на локацији
„Центар“.
ЛОКАЦИЈА „ЦЕНТАР“
- Предвиђено је постављање дванаест
рекламних паноа „city light“ укупне
површине 29,64м2 и два кружна рекламна
стуба укупне површине 36,738м2

- „city light“ бр.4 и бр.5 – к.п.
бр. 2181/1 КО Чачак на зеленим
површинама на Градском тргу 1,0м од
ивице зелене површине
- „city light“ бр.6 – к.п.912 КО
Чачак, на тротоару на углу Кужељеве
улице и Хајдук Вељкове улице поред
стуба јавне расвете
- „city light“ бр.7 – к.п. бр.912
КО Чачак, на тротоару у Кужељевој
улици
- „city light“ бр.8 – к.п. бр.1018
КО Чачак, угао Кужељеве и
Железничке улице, на платоу поред
баште посластичарнице „Срце“
- „city light“ бр.9 – к.п.бр.1018
КО Чачак, Улица девет Југовића на
разделном острву поред пешачког
прелаза, удаљен 1,0м од пешачког
прелаза
- „city light“ бр.10– к.п. бр. 2171
КО Чачак, Улица краља Петра, поред
стуба јавне расвете на зеленој
површини са леве стране у смеру од
центра града у Улици Веселина
Миликића
- „city light“ бр.11 и 12 – к.п. бр.
2168 КО Чачак, Улица краља Петра,
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на разделном острву између коловоза
и тротоара поред стубова јавне расвете
- Катастарске парцеле и улице
на којима се постављају кружни
рекламни стубови са унутрашњим
извором светла:
- стуб „А“ – к.п. бр.2181/1 КО
Чачак, на поплочаном делу трга,
испред зелене површине. Рекламни
стуб поставити тако да плоче не буду
оштећене ни пробушене
- стуб „Б“ - к.п. бр. 1017/1 КО
Чачак, у парку поред аутобуске
станице
Члан 4.
Рекламни панои на стубовима јавне
расвете
Рекламни пано на стубу јавне расвете
је правоугаона рекламна површина са
унутрашњим извором светла, димензија 1,0м
x 0,7м, површине 0,7м2, која је фиксирана на
металном стубу јавне расвете тако да је доња
ивица минимално 4,2м изнад нивоа тротоара.
За постављање овог типа рекламног паноа, у
закуп се дају места на стубовима јавне
расвете на одређеној локацији у целини.
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1. ЛОКАЦИЈА
- Улица девет Југовића од раскрснице
са Железничком улицом до кружног тока код
кафане „Цар Лазар“
- Катастарске парцеле: к.п. бр. 1018 и
2193, обе КО Чачак
- Предвиђено је постављање рекламних паноа на 9 стубова јавне расвете
обострано (укупно 18 рекламних паноа
површине 12,6м2), једнообразно на средишњем разделном острву
2. ЛОКАЦИЈА
- Улица Драгише Мишовића од
кружног тока код кафане „Цар Лазар“ до
Булевара ослобођења
- Катастарске парцеле: к.п. бр.2192 и
2209, обе КО Чачак
- Предвиђено је постављање рекламних паноа на 14 стубова јавне расвете
једнострано, са десне стране у смеру од
центра града на 7 стубова јавне расвете и са
леве стране у смеру од центра града на 7
стубова јавне расвете (укупно 14 рекламних
паноа површине 9,8м2)
3. ЛОКАЦИЈА

Степен
сигурности
мора
бити
минимално 2,5 за динамичка напрезања на
ударе ветра и треба их рачунати за
статистички податак од 60км/h за општину
Чачак.
Укупна инсталисана снага за један
рекламни пано на стубу јавне расвете не сме
бити већа од 150 W. Степен механичке
заштите рекламног паноа је минимално IP 65.
Постављање рекламних паноа на
стубовима јавне расвете вршиће се у складу
са овим Програмом на следећим локацијама:

