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ЧАЧАК 17. мај
2018. године

161.
На основу члана 12. став 2. Уредбе о
условима, начину и поступку под којима се
грађевинско земљиште у јавној својини може
отуђити или дати у закуп по цени мањој од
тржишне цене, односно закупнине или без
накнаде, као и услове, начин и поступак размене
непокретности („Службени гласник РС“, бр.
62/2015, 88/2015, 46/2017 и 30/2018) и члана 63.
Статута града Чачка („Службени лист града
Чачка“, бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и
26/2016),

Цена овог броја је 600 динара
Годишња претплата је 10.000 динара

грађевинског земљишта катастарске парцеле број
2138/1 КО Прељина.
5. Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном листу града
Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-99/2018-I
15. мај 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 15. маја 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
1. УСВАЈА СЕ Елаборат о оправданости
отуђења грађевинског земљишта у јавној својини
на територији града Чачка (на катастарској
парцели бр. 2138/1 КО Прељина), непосредном
погодбом без накнаде, компанијама VORWERK
AUTOTEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi
Beograd, ELDISY SERBIA D.O.O. BEOGRAD –
Novi Beograd и VORWERK DRIVETEC SERBIA
D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd, који је саставни
део ове одлуке.
2. ДАЈЕ СЕ сагласност на Нацрт уговора о
отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта
катастарске парцеле број 2138/1 КО Прељина.
3. Градско веће града Чачка, по добијању
претходне сагласности од Владе РС за отуђење
грађевинског земљишта у јавној својини без
накнаде, донеће одлуку о закључењу уговора о
отуђењу, а све у складу са Уредбом о условима,
начину и поступку под којима се грађевинско
земљиште у јавној својини може отуђити или дати
у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно
закупнине или без накнаде, као и услове, начин и
поступак размене непокретности.
4. Овлашћује се градоначелник града
Чачка да потпише Уговор о отуђењу неизграђеног

162.
На основу члана 99. став 5. Закона о
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13,
98/13, 132/14 и 145/14), чланa 27. став 10. Закона о
јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016 и
113/2017) , члана 11. став 2. и 3. Одлуке о
грађевинском земљишту ("Сл. лист града Чачка",
број 5/16) и члана 63. став 1. тачка 19в Статута
града Чачка ("Сл. лист града Чачка", бр. 3/2008,
8/2013, 22/2013, 15/2015 и 26/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 15. и 16. маја 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о приступању отуђењу и прибављању у јавну
својину грађевинског земљишта разменом
између града Чачка и Вере Вучковић из Чачка
I
ПРИСТУПА СЕ отуђењу из јавне својине
града Чачка дела к.п. бр. 6909 КО Чачак површине
од 112 м2 и прибављању у јавну својину дела к.п.
бр. 787/3 КО Кулиновци површине 25 м2 која је у
својини Вере Вучковић из Чачка, непосредном
погодбом путем размене.
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Поступак
располагања
Комисија за грађевинско земљиште.

17. мај 2018. године
II

спровешће

Поступак
располагања
Комисија за грађевинско земљиште.

спровешће

III

III

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

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

IV

IV

Ово Решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.

Ово Решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-99/2018-I
15. и 16. мај 2018. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-99/2018-I
15. и 16. мај 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

163.

164.

На основу члана 99. став 5. Закона о
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13,
98/13, 132/14 и 145/14), чланa 27. став 10. Закона о
јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016 и
113/2017), члана 11. став 2. и 3. Одлуке о
грађевинском земљишту ("Сл. лист града Чачка",
број 5/16) и члана 63. став 1. тачка 19в Статута
града Чачка ("Сл. лист града Чачка", бр. 3/2008,
8/2013, 22/2013, 15/2015 и 26/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 15. и 16. маја 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ

На основу чл. 27. ст. 10. и 29. ст. 2. Закона
о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016 и
113/2017) и чл. 63. став 1. тачка 19а) Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015 и 26/2016),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 15. и 16. маја 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о прибављању у јавну својину
реконструкцијом објекта Скупштинске сале
I

о приступању отуђењу и прибављању у јавну
својину грађевинског земљишта разменом
између града Чачка и Младене Гојковић и
Драгана Гојковића обоје из Чачка

ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину
реконструкцијом објекат нумерисан бројем 1,
постојеће спратности По+П+1, саграђен на кп. бр.
733 КО Чачак, зграда Скупштинске сале града
Чачка.

I

II

ПРИСТУПА СЕ отуђењу из јавне својине
града Чачка, дела кп. бр. 4865/9 КО Чачак,
површине од 30 м2 и прибављању у јавну својину
дела кп. бр. 4865/4, 4865/10 и 4865/11 све КО Чачак
укупне површине 22 м2 чији су корисници
Младена Гојковић и Драган Гојковић из Чачка,
непосредном погодбом путем размене, ради
озакоњења објекта.

Средства за доградњу ће бити обезбеђена
делом у Буџету града а делом учешћем у јавну
позиву Министарства државне управе и локалне
самоуправе.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
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СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-99/2018-I
15. и 16. мај 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
165.
На основу члана 38. став 2. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016) и
члана 63. Статута града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и
26/2016),
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вештинама које се оцењују у изборном поступку и
начину њихове провере, року у коме се подносе
пријаве на јавни конкурс, податке о лицу
задуженом за давање обавештења о јавном
конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе као и
податке о доказима који се прилажу уз пријаву.
Члан 4.
Рок за подношење пријава на јавни
конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног
конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
Члан 5.

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 15. и 16. маја 2018. године, донела је

Поступак јавног конкурса спроводи, у
складу са Законом о јавним предузећима,
Комисија за избор директора Јавних предузећа (у
даљем тексту: Комисија) коју образује Скупштина
града.

ОДЛУКУ

Члан 6.

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИЗБОР ДИРЕКТОРА
Јавног комуналног предузећа за одржавање
чистоће и пијаца ''Комуналац'' Чачак, чији је
оснивач град Чачак

Пријаве на јавни конкурс се подносе
Комисији.

Члан 1.
Овом одлуком уређује се спровођење
јавног конкурса за избор директора Јавног
комуналног предузећа за одржавање чистоће и
пијаца ''Комуналац'' Чачак, чији је оснивач град
Чачак (у даљем тексту: Јавно предузеће).
Члан 2.
Услови за именовање директора Јавног
предузећа утврђени су Законом о јавним
предузећима, одредбама оснивачког акта и статута
Јавног предузећа, који нису у супротности са
Законом.
Члан 3.
Оглас о јавном конкурсу за избор
директора, објављује се у „Службеном гласнику
Републике Србије“, „Службеном листу града
Чачка“ и дневним новинама НДН „Српски
телеграф“, које се дистрибуирају на целој
територији Републике Србије, као и на интернет
страници града Чачка.
Рок за објављивање огласа из става 1. овог
члана у „Службеном гласнику Републике Србије“
не може бити дужи од 8 дана од дана доношења
ове одлуке.
Оглас о јавном конкурсу садржи податке о
Јавном предузећу, пословима, условима за
именовање директора Јавног предузећа, месту
рада, стручној оспособљености, знањима и

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази,
Комисија одбацује закључком против кога није
допуштена посебна жалба.
Члан 7.
Стручна оспособљеност, знања и вештине
које се оцењују у изборном поступку су:
познавање делокруга рада Јавног предузећа,
стручна оспособљеност за рад на месту директора
и
вештина
комуникације,
организационе
способности и стручне способности у вези
руковођења.
Провера стручне оспособљености знања и
вештина у изборном поступку врши се према
мерилима за именовање директора Јавног
предузећа која прописује Влада Републике Србије
(члан 40. и члан 83. став 1.)
Члан 8.
Директора
Скупштина града.

Јавног

предузећа

именује

Мандат директора траје четири године.
Директор Јавног предузећа заснива радни
однос на одређено време.
Члан 9.
Акт о именовању директора Јавног
предузећа, са образложењем, објављује се
„Службеном гласнику Републике Србије“,
„Службеном листу града Чачка“ и на интернет
страници града Чачка.
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На достављање акта о именовању
директора примењују се одредбе закона којим се
уређује општи управни поступак.
Члан 10.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-99/18-I
15. и 16. мај 2018. године

17. мај 2018. године

бира извршне директоре; бира представнике
Јавног предузећа у Скупштини друштва капитала
чији је једини власник Јавно предузеће; закључује
уговоре о раду са извршним директорима, у складу
са законом којим се уређују радни односи; доноси
акт о систематизацији; врши друге послове
одређене законом, оснивачким актом и статутом
Јавног предузећа.
3. Услови за именовање директора јавног
предузећа:
1) да је лице пунолетно и пословно способно,

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
166.
На основу члана 38. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016), члана
63. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и 26/2016) и
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор
директора Јавног комуналног предузећа за
одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак,
чији је оснивач град Чачак, број 06-99/2018-I,
Скупштина града Чачка, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА
Јавног комуналног предузећа за одржавање
чистоће и пијаца ''Комуналац'', Чачак

2) да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
односно на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама или специјалистичким струковним
студијама,
3) да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из
тачке 2.,
4) да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима Јавног
предузећа,
5) да познаје област корпоративног управљања,
6) да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова,

1. Подаци о јавном предузећу:

7) да није члан органа политичке странке, односно
да му је одређено мировање у вршењу функције у
органу политичке странке,

Јавно комунално предузеће за одржавање
чистоће и пијаца „Комуналац“, Чачак

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци,

Седиште Јавног предузећа је у Чачку,
улица Николе Тесле број 42.

9) да му нису изречене мере безбедности у складу
са Законом којим се уређују кривична дела и то:

ПИБ: 101109285
Матични број: 07181655
Претежна делатност Јавног комуналног
предузећа је: 38.11 сакупљање отпада који није
опасан
2. Подаци о пословима:
Послови директора су: представља и
заступа предузеће; организује и руководи
процесом рада; води пословање Јавног предузећа;
одговара за законитост рада Јавног предузећа;
предлаже дугорочни и средњорочни план
пословне стратегије и развоја и одговоран је за
њихово спровођење, предлаже годишњи, односно
трогодишњи програм пословања и одговоран је за
његово спровођење; предлаже финансијске
извештаје; извршава одлуке надзорног одбора;

(1) обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи
(2) обавезно психијатријско лечење на
слободи
(3) обавезно лечење наркомана
(4) обавезно лечење алкохоличара
(5) забрана вршења позива, делатности и
дужности
4. Место рада: Чачак
5. Стручна оспособљеност, знања и вештине
које се оцењују у изборном поступку и начин
њихове провере:
Стручна оспособљеност, знања и вештине
које се оцењују у изборном поступку су: позна–
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вање делокруга рада Јавног предузећа, стручна
оспособљеност за рад на месту директора и
вештина комуникације, организационе способно–
сти и стручне способности у вези руковођења.
Провера стручне оспособљености знања и
вештина у изборном поступку врши се према
мерилима за именовање директора Јавног
предузећа која прописује Влада Републике Србије.
6. Рок за подношење пријава на јавни
конкурс: је 30 дана од дана објављивања јавног
конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
Именовање директора врши се на период
од четири године.
7. Пријава на конкурс садржи: име и
презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, податке о образовању, податке о врсти
и дужини радног искуства са кратким описом
послова на којима је кандидат радио до
подношења пријаве на конкурс и одговорности на
тим пословима, податке о стручном усавршавању
и податке о посебним областима знања.
8. Докази који се прилажу уз пријаву на
јавни конкурс:
- доказ да је лице пунолетно и пословно способно
(извод из матичне књиге рођених и потврда
Основног суда),
- доказ о стручној спреми (диплома)
- доказ о радном искуству (радна књижица и
потврда о радном искуству на пословима за које се
захтева високо образовање из тачке 3 подтачка 2
овог конкурса и потврда о најмање три године
радног искуства на пословима који су повезани са
пословима Јавног предузећа и потврда о радном
искуству у организовању рада и вођењу послова)
- доказ да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке (изјава
оверена од стране јавног бележника или акт
надлежног органа политичке странке)
- доказ да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци (уверење или потврда издата
од стране Министарства унутрашњих послова,
надлежне полицијске управе)
- доказ да му није изречена мера безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела
и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи
(2) обавезно психијатријско лечење на
слободи
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(3) обавезно лечење наркомана
(4) обавезно лечење алкохоличара
(5) забрана вршења позива, делатности и
дужности (уверење или потврда Вишег и
Основног суда по месту пребивалишта
подносиоца пријаве).
Учесници
конкурса
за
именовање
директора Јавног комуналног предузећа за
одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“, Чачак,
дужни су да уз пријаву на конкурс поднесу
програм који намеравају да остваре у циљу развоја
Јавног предузећа и повећања добити.
Сви докази прилажу се у оригиналу или
овереној фотокопији.
9. Адреса на коју се подносе пријаве на
јавни конкурс: Скупштина града Чачка - Комисија
за спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа, ул. Жупана Страцимира бр. 2, са
назнаком: За јавни конкурс за именовање
директора Јавно комунално предузеће за
одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“, Чачак
10. Подаци о лицу за контакт: Небојша
Бежанић, начелник Градске управе за опште и
заједничке послове, телефон 032/30-90-02
Напомена: Неблаговремене, неразумљиве
и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази, Комисија одбацује закључком против кога
није допуштена посебна жалба.
Овај оглас објављује се у „Службеном
гласнику Републике Србије“, „Службеном листу
града Чачка“ и дневним новинама НДН „Српски
телеграф“ које се дистрибуирају на целој
територији Републике Србије, као и на интернет
страници града Чачка: www.cacak.org.rs
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-99/2018-I
15. и 16. мај 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
167.
На основу члана 35. став 7. у вези са
чланом 46. став 1. Закона о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13
- одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) и
члана 63. став 1. тачка 5) Статута града Чачка
(„Службени лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015 и 26/2016),
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Скупштина града Чачка на седници
одржаној 15. и 16. маја 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ
КОРИДОР – ДРЖАВНИ ПУТ IА РЕДА
ОЗНАКЕ А2 (763), БЕОГРАД – ОБРЕНОВАЦ –
ЛАЈКОВАЦ – ЉИГ – ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
– ПРЕЉИНА – ЧАЧАК – ПОЖЕГА, СА
ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА И
САДРЖАЈИМА У ФУНКЦИЈИ АУТОПУТА
ЗА ДЕОНИЦУ ОД УЛАЗА ИЗ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ НА ТЕРИТОРИЈУ
ГРАДА ЧАЧКА ДО ПРЕЉИНЕ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне
регулације за инфраструктурни коридор –
Државни пут IА реда ознаке А2 (763) Београд Обреновац - Лајковац – Љиг – Горњи Милановац –
Прељина – Чачак – Пожега, са пратећим
садржајима и садржајима у функцији аутопута за
деоницу од улаза из општине Горњи Милановац на
територију града Чачка до Прељине (у даљем
тексту: План детаљне регулације).
Члан 2.
Планом детаљне регулације обухваћен је
део: КО Соколићи, КО Прељина и КО Ракова.
Граница Плана детаљне регулације се поклапа са
појасом експропријације за инфраструктурни
коридор – Државни пут IА реда ознаке А2 (763)
Београд - Обреновац - Лајковац – Љиг – Горњи
Милановац – Прељина – Чачак – Пожега, са
пратећим садржајима и садржајима у функцији
аутопута за деоницу од улаза из општине Горњи
Милановац на територију града Чачка до Прељине
и прати динамику реализације изградње
инфрастриктурног коридора.
Коначна граница предметног планског
подручја биће дефинисана приликом припреме и
стручне контроле нацрта плана.
Површина плана
износи око 65,85 hа.