- Улица Светог Саве од раскрснице са
Улицом војводе Степе до раскрснице са
Улицом кнеза Милоша
- Катастарске парцеле: к.п. бр.2176,
1473, 4040/2, 4016/4, све КО Чачак
- Предвиђено је постављање рекламних паноа на 21 стубу јавне расвете
обострано (укупно 42 рекламна паноа
површине 29,4м2), једнообразно на средишњем разделном острву
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4. ЛОКАЦИЈА
- Булевар Вука Караџића од раскрснице са Улицом Светог Саве до Улице 220
- Катастарске парцеле: к.п. бр. 1470/4,
1464/4, 3929/1, 3930/2, 3933/3, 3947, 3948/2,
3949/3, 3950/1, 3951, 3952, 3955/8, 3815/2,
3812/1, 6134/4, 6088/7, све КО Чачак
- Предвиђено је постављање рекламних паноа на 20 стубова јавне расвете
обострано (укупно 40 рекламних паноа
површине 28,0м2), једнообразно на средишњем разделном острву
5. ЛОКАЦИЈА
- Улица Миленка Никшића од моста
на Морави до Цигларске улице
- Катастарска парцела бр. 5150/1 КО
Чачак
- Предвиђено је постављање рекламних паноа на стубовима јавне расвете
једнострано, са леве стране у смеру од центра
града на 8 стубова (укупно 8 рекламних
паноа површине 5,6м2)

6. ЛОКАЦИЈА
- Улица Данице Марковић од раскрснице са Книћаниновом улицом до канала
- Катастарске парцеле: к.п. бр.3211/3,
3210/3, 3209/1, 3053/1, све КО Чачак
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7. ЛОКАЦИЈА
- Стуб јавне расвете на пешачком
острву код аутобуске станице у Ломиној
улици
- Катастарска парцела бр.1017/1 КО
Чачак
- Предвиђено је постављање два
рекламна паноа на 1 стубу јавне расвете
обострано, укупне површине 1,4м2

8. ЛОКАЦИЈА
- Стуб јавне расвете у Улици Бате
Јанковића код улаза у суд
- Катастарска парцела бр. 2158 КО
Чачак
- Предвиђено је постављање два
рекламна паноа на 1 стубу јавне расвете
обострано, укупне површине 1,4м2

9. ЛОКАЦИЈА
- Два стуба јавне расвете на пешачким
острвима на раскрсници Улице Радојице
Радосављевића и Булевара ослободилаца
Чачка у Бељини
- Катастарске парцеле: к.п. бр.185/2 и
502, обе КО Бељина
- Предвиђено је постављање рекламних паноа на 2 стуба јавне расвете
обострано, укупно 4 паноа површине 2,8м2
Општи услови за доделу локације

- Предвиђено је постављање рекламних паноа на 11 стубова јавне расвете
обострано (укупно 22 рекламна паноа површине 15,4м2), једнообразно на средишњем
разделном острву