детаљне

регулације

Изради Плана детаљне регулације се
приступа ради дефинисања планског основа за
изградњу комплекса пратећих садржаја и садржаја
у функцији аутопута.
Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне
регулације представља Просторни план подручја
посебне намене инфраструктурног коридора
Београд- Јужни Јадран, деоница Београд - Пожега
(„Сл. гласник РС“, број 37/06 и 31/10).
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Инфраструктурни коридор Београд Јужни Јадран, деоница Београд - Пожега пролази
кроз територију града Чачка. На територији града
Чачка ка западу поклапа се са границом
катастарских
општина
Ракова,
Вранићи,
Трбушани, Пријевор и Паковраће до границе
општине Лучани.
Очекивана претпоставка је да ће локације
за инвестиционо улагање бити атрактивније у ужој
и широј зони аутопута. Полазећи од овог става
претпоставка је да ће изградња аутопута
индиректно повећати број запослених у ужој и
широј зони утицаја, а преко тога утицати на
стамбену и комуналну изградњу и уређење
простора. Развој постојећих сеоских насеља и
подручја, као вишефункционалних производних,
социјалних и културних простора уз јачање
економске
снаге
сеоских
домаћинстава,
представља једно од најзначајних питања будућег
равномерног развоја планског подручја.
Деоница Аутопута на територији града
Чачка од границе са катастарском општином
Горњи Милановац) до денивелисане петље
„Прељина“ у оквиру путног појаса од око 70м, има
попречни профил који се састоји од две коловозне
траке (укупне ширине 10.7м) које садрже по две
саобраћајне и једну зауставну траку. Коловозне
траке су раздвојене разделним острвом ширине 4м.
Пратећи
садржаји
на
аутопуту
представљају
основу
за
неометано
функционисање самог пута и задовољавање
потреба корисника.
Пратеће садржаје чине функционални
садржаји и садржаји за потребе корисника.
Садржаје за потребе корисника чине објекти са
задатком да омогуће безбедније, комфорније и
интересантније
путовање
(паркиралишта,
одморишта, станице за снабдевање горивом,
мотели, сервисне станице за возила). Утицај на
експлоатацију пута је индиректан.
Графички део Плана детаљне регулације
израдиће се на овереном катастарско –
топографском плану за део: КО Соколићи, КО
Прељина и КО Ракова.
Члан 4.
План детаљне регулације садржаће
нарочито: границу плана и обухват грађевинског
подручја, поделу простора на посебне целине и
зоне, детаљну намену земљишта, регулационе
линије улица и јавних површина и грађевинске
линије са елементима за обележавање на
геодетској подлози, нивелационе коте улица и
јавних површина (нивелациони план), попис
парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте, коридоре и капацитете за
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саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру, мере заштите културно –
историјских споменика и заштићених природних
целина, локације за које се обавезно израђује
урбанистички пројекат, односно расписује
конкурс, правила уређења и правила грађења по
целинама и зонама и друге елементе значајне за
спровођење плана.
Принципи планирања дефинишу се кроз:
- примену и поштовање
регулативе и правила струке у
планирања;

законске
поступку

- заштита јавног интереса;

- усклађивање организације, опремања и
уређења простора и његова заштита.
Члан 6.
Концептуални
оквир
планирања,
коришћења, уређења и заштите планског подручја
односи се на две основне намене – земљиште за
површине и објекте јавне намене и земљиште за
остале намене у складу са Просторним планом
града Чачка у оквиру обухвата плана.
Члан 7.
Рок за израду Плана детаљне регулације је
12 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 8.

- заштита и унапређење животне средине;
- дефинисање намене површина и правила
уређења и грађења у обухвату за све планиране
садржаје;
- дефинисање могућности
саобраћајног повезивања;

и

начина

-.дефинисање свих потребних елемената за
спровођење плана и реализацију планираних
садржаја;
-.стварање
услова
за
изградњу
инфраструктуре и даље адекватно техничко и
комунално опремање локација.
Члан 5.
Основни циљеви за уређење и изградњу
предметног подручја су следећи:
-.усклађивање са смерницама које даје
Просторни план подручја посебне намене
инфраструктурног коридора Београд Јужни
Јадран, деоница Београд - Пожега („Сл. гласник
РС“, број 37/06 и 31/10);
- јачање
повезаности,

саобраћајне

и

економске

-.потпунија
интеграција
простора
подизањем општег стандарда и квалитета
живљења у свим насељима, као и успостављање
квалитетније саобраћајне везе север -југ и јачање
функционалних веза са окружењем;
- подстицање развоја овог и ширег
подручја града Чачка;
- дефинисање саобраћајне мреже;
- рационалније коришћење грађевинског
земљишта;
-.дефинисање јавног интереса;
- квалитетна
инфраструктуром и

опремљеност потребном
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Средства за израду плана обезбедиће град
Чачак.
Члан 9.
Рани јавни увид и јавни увид ће се одржати
у просторијама Градске управе за урбанизам града
Чачка, сваког радног дана од 8-14 сати уз
присуство представника стручне службе, у
централном холу зграде Града и на сајту града
Чачка, www.cacak.org.rs. Подаци о раном јавном
увиду и јавном увиду огласиће се у средствима
јавног информисања.
Члан 10.
Обрађивач плана дужан је да План детаљне
регулације изради у свему према одредбама
важећег закона и подзаконских аката. План мора
да садржи све елементе утврђене чланом 28. и 29.
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”,
број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13
- одлука УС, 132/14 и 145/14).
Графички део плана детаљне регулације
мора бити израђен у дигиталном облику (dwg
формату) у свему у складу са чланом 28. и 29.
Правилника о садржини, начину и поступку
израде докумената просторног и урбанистичког
планирања („Сл. гласник РС“, број 64/2015) и у
складу са чланом 13. и 17. Правилника о садржини
и начину вођења и одржавања Централног
регистра планских докумената, информационог
система о стању у простору и локалног
информационог система и дигиталном формату
достављања планских докумената („Сл. гласник
РС“, број 33/2015).
Члан 11.
Саставни део ове одлуке је решење о
приступању стратешкој процени утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације за
инфраструктурни коридор – Државни пут IА реда
ознаке А2 (763) Београд - Обреновац - Лајковац –
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Љиг – Горњи Милановац – Прељина – Чачак –
Пожега, са пратећим садржајима и садржајима у
функцији аутопута за деоницу од улаза из општине
Горњи Милановац на територију града Чачка до
Прељине, број 350-17/2018-IV-2-01 од 10.05.2018.
године, које је у складу са чланом 9. став 1. Закона
о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Сл. гласник РС“ број 135/2004 и 88/2010) донела
Градска управа за урбанизам града Чачка и које се
објављује у „Службеном листу града Чачка“.
Члан 12.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-99/2018-I
15. и 16. мај 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

17. мај 2018. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-99/2018-I
15. и 16. мај 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
169.
На основу чл. 27. ст. 10. Закона о јавној
својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016-др. закон, 108/2016 и 113/17) и
чл. 63. став 1. тачка 19а) Статута града Чачка („Сл.
лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 15. и 16. маја 2018. године донела је
РЕШЕЊЕ
о прибављању у јавну својину изградњом
вишенаменског објекта на кп. бр. 1309 КО
Доња Трепча
I

168.
На основу чл. 27. ст. 10. Закона о јавној
својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016-др. закон, 108/2016 и 113/17) и
чл. 63. став 1. тачка 19а) Статута града Чачка („Сл.
лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 15. и 16. маја 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о прибављању у јавну својину изградњом
вишенаменског објекта на кп. бр. 3337/3 КО
Бресница
I
ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину изградњом
вишенаменски објекат (кухиња са трпезаријом и
фискултурна сала) бруто површине 752,92 м2 на кп.
бр. 3337/3 КО Бресница, за потребе ОШ „Ђенерал
Марко Катанић“ Бресница, на месту постојећег
нелегалног монтажног објекта привременог
карактера који се руши.

ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину изградњом
фискултурна сала бруто површине 663 м2 на кп. бр.
1309 КО Доња Трепча, за потребе ОШ „22.
Децембар“ Доња Трепча, на месту постојећег
објекта, који се руши.
II
ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине рушењем
објекат нумерисан бр. 1 саграђен на кп. бр. 1309
КО Доња Трепча.
III
Средства за изградњу ће бити обезбеђена
преко донација Министарства, Канцеларије за
јавна улагања, страних амбасада.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-99/2018-I
15. и 16. мај 2018. године

II
Средства за изградњу ће бити обезбеђена
преко донација Министарства, Канцеларије за
јавна улагања, страних амбасада.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

17. мај 2018. године
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170.
На основу члана 22. став 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник РС“ бр. 62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 104/16 –
други закон и 99/2013, 125/2014, 95/2015, 91/16 и
96/17 – усклађени дин. износи) и члана 38. Статута
града Чачка („Службени лист града Чачка“ бр.
3/08, 8/13, 22/13, 15/15 и 26/16),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 15. и 16. маја 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА МЕСНУ
ЗАЈЕДНИЦУ ТРБУШАНИ
1. Прихвата се иницијатива Савета Месне
заједнице Трбушани, број 25/2018 од 3.
фебруара 2018. године, за доношење Одлуке о
увођењу самодоприноса за Месну заједницу
Трбушани.
2. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса
утврдиће се посебном одлуком Скупштине
града.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града
Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-99/2018-I
15. и 16. мај 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
171.
На основу члана 24. став 3. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016) и
члана 63. став 1. тачка 11. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 15. и 16. маја 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ
И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И
ГРОБЉА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК
1. Именује се Драган Николић, дипломирани
биолог из Чачка, за директора Јавног
комуналног предузећа за изградњу и
одржавање зелених површина и гробља
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„Градско зеленило“ Чачак, на период од четири
године.
2. Именовани је дужан да ступи на рад у року од 8
(осам) дана од дана објављивања овог решења у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
3. Ово решење је коначно.
4. Решење са образложењем објавити у
„Службеном гласнику Републике Србије,
„Службеном листу града Чачка“ и на интернет
страници града Чачка.
Образложење
Законом о јавним предузећима, чланом 24.
став 3. прописано је да директора јавног предузећа
чији је оснивач јединица локалне самоуправе
именује орган одређен статутом јединице локалне
самоуправе, на период од четири године, на основу
спроведеног јавног конкурса.
Статутом града Чачка, чланом 63. став 1.
тачка 11. прописано је да Скупштина града
именује директоре јавних предузећа чији је
оснивач у складу са законом.
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 8, 9, 12. и 13. фебруара 2018. године,
донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за
избор директора јавног комуналног предузећа за
изградњу и одржавање зелених површина и
гробља „Градско зеленило“ Чачак чији је оснивач
град Чачак и огласила Јавни конкурс за именовање
директора Јавног комуналног предузећа за
израдњу и одржавање зелених површина и гробља
„Градско зеленило“ Чачак („Службени лист града
Чачка“ број 3/2018).
Јавни конкурс објављен је у „Службеном
гласнику РС“ бр. 16/2018, дневним новинама
„Политика“ и на интернет страници града Чачка.
Јавни конкурс је био отворен 30 дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије“ .
Јавни конкурс спровела је Комисија за
спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа, коју је именовала Скупштина града
Чачка („Службени лист града Чачка“ број 19/2016
и 19/2017).
Комисија за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа је по истеку рока за
подношење пријава, констатовала да је на Јавном
конкурсу за именовање директора Јавног
комуналног предузећа за изградњу и одржавање
зелених површина и гробља „Градско зеленило“
Чачак, поднета једна пријава и да је иста
благовремена. На основу увида у доказе о
испуњености прописаних услова за именовање
директора приложених уз пријаву кандидата,
Комисија је на седници одржаној 11. априла 2018.
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године, а у складу са одредбом члана 40. став 1.
Закона о јавним предузећима, утврдила да се
изборни поступак за именовање директора Јавног
комуналног предузећа за изградњу и одржавање
зелених површина и гробља „Градско зеленило“
Чачак, спроводи за кандидата Драгана Николића,
дипломираног биолога из Чачка.
Комисија за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа је, примењујући
мерила утврђена Уредбом о мерилима за
именовање директора јавног предузећа, спровела
изборни поступак у коме је увидом у податке из
пријаве, поднету документацију и усменим
разговором,
извршила
оцену
стручне
оспособљености, знања и вештина кандидата.
На основу спроведеног изборног поступка, у
складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним
предузећима, Комисија је на седници одржаној 3.
маја 2018. године, утврдила резултате за кандидата
и на основу члана 41. став 1. Закона о јавним
предузећима, саставила Ранг листу кандидата за
избор директора Јавног комуналног предузећа за
изградњу и одржавање зелених површина и
гробља „Градско зеленило“ Чачак, са једним
кандидатом, Драганом Николићем из Чачка, који
је испунио прописане услове за избор директора
Јавног комуналног предузећа за изградњу и
одржавање зелених површина и гробља „Градско
зеленило“ Чачак.
На основу достављене Ранг листе кандидата
за избор директора Јавног комуналног предузећа
за изградњу и одржавање зелених површина и
гробља „Градско зеленило“ Чачак и Записника о
спроведеном изборном поступку за избор дирек–
тора Јавног комуналног предузећа за изградњу и
одржавање зелених површина и гробља „Градско
зеленило“ Чачак, утврђен је предлог да се за
директора Јавног комуналног предузећа за изград–
њу и одржавање зелених површина и гробља
„Градско зеленило“ Чачак, именује кандидат са
Ранг листе, Драган Николић, дипломирани биолог
из Чачка, на период од четири године.
Скупштина града Чачка је на основу
предлога, донела Решење о именовању Драгана
Николића, дипломираног биолога из Чачка, за
директора Јавног комуналног предузећа за
изградњу и одржавање зелених површина и
гробља „Градско зеленило“ Чачак.

17. мај 2018. године

172.
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним
службама («Сл. гласник РС» бр. 42/91, 71/94,
79/2005, 81/2005 и 83/2005), члана 63. став 1. тачка
11а Статута града Чачка («Сл. лист града Чачка»
број 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и 26/2016) и
члана 8. став 2. Одлуке о оснивању Установе за
физичку културу Спортски центар „Младост“
Чачак («Сл. лист општине Чачак» број 5/92, 8/2002
и 2/2005 и «Сл. лист града Чачка» број 3/2013),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 15. и 16. маја 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА СПОРТСКОГ
ЦЕНТРА „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК
I
Именује се Милош Стеванић, мастер
економиста из Чачка, за директора Спортског
центра „Младост“ Чачак.
II
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-99/2018-I
15. и 16. мај 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
173.
На основу члана 37. Закона о култури („Сл.
гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.),
члана 63. став 1. тачка 11a Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015 и 26/2016) и члана 18. Одлуке о
организовању Установе Уметничка галерија
„Надежда Петровић“ Чачак („Сл. лист општине
Чачак“ број 4/2006 и „Сл. лист града Чачка“ број
4/2011, 17/2013 и 23/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 15. и 16. маја 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-99/2018-I
15. и 16. мај 2018. године

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ УМЕТНИЧКА
ГАЛЕРИЈА „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“
ЧАЧАК

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

I
Именује се Александар Дачић, дипл.
политиколог за новинарство и комуникологију из

17. мај 2018. године
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Чачка, за вршиоца дужности директора Установе
Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак.
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175.
На основу члана 41. Закона о култури («Сл.
гласник РС» број 72/2009, 13/2016 и 30/2016испр.), члана 63. став 1. тачка 11а Статута града
Чачка («Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015 и 26/2016) и члана 21. Одлуке о
организовању Установе Уметничка галерија
„Надежда Петровић“ Чачак («Сл. лист општине
Чачак» број 4/2006 и „Сл. лист града Чачка“ број
4/2011, 17/2013 и 23/2016),

II
Мандат вршиоца дужности директора
почиње да тече од 5. јуна 2018. године.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-99/2018-I
15. и 16. мај 2018. године

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 15. и 16. маја 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

I

174.

Разрешава се Катарина Мајсторовић,
дужности председника Управног одбора Установе
Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак.

На основу члана 28. став 1. Закона о јавним
агенцијама („Сл. гласник РС“ бр. 18/2005 и
81/2005), члана 63. став 1. тачка 11а Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015 и 26/2016) и члана 19. Одлуке о
оснивању „Градске стамбене агенције“ („Сл. лист
општине Чачак“ бр. 9/2005, 13/2005, 8/2006 и „Сл.
лист града Чачка“ бр. 5/2009 и 24/2012),

II
Именује се Драгиша Гавриловић, за
председника
Управног
одбора
Установе
Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак.
III

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 15. и 16. маја 2018. године, донела је

Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

РЕШЕЊЕ

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-99/2018-I
15. и 16. мај 2018. године

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ГРАДСКЕ
СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ У ЧАЧКУ
I
Именује се Бранкица Јелић, дипл. правник
из Чачка, за директора Градске стамбене агенције
у Чачку.

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

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

176.
На основу члана 46. став 1. тачка 1. и став
4. Закона о локалним изборима («Сл. гласник РС»
број 129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011),

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-99/2018-I
15. и 16. мај 2018. године

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 15. маја 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
I
Утврђује се да је:
-

Владици Гавриловићу, и
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Далиборки Несторовић, изабраним са изборне
листе Нова Србије – Велимир Илић, престао
мандат одборника Скупштине града Чачка, због
поднетих оставки на функцију одборника.
II
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-99/2018-I
15. мај 2018. године

17. мај 2018. године

систем локалне самоуправе, ПА 2101-0002
Функционисање извршних органа.
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: 06-90/2018-III
23. април 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
178.
177.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 13. Одлуке о буџету
града Чачка за 2018. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 24/2017), а по предлогу Градске управе
за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 23. априла 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 32, економска класификација
499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава - Градско веће града Чачка, Програм
15, Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0009 - Текућа
буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 1.000.000,00 динара, на име
обезбеђења
додатних
средстава
на
апропријацији 5, за учешће града Чачка у
финансирању трошкова организације Final Four
ABA 2 лиге.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 5, економска класификација 423Услуге по уговору – трошкови угоститељских
услуга, набавке поклона и репрезентације,
трошкови ревизије, трошкови котизације,
медијске услуге, превођење, остале стручне и
опште услуге и остало),
Функционална
класификација 110, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града), Директни
корисник
буџетских
средстава
–
Градоначелник града, Програм 16. Политички

На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 13. Одлуке о буџету
града Чачка за 2018. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 24/2017), а по предлогу Градске управе
за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 23. априла 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 32, економска класификација
499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава - Градско веће града Чачка, Програм
15, Опште услуге локалне самоуправе,
програмска
активност 0602-0009- Текућа
буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 443.000,00 динара, за непланиране
сврхе за које није утврђена апропријација и то
за реализацију здружене методско показне
вежбе „Овчар бања 2018“ Чачак и отвара:
- нова апропријација 88/1, економска
класификација 423- Услуге по уговору показна
вежба
„Овчар
бања
2018“,
Функционална класификација 130, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава – Градска управа за опште и
заједничке послове, Програм 15. Опште услуге
локалне самоуправе, ПА 0602-0014 Управљање
у ванредним ситуацијама, износ од 80.000,00
динара;
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- нова апропријација 90/1, економска
класификација 426- Материјал - показна вежба
„Овчар
бања
2018“
Функционална
класификација 130, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава – Градска управа
за опште и заједничке послове, Програм 15.
Опште услуге локалне самоуправе, ПА 06020014 Управљање у ванредним ситуацијама,
износ од 363.000,00 динара.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на:
- нову апропријацију 88/1, економска
класификација 423- Услуге по уговору- показна
вежба „Овчар бања 2018“, Функционална
класификација 130, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава – Градска управа
за опште и заједничке послове, Програм 15.
Опште услуге локалне самоуправе, ПА 06020014 Управљање у ванредним ситуацијама,
износ од 80.000,00 динара;
- нову апропријацију 90/1, економска
класификација 426 - Материјал-показна вежба
„Овчар
бања
2018“
Функционална
класификација 130, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава – Градска управа
за опште и заједничке послове, Програм 15.
Опште услуге локалне самоуправе, ПА 06020014 Управљање у ванредним ситуацијама,
износ од 363.000,00 динара.
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: 06-90/2018-III
23. април 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
179.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 13. Одлуке о буџету
града Чачка за 2018. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 24/2017), а по предлогу Градске управе
за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 23. априла 2018. године, донело је

Страна 507 – Број 8
РЕШЕЊЕ

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 32, економска класификација
499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава - Градско веће града Чачка, Програм
15, Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0009 - Текућа
буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 1.500.000,00 динара, за непланиране
сврхе за које није утврђена апропријација и то
за
суфинансирање
пројекта
„Смањење
сиромаштва кроз могућности запошљавања у
циљу приступања Србије Европској унији“, у
сарадњи са организацијом „Help“ и отвара нова
апропријација 193/1, економска класификација
462 – Дотације међународним организацијама –
Учешће у пројекту „Смањење сиромаштва кроз
могућности запошљавања у циљу приступања
Србије Европској унији“, Функционална
класификација 490, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава – Градска управа
за локални економски развој града Чачка,
Програм 3. Локални економски развој - ПА
1501-0001,
Унапређење
привредног
и
инвестиционог амбијента.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
нову
апропријацију
193/1,
економска
класификација 462 – Дотације међународним
организацијама – Учешће у пројекту „Смањење
сиромаштва кроз могућности запошљавања у
циљу приступања Србије Европској унији“,
Функционална класификација 490, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава – Градска управа за локални економ–
ски развој града Чачка, Програм 3. Локални
економски развој - ПА 1501-0001, Унапређење
привредног и инвестиционог амбијента.
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:06-90/2018-III
23. април 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

Страна 508 – Број 8
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180.
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181.