Члан 5.
Површине јавне намене и места на
стубовима јавне расвете, описани у члану 3. и
4. овог Програма, као локације за постављање
рекламних површина, додељују се у закуп на
одређено време од 5 годинa, на начин и под
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условима прописаним Одлуком о постављању привремених објеката на територији
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број
5/2011) и Одлуком о грађевинском земљишту
(„Сл. лист града Чачка“ број 3/2010, 19/2010
и 24/2013) прикупљањем понуда јавним
огласом. Додела у закуп површина јавне
намене и места на стубовима јавне расвете,
врши се целовито за сваку локацију наведену
у члану 3 и 4 Програма, тако да сваки
учесник огласа подноси понуду за локацију
описану у целини, са свим деловима
површина јавне намене, односно местима на
стубовима јавне расвете на којима се
постављају рекламне површине на тој
локацији.
Посебни услови које мора да испуни
лице које добије у закуп наведену локацију
ради постављања рекламних површина (у
даљем тексту: закупац) су следећи:
1) Локацију у закуп по овом Програму
може добити правно лице или предузетник
који су регистровани за обављање привредне
делатности и који не дугују ЈП „Градац“
закупнину по претходним уговорима.
2) Закупац је дужан да са ЈП „Градац“
најкасније у року од 3 дана од дана
правоснажности решења о додели локације у
закуп, закључи уговор којим се прецизира
обавеза плаћања закупа, накнада за
уређивање грађевинског земљишта као и
остали услови закупа. Уколико закупац не
закључи уговор у наведеном року, друга
најповољнија понуда ће бити усвојена или ће
оглас за дату локацију бити поновљен, без
додатних упозорења.
3) Закупац је дужан да локацију коју је
добио у закуп користи на начин и под
условима прописаним Одлуком о постављању привремених објеката на територији
града Чачка и уговором о закупу. Надзор над
применом одредаба ове Одлуке и уговора
врши Градска управа за инспекцијски надзор.
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4) Закупац је дужан да приликом
потписивања уговора о закупу за локације из
члана 3. и 4. овог Програма преда ЈП
„Градац“ средствa обезбеђења – регистрованe, потписане и оверене менице, из
којих ће се ЈП „Градац“ наплатити у случају
неплаћања закупа два месеца и више или у
случају уклањања рекламних површина
након истека закупа, ако рекламне површине
буде уклањало ЈП “Градац“.
5) Закупац је дужан да закупнину
плаћа на начин и под условима одређеним
уговором о закупу. У случају да закупац не
плати две доспеле месечне закупнине, уговор
о закупу сматра се раскинутим, а закупац је
дужан да уклони рекламну површину са
локације у року од десет дана од дана
добијања налога ЈП „Градац“ за уклањање
рекламне површине. Ако закупац сам не
уклони рекламну површину са локације у
наведеном року, исту уклања ЈП „Градац“
коришћењем новца добијеног наплатом
меница, одвози рекламну површину, депонује
је и не одговара за евентуалну штету насталу
уклањањем, демонтирањем и депоновањем, а
трошкове настале уклањањем, демонтирањем
и депоновањем сноси закупац. Након тога се
поново расписује оглас за постављање
рекламне површине на датој локацији.
6) Закупац има право прече доделе
локације по истеку рока закупа уколико
локација буде понуђена на поново објављеном огласу, уколико прихвати најповољнију понуду за дату локацију и ако је у
уговореним роковима плаћао закуп, с тим
што поново плаћа накнаду за уређивање
грађевинског земљишта.
7) Трошкови израде, постављања и
одржавања рекламне површине падају на
терет закупца. Закупац се обавезује да све
рекламне површине одржава у исправном и
чистом стању, поправља и мења оштећене
рекламне површине и делове рекламних
површина и предузима све радње неопходне
за одржавање естетског изгледа рекламних
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површина. Закупац има право да слободно
одлучује о прихватању понуда за издавање
рекламних површина, водећи рачуна да
рекламне површине не остављају лош
утисак, не вређају јавни морал и сл. Рекламне
површине остају у власништву закупца.
Закупац одговара за сваку штету која настане
услед погрешног постављања или коришћења
рекламне површине.
8) Пријаве на оглас са понудом
закупнине подносе се у року од 15 дана од
дана објављивања огласа у листу „Политика“
и ″Чачански глас″ и на ТВ „Галаксија“.
Образац пријаве може се добити на
писарници Градске управе града Чачка,
шалтер бр. 7 и 8. Уз пријаву се доставља
доказ о уплати депозита, који износи 8.500
динара за локацију „Центар“ и 1.000 динара
за сваку другу локацију наведену у Програму.
Депозит се уплаћује на рачун Јавног
предузећа за урбанистичко и просторно
планирање, грађевинско земљиште и путеве
"Градац" Чачак бр. 840-965804-09, са назнаком „депозит за оглас – рекламне површине“.
Учесници на огласу дају понуду за
месечни износ закупнине за локације описане
у члану 3. и 4. Програма у целини.
Пријава на оглас са понудом закупнине мора да садржи:
1. пословно име и седиште правног
лица или предузетника, извод из Регистра
привредних субјеката, не старији од месец
дана, порески идентификациони број, матични број, потпис овлашћеног лица и печат;
2. понуђену месечну закупнину за
локације описане у члану 3. и 4. Програма у
целини, са наведеним бројем и називом
локације која се даје у закуп (нпр. локација
„Центар“ из члана 3 Програма, или локација
1, Улица девет Југовића из члана 4 Програма
и сл);
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3. изјаву о прихватању осталих услова
из огласа;
4. техничке карактеристике и изглед
рекламних површина које би поставили на
локацијама из Програма за коју дају понуду;
5. копију исправе о уплати депозита.
Локације ће бити додељене учесницима на огласу који понуде највиши износ
закупнине, а испуњавају и остале услове
прописане Програмом.
Учесници јавног огласа могу преузети
елаборат са приказом свих локација и
текстом Програма постављања рекламних
површина на територији града Чачка са
портала ЈП „Градац“ или од ЈП „Градац“ уз
уплату 3.000,00 динара на рачун Јавног
предузећа за урбанистичко и просторно
планирање, грађевинско земљиште и путеве
"Градац" Чачак бр. 840-30101845-41 са
назнаком „за елаборат – рекламне површине“.
Пријаве на оглас достављају се у
затвореној коверти на адресу: Скупштина
града Чачка – Комисија за грађевинско
земљиште, са назнаком "Понуда за оглас за
постављање рекламних површина - не
отварати", Улица жупана Страцимира број 2,
32 000 Чачак или директно на писарницу
Градске управе града Чачка.
Остали услови за доделу локације
Члан 6.
Закупац локације је дужан да о свом
трошку за сваку локацију прибави решење о
одобрењу постављања рекламних површина
од Градске управе надлежнe за послове
урбанизма у складу са одредбама Одлуке о
постављању привремених објеката на
територији града Чачка и да рекламне
површине постави у складу са прибављеним
одобрењем најкасније у року од тридесет
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дана од дана закључења уговора о закупу
локације. Уколико закупац не постави
рекламну површину у наведеном року, друга
најповољнија понуда ће бити усвојена или ће
оглас за дату локацију бити поновљен, без
додатних упозорења.
Члан 7.
Почетни износ закупнине за локације
утврђује Градско веће приликом расписивања
огласа, на предлог ЈП „Градац“. Закупнина се
утврђује на месечном нивоу. Закупнина се
плаћа у месечним износима до краја месеца
за текући месец и иста се ревалоризује на
основу индекса потрошачких цена према
званично објављеним подацима надлежног
органа, о чему ЈП „Градац“ закупцу доставља
рачун – фактуру писменим путем најкасније
до 20-ог у месецу за текући месец.
Закупац је дужан да, поред закупнине
за локацију добијену у закуп, плати и:
- локалну комуналну таксу
- накнаду за уређивање грађевинског
земљишта обрачунату по површини рекламне
површине која је дата у члану 3. и 4. овог
Програма.
Комунална такса се плаћа у складу са
посебним прописима.
Члан 8.
Саставни део овог програма је
графички прилог са шематским приказом
локација из члана 3. овог Програма.
Члан 9.
Овај Програм ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Чачка“.
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ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-57/2014-III
20. март 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.
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LOKACIJA “CENTAR”
dvanaest reklamnih panoa “city light”
dva kru`na reklamna stuba
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89.
На основу члана 121. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013 и 22/2013) и члана 13. Одлуке о буџету
града Чачка за 2014. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 26/2013), а по предлогу Градске
управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 27. марта 2014. године, донело је

РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о
буџету града Чачка за 2014. годину
(,,Сл. лист града Чачка“ број 26/2013)
раздео 2, Градско веће, функционална
класификација 111, апропријација 26,
економска класификација 499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава - Градско веће
града Чачка, одобравају се средства у
износу од 4.000.000,00 динара, на име
обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 264, за финансирање
бесплатног превоза лица старијих од
65 година и других категорија по
Правилнику о бесплатном и повлашћеном превозу у градском и приградском саобраћају на територији града
Чачка.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 264,
економска класификација 472 –
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета - бесплатан превоз лица старијих од 65 година и друге категорије по
правилнику, функционална класифи кација 090, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских сре-
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дстава - Градска управа за друштвене
делатности.
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: 06-64/14-III
27. март 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.
90.
На основу члана 121. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013 и 22/2013) и члана 13. Одлуке о буџету
града Чачка за 2014. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 26/2013), а по предлогу Градске
управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 27. марта 2014. године, донело је

РЕШЕЊЕ

1. Из средстaва утврђених Одлуком о
буџету града Чачка за 2014. годину
(,,Сл. лист града Чачка“ број 26/2013)
раздео 2, Градско веће, функционална
класификација 111, апропријација 26,
економска класификација 499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава-Градско веће
града Чачка, одобравају се средства у
износу од 240.000,00 динара, за
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непланиране сврхе за које није
утврђена апропријација и то за
исплату новчане помоћи Мирјани и
Милораду Маркешевић из Чачка на
име лечења сина Луке, оболелог од
мултипле склерозе и отвара нова
апропријација 7/1, економска класификација 472- Накнаде за социјалну
заштиту из буџета - једнократне
помоћи, функционална класификација
111, извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава Градоначелник града.
2. Средства из тачке 1. Решења
распоређују се на нову апропријацију
7/1, економска класификација 472 Накнаде за социјалну заштиту из
буџета-једнократне помоћи, функционална класификација 111, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава- Градоначелник
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: 06-64/14-III
27. март 2014. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.