На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 13. Одлуке о буџету
града Чачка за 2018. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 24/2017), а по предлогу Градске управе
за финансије,

На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 13. Одлуке о буџету
града Чачка за 2018. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 24/2017), а по предлогу Градске управе
за финансије,

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 23. априла 2018. године, донело је

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 23. април 2018. године, донело је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 32, економска класификација
499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава - Градско веће града Чачка, Програм
15, Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0009 - Текућа
буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 150.000,00 динара, на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 199, за
трошкове организације Матурског бала у Чачку
(обезбеђење, снимање дроном, адекватно
озвучење и др.).

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 32, економска класификација
499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава - Градско веће града Чачка, Програм
15, Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0009- Текућа
буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 600.000,00 динара, на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 239, за
потребе ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак, на
име израде документације за технички пријем и
геодетска снимања објеката Школе у циљу
реализације
поступка
реконструкције,
средствима Канцеларије за управљање јавним
улагањима.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 239, економска класификација
4631 – Трансфери осталим нивоима власти –
текући
трансфери
основним
школама,
Функционална класификација 912, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава – Градска управа за друштвене
делатности, Индиректни корисник буџетских
средстава ОШ „Др Драгиша Мишовић“ у
Чачку, Програм 9. Основно образовање и
васпитање, ПА 2002 -0001 Фунцкионисање
основних школа.
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: 06-90/2018-III
23. април 2018. године

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 199, економска класификација
423 – Услуге по уговору - организација
Матурског бала и друго, Функционална
класификација 090, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава – Градска управа
за локални економски развој, Програм 11.
Социјална и дечија заштита, ПА 0901 -0003,
Дневне услуге у заједници.
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: 06-90/2018-III
23. април 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
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182.
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183.

На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 13. Одлуке о буџету
града Чачка за 2018. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 24/2017), а по предлогу Градске управе
за финансије,

На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 13. Одлуке о буџету
града Чачка за 2018. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 24/2017), а по предлогу Градске управе
за финансије,

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 23. априла 2018. године, донело је

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 23. априла 2018. године, донело је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 32, економска класификација
499 ,,Средства резерве - Текућа буџетска
резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава - Градско веће града
Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0602-0009Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 300.000,00 динара, на име
обезбеђења
додатних
средстава
на
апропријацији 238, за потребе Регионалног
центра за таленте Чачак, на име трошкова
финансирања Регионалног и Републичког
такмичења младих талената у 2018. години.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 238, економска класификација
4631 – Трансфери осталним нивоима власти –
Текући трансфери Регионалном центру за
таленте, Функционална класификација 912,
извор финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник буџетских
средстава – Градска управа за друштвене
делатности, Индиректни корисник буџетских
средстава – Градска управа за друштвене
делатности, Програм 9. Основно образовање и
васпитање, ПА 2002-0001, Фукционисање
основних школа.
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:06-90/2018-III
23. април 2018. године

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 32, економска класификација
499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава - Градско веће града Чачка, Програм
15, Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0009- Текућа
буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 130.000,00 динара, на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 242, за
потребе Техничке школе Чачак, на име учешћа
ученика Техничке школе на Међународној
манифестацији математичара у Грчкој и
полагања стручног испита запосленог.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 242, економска класификација
4631 – Трансфери осталим нивоима власти –
текући
трансфери
средњим
школама,
Функционална класификација 920, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава – Градска управа за друштвене
делатности, Индиректни корисник буџетских
средстава Техничка школа Чачак, Програм 10.
Средње образовање и васпитање, ПА 2003 0001, Фунцкионисање средњих школа.
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:06-90/2018-III
23. април 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

Страна 510 – Број 8
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184.

17. мај 2018. године

185.

На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 13. Одлуке о буџету
града Чачка за 2018. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 24/2017), а по предлогу Градске управе
за финансије,

На основу члана 9. став 4. Закона о
финансијској подршци породици са децом („Сл.
гласник РС“ број 16/2002, 115/2005 и 107/2009) и
члана 31. став 1. Одлуке о додатној финансијској
подршци породици са децом („Сл. лист града
Чачка“ број 1/2015),

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 23. априла 2018. године, донело је

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 7. маја 2018. године, донело је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 32, економска класификација
499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава - Градско веће града Чачка, Програм
15, Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0009 - Текућа
буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 400.000,00 динара, на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 375 за
потребе Уметничке галерије „Надежда
Петровић“ Чачак, на име исплате отпремнине
за одлазак у пензију запосленог.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 375, економска класификација
414 – Социјална давања запосленима,
Функционална класификација 820, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава – Градска управа за друштвене
делатности, Индиректни корисник буџетских
средстава Уметничка галерија „Надежда
Петровић у Чачку, Програм 13. Развој културе
и
информисања
ПА
1201-0001,
Функционисање локалних установа културесредства 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: 06-90/2018-III
23. април 2018. године

О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ
ЛЕТОВАЊА ДЕЦЕ У ОДМАРАЛИШТУ
„ОВЧАР“ У УЛЦИЊУ ЗА 2018.ГОДИНУ

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

I
Овим решењем утврђује се економска цена
летовања детета предшколског узраста и ученика
основне школе у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу,
Република Црна Гора за 2018. годину.
II
Економска
цена
летовања
детета
предшколског узраста и ученика основне шќоле до
завршеног осмог разреда у одмаралишту „Овчар“
у Улцињу утврђује се у износу од 18.000,00
динара.
III
Учешће родитеља у економској цени
летовања за дете предшколског узраста и ученика
основне школе до завршеног четвртог разреда
износи 13.500,00 динара и може да се плати у три
месечне рате и то:
- прва рата у износу 4.500,00 динара доспева
најкасније десет дана пре поласка на летовање;
- друга рата у износу од 4.500,00 динара
доспева најкасније тридесет дана од уплате
прве рате;
- трећа рата у износу од 4.500,00 динара
доспева најкасније у року од 60 дана од
дана уплате прве рате.
IV
За летовање ученика основне школе
узраста од петог до осмог разреда цену летовања
из тачке II овог решења у износу од 18.000,00
динара, родитељ може да плати у четири рате и то:
-

прва рата у износу од 4.500.00 динара доспева
најкасније десет дана пре поласка на летовање;

-

друга рата у износу од 4.500,00 динара доспева
најкасније тридесет дана од дана уплате прве
рате;
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трећа рата у износу од 4.500,00 динара доспева
најкасније у року од 60 дана од дана уплате
прве рате;
четврта рата у износу од 4.500,00 динара
доспева најкасније у року од 90 дана од дана
уплате прве рате.
V

Треће и свако наредно дете по реду рођења
предшколског и школског узраста до завршеног
четвртог разреда има право на делимично
регресирање и плаћа износ од 8.500,00 динара у
две месечне рате и то:
- прва рата у износу 4.250,00 динара десет дана
пред полазак на летовање;
- друга рата у износу од 4.250,00 динара 30
дана од дана уплате прве рате.
Ако у породици постоји више деце која
могу користити право на делимично регресирање,
то право у 2018. години може да користи само
једно дете.
Накнада трошкова летовања у дечијем
одмаралишту „Овчар“ у Улцињу обезбеђује се у
целини из буџета града за дете предшколског и
школског узраста до завршеног четвртог разреда
основне школе и то:
1. дете чији је родитељ корисник права на
новчану социјалну помоћ у складу са
законом;
2. дете без родитељског старања;
3. дете са сметњама у развоју под условом да
Интерресорна
комисија
града
оцени
способност детета за летовање под условима
који се обезбеђују у одмаралишту и да
одмаралиште
просторно,
опремом
и
организацијом одговора потребама детета.
Право на летовање о трошку буџета града
има свршени ученик осмог разреда основне школе
са седиштем на територија града Чачка, носилац
„Вукове дипломе“.
VI
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“, а примењиваће се за летовање деце
предшколског узраста и ученике основне школе у
одмаралишту „Овчар“ у Улцињу 2018. године.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

Страна 511 – Број 8

186.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 13. Одлуке о буџету
града Чачка за 2018. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 24/2017), а по предлогу Градске управе
за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 11. маја 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 32, економска класификација
499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава - Градско веће града Чачка, Програм
15, Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0009- Текућа
буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 48.000,00 динара ( 40.000,00 динара
нето и 8.000,00 динара припадајући порез на
друге приходе), на име обезбеђења додатних
средстава на апропријацији 9/1, за новчану
помоћ Лазару Филиповићу из Чачка, за
трошкове одласка на трку Светског купа која се
одржава у Лондону.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 9/1, економска класификација
472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета,
Функционална класификација 110, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава – Градоначелник града, Програм 16.
Политички систем локалне самоуправе, ПА
2101-0002 Функционисање извршних органа.
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: 06-105/2018-III
11. мај 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

Страна 512 – Број 8
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17. мај 2018. године

188.

187.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 13. Одлуке о буџету
града Чачка за 2018. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 24/2017), а по предлогу Градске управе
за финансије,

На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 13. Одлуке о буџету
града Чачка за 2018. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 24/2017), а по предлогу Градске управе
за финансије,

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 11. маја 2018. године, донело је

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 11. маја 2018. године, донело је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 32, економска класификација
499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава - Градско веће града Чачка, Програм
15, Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0009- Текућа
буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 192.000,00 динара (160.000,00 динара
нето и 32.000,00 динара припадајући порез на
друге приходе), на име обезбеђења додатних
средстава на апропријацији 9/1, за новчану
помоћ Тијани Николић из Чачка, за одлазак на
Светско првенство у базенским дисциплинама
у Лигнану, Италија.

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 32, економска класификација
499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава - Градско веће града Чачка, Програм
15, Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0009- Текућа
буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 60.000,00 динара (50.000,00 динара
нето и 10.000,00 динара припадајући порез на
друге приходе), на име обезбеђења додатних
средстава на апропријацији 9/1, за новчану
помоћ породици у току лечења малолетне
Ђурђије Вучићевић из Чачка.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 9/1, економска класификација
472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета,
Функционална класификација 110, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава – Градоначелник града, Програм 16.
Политички систем локалне самоуправе, ПА
2101-0002 Функционисање извршних органа.
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: 06-105/2018-III
11. мај 2018. године

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 9/1, економска класификација
472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета,
Функционална класификација 110, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава – Градоначелник града, Програм 16.
Политички систем локалне самоуправе, ПА
2101-0002 Функционисање извршних органа.
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: 06-105/2018-III
11. мај 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
189.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 13. Одлуке о буџету
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града Чачка за 2018. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 24/2017), а по предлогу Градске управе
за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 11. маја 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 32, економска класификација
499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава - Градско веће града Чачка, Програм
15, Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0009 - Текућа
буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 740.000,00 динара, на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 5, и то за:
-

-

трошкове
организације
и
реализације
манифестације „Фестивал женских тајни“,
износ од 500.000,00 динара,
набавку пехара за такмичење „Diamond Cup“
које се одржава од 12 до 13. маја 2018. године,
износ од 240.000,00 динара

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 5, економска класификација 423Услуге по уговору – трошкови угоститељских
услуга, набавке поклона и репрезентације,
трошкови ревизије, трошкови котизације,
медијске услуге, превођење, остале стручне и
опште услуге и остало), Функционална
класификација 110, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града), Директни
корисник
буџетских
средстава
–
Градоначелник града, Програм 16. Политички
систем локалне самоуправе, ПА 2101-0002
Функционисање извршних органа.
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: 06-105/2018-III
11. мај 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

Страна 513 – Број 8

190.
На основу члана 49. став 2. и члана 97. став
2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Сл. гласник РС“ бр. 21/2016 и 113/2017) , члана
121. став 1. тачка 7. и члана 134. став 2. Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013, 22/2013, 15/2015 и 26/2016),
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 11. маја 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о постављењу начелника Градске управе за
друштвене делатности града Чачка
Милка Станковић, дипломирани правник
из Чачка, поставља се за начелника Градске управе
за друштвене делатности града Чачка, на период
од 5 година.
Начелник Градске управе за друштвене
делатности града Чачка, ступа на положај даном
доношења решења о постављењу на положај.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
Образложење
Законом о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Сл.гласник РС“ бр. 21/2016 и 113/2017), у члану
49. став 2. утврђено је да градско, односно
општинско веће поставља и разрешава начелника
управе и заменика начелника управе.
Статутом града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и
26/2016), у члану 121. став 1. тачка 7. и члану 134.
став 2. утврђено је да начелника управе поставља
Градско веће, на основу јавног огласа, на пет
година.
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 3. априла 2018. године, образовало је
Конкурсну комисију за спровођење изборног
поступка за постављење начелника Градске управе
за друштвене делатности града Чачка и огласило
Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника
Градске управе за друштвене делатности града
Чачка. Конкурс је оглашен на интернет
презентацији града Чачка, а обавештење о Јавном
конкурсу је објављено у „НДН Српски телеграф“,
дана 4. априла 2018. године. Рок за подношење
пријава на Јавни конкурс почео је да тече наредног
дана од дана објављивања овог обавештење и
трајао је 15 дана.
По истеку рока за подношење пријава на
Јавни конкурс, Конкурсна комисија је прегледала
све приспеле пријаве и поднете доказе и саставила
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списак кандидата међу којима је спровела изборни
поступак и то за:
1. Биљану Ђуровић, дипломираног правника из
Чачка
2. Милку Станковић, дипломираног правника из
Чачка
3. Давида Гостиљца, дипломираног правника из
Београда
4. Даницу Јеверицу, дипломираног правника из
Чачка.
Конкурсна комисија је на основу
постигнутих резултата које су кандидати показали
на провери стручних оспособљености, вештина и
знања, у складу са чланом 96. став 3. Закона,
саставила листу од три кандидата за избор
начелника Градске управе за друштвене
делатности града Чачка и то по следећем
редоследу:
1. Милка Станковић, дипломирани правник из
Чачка, са просечном оценом 2,96,
2. Биљана Ђуровић, дипломирани правник из
Чачка, са просечном оценом 2,88
3. Давид Гостиљац, дипломирани правник из
Београда, са просечном оценом 2,83.
и доставила Градском већу града Чачка, листу са
записником о раду Комисије ради доношења
одлуке о избору кандидата.
Градско веће града Чачка, је по разматрању
листе кандидата за избор начелника, одлучило да
се за начелника Градске управе за друштвене
делатности града Чачка, постави Милка
Станковић, дипломирани правник из Чачка, први
кандидат са Листе кандидата за избор начелника
Градске управе за друштвене делатности града
Чачка, који је са најбољим резултатом испунио
мерила прописана за избор.
Поука о правном средству: Против овог
решења није допуштена жалба али се може
покренути управни спор.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-105/2018-III
11. мај 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
191.
На основу члана 9. став 3. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину
(»Сл. гласник РС«, број 135/04 и 88/10), а у вези
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члана 46. Закона о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС”, број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13
- одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) и
члана 18. Одлуке о градским управама (“Сл. лист
града Чачка”, број 8/2008, 21/2009, 11/2015 и
19/2016), Градска управа за урбанизам, града
Чачка, доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОР –
ДРЖАВНИ ПУТ IА РЕДА ОЗНАКЕ А2 (763),
БЕОГРАД – ОБРЕНОВАЦ – ЛАЈКОВАЦ –
ЉИГ – ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ – ПРЕЉИНА –
ЧАЧАК – ПОЖЕГА, СА ПРАТЕЋИМ
САДРЖАЈИМА И САДРЖАЈИМА У
ФУНКЦИЈИ АУТОПУТА ЗА ДЕОНИЦУ ОД
УЛАЗА ИЗ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ НА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА
ЧАЧКА ДО ПРЕЉИНЕ
1. ПРИСТУПА СЕ стратешкој процени
утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације за инфраструктурни коридор –
Државни пут IА реда ознаке А2 (763) Београд Обреновац - Лајковац – Љиг – Горњи Милановац –
Прељина – Чачак – Пожега, са пратећим
садржајима и садржајима у функцији аутопута за
деоницу од улаза из општине Горњи Милановац на
територију града Чачка до Прељине.
Разлози за вршење стратешке процене
утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације, су сагледавање, процена и утврђивање
могућности значајних штетних утицаја на животну
средину на основу намене у просторно функционалној намени подручја која се планира, а
која могу бити од утицаја на стање животне
средине, са проценом мера које је потребно
предузети како би се евентуални могући значајни
штетни утицаји на животну средину спречили,
отклонили или свели на минимум.
Извештај о стратешкој процени утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације за
инфраструктурни коридор – Државни пут IА реда
ознаке А2 (763) Београд - Обреновац - Лајковац –
Љиг – Горњи Милановац – Прељина – Чачак –
Пожега, са пратећим садржајима и садржајима у
функцији аутопута за деоницу од улаза из општине
Горњи Милановац на територију града Чачка до
Прељине Прељине, мора да садржи мере чијим
спровођењем би се:
 остварио план за заштиту животне средине и
одрживи развој;

остварио урбанистички развој кроз
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функционалну
организацију
и
међусобну
повезаност свих служби, делатности и објеката;

обухватили основни проблеми заштите
животне средине и могућност утицаја плана на
разне области и делове животне средине и урбане
целине;

обухватиле карактеристике утицаја плана
на животну средину, нарочито у погледу
вероватноће,
интензитета,
сложености,
реверзибилности,
временске
и
просторне
димензије, кумулативне и синергијске природе
утицаја, ризика по људско здравље и животну
средину, деловања на области од природне,
културне и друге важности и деловања на
угрожене области;

умањи утицај на биолошки диверзитет
подручја;

обезбеди очување природне средине.
2. У оквиру стратешке процене разматраће
се постојеће стање животне средине, значај и
карактеристике плана, карактеристике утицаја
планираних садржаја на микро и макро локацију и
друга питања и проблеми животне средине
подручја обухваћеног Планом.
3. У оквиру стратешке процене имајући у
виду планиране намене на подручју обухваћеном
границом Плана, неће се разматрати просторна
димензија – преко гранична природа утицаја и
деловање на области од природног, културног и
другог значаја – посебне карактеристике, области
или природни предели којима је признат
заштићени на републичком или међународном
нивоу, културно историјска баштина и области са
различитим режимом заштите, као карактеристике
утицаја предметног плана на животну средину.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја
плана на животну средину израдиће се Извештај о
стратешкој процени Плана детаљне регулације за
инфраструктурни коридор – Државни пут IА реда
ознаке А2 (763) Београд - Обреновац - Лајковац –
Љиг – Горњи Милановац – Прељина – Чачак –
Пожега, са пратећим садржајима и садржајима у
функцији аутопута за деоницу од улаза из општине
Горњи Милановац на територију града Чачка до
Прељине Прељине који садржи елементе из члана
12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину (»Сл.гласник РС«, број 135/04 и
88/10):
- полазне основе стратешке процене;
- опште и посебне циљеве стратешке
процене и избор индикатора;
- процену могућих утицаја са описом мера
предвиђених за смањење негативних утицаја на
животну средину;
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- смернице за израду стратешких процена
на нижим хијарархиским нивоима и процене
утицаја пројеката на животну средину;
- програм праћења стања животне средине
у току спровођења плана и програма (мониторинг);
- приказ коришћене методологије и
тешкоће у изради стратешке процене;
- приказ начина одлучивања, опис разлога
одлучујућих за избор датог плана и програма са
аспекта разматраних варијантних решења и приказ
начина на који су питања животне средине
укључена у план или програм;
- закључке до којих се дошло током израде
извештаја о стратешкој процени представљене на
начин разумљив јавности;
- друге податке од значаја за стратешку
процену.
У оквиру полазних основа стратешке
процене утврдиће се постојеће стање и квалитет
чинилаца животне средине (ваздух, вода,
земљиште) у границама предметног Плана.
У случају непостојања релевантних
података извршиће се циљана мерења у складу са
Законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја
Плана на животну средину део је документације
која се прилаже уз план.
5. Носилац израде извештаја о стратешкој
процени, биће одређен у складу са Законом.
Носилац израде извештаја о стратешкој
процени, дужан је да дефинише методологију и
састав стручног тима за израду извештаја о
стратешкој процени.
Носилац израде извештаја о стратешкој
процени, дужан је да исти изради у року од 1
(једног) месеца од дана доношења овог Решења.
Средства за израду извештаја о стратешкој
процени, обезбедиће град Чачак.
6. У току израде извештаја о стратешкој
процени утицаја плана, биће обављена сарадња са
свим надлежним и заинтересованим органима и
организацијама које имају интерес у доношењу
одлука које се односе на заштиту животне средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја,
биће изложен на јавни увид, заједно са јавним
увидом предметног плана, сходно члановима 18. и
19. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину (»Сл. гласник РС«, број 135/04 и
88/10) и члана 50. Закона о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13
- одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14).
7. Ово решење чини саставни део Плана
детаљне регулације за инфраструктурни коридор –
Државни пут IА реда ознаке А2 (763) Београд -
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Обреновац - Лајковац – Љиг – Горњи Милановац –
Прељина – Чачак – Пожега, са пратећим
садржајима и садржајима у функцији аутопута за
деоницу од улаза из општине Горњи Милановац на
територију града Чачка до Прељине Прељине и
објављује се у Службеном листу града Чачка.
Образложење
Одлуком о изради Плана детаљне
регулације за инфраструктурни коридор –
Државни пут IА реда ознаке А2 (763) Београд Обреновац - Лајковац – Љиг – Горњи Милановац –
Прељина – Чачак – Пожега, са пратећим
садржајима и садржајима у функцији аутопута за
деоницу од улаза из општине Горњи Милановац на
територију града Чачка до Прељине Прељине
приступиће се изради Плана детаљне регулације за
инфраструктурни коридор – Државни пут IА реда
ознаке А2 (763) Београд - Обреновац - Лајковац –
Љиг – Горњи Милановац – Прељина – Чачак –
Пожега, са пратећим садржајима и садржајима у
функцији аутопута за деоницу од улаза из општине
Горњи Милановац на територију града Чачка до
Прељине Прељине.
Чланом 5. став 1. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину (»Сл. гласник
РС«, број 135/04 и 88/10) прописано је да се
стратешка процена врши за планове, програме и
основе у области просторног и урбанистичког
планирања
или
коришћења
земљишта,
пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства,
енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања
отпадом, управљања водама, телекомуникација,
туризма, очувања природних станишта и дивље
флоре и фауне, којима се успоставља оквир за
одобравање
будућих
развојних
пројеката
одређених прописима којима се одређује процена
утицаја на животну средину.
Како се у конкретном случају ради о изради
Плана детаљне регулације за инфраструктурни
коридор – Државни пут IА реда ознаке А2 (763)
Београд - Обреновац