91.
На основу члана 121. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013 и 22/2013) и члана 12. Одлуке о буџету
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града Чачка за 2014. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 26/2013), а по предлогу Градске
управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 11. марта 2014. године, донело је

РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о
буџету града Чачка за 2014. годину
(,,Сл. лист града Чачка“ број 26/2013)
раздео 2, Градско веће, функционална
класификација 111, апропријација 25,
економска
класификација
499
,,Средства резерве - Стална резерва“,
извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава - Градско веће града Чачка, одобравају се
средства у износу од 744.906,45
динара, на име обезбеђења средстава
за исплату преосталог дела новчаних
средстава извођачу радова СЗР
„Ћубрк“ Ивањица, по окончаној
ситуацијi број 02/13 од 17. децембра
2013. године, за изградњу стамбеног
објекта Станојевић Милки из Трнаве, а
чији је стамбени објекат оштећен
земљотресом који се догодио 3.
новембра 2010. године.
2. Средства из тачке 1. Решења
распоређују се на апропријацију 276,
економска
класификација
484
„Накнада штете за повредe или штету
насталу услед елементарних непогода
или других природних узрока“,
функционална класификација 111,
извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава Градска управа за финансије.
3. О извршењу овог решења стараће се
Градска управа за финансије.
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4. Ово решење објавити у ,,Службеном
листу града Чачка“.

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-50/14-III
11. март 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.

92.
На основу члана 121. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013 и 22/2013) и члана 13. Одлуке о буџету
града Чачка за 2014. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 26/2013), а по предлогу Градске
управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 11. марта 2014. године, донело је

РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о
буџету града Чачка за 2014. годину
(,,Сл. лист града Чачка“ број 26/2013)
раздео 2, Градско веће, функционална
класификација 111, апропријација 26,
економска
класификација
499
,,Средства резерве - Текућа резерва“,
извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни
корисник
буџетских
средставаГрадско веће града Чачка, одобравају
се средства у износу од 445.000,00
динара, за непланиране сврхе за које
није утврђена апропријација и то за
обезбеђење средстава за исплату
награда спортским организацијама по
Одлуци Градског већа града Чачка и
отвара нова апропријација 228/1,
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економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама награде спортским организацијама,
функционална класификација 090,
извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава Градска
управа
за
друштвене
делатности.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на нову апропријацију 228/1,
економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама награде спортским организацијама,
функционална класификација 090,
извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава Градска управа за друштвене делатности.
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: 06-50/14-III
11. март 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.

93.
На основу члана 121. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013 и 22/2013) и члана 12. Одлуке о буџету
града Чачка за 2014. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 26/2013), а по предлогу Градске
управе за финансије,
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Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 11. марта 2014. године, донело је

Р Е ШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о
буџету града Чачка за 2014. годину
(,,Сл. лист града Чачка“ број 26/2013)
раздео 2, Градско веће, функционална
класификација 111, апропријација 25,
економска класификација 499 ,,Средства резерве - Стална резерва“, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава - Градско веће
града Чачка, одобравају се средства у
износу од 110.029,25 динара, на име
обезбеђења средстава за исплату
преосталог дела новчаних средстава
извођачу
радова
СЗР
„Ћубрк“
Ивањица (10% од вредности окончане
ситуације број 01/13 од 17. децембра
2013. године), за изградњу стамбеног
објекта
Ћириман
Миленији
из
Горичана, а чији је стамбени објекат
оштећен земљотресом који се догодио
3. новембра 2010. године.
2. Средства из тачке 1. Решења
распоређују се на апропријацију 276,

1. april 2014. godine

економска класификација 484 „Накнада штете за повредe или штету насталу
услед елементарних непогода или
других природних узрока“, функционална класификација 111, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава - Градска управа
за финансије.
3. О извршењу овог решења стараће се
Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном
листу града Чачка“.

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-50/14-III
11. март 2014. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.
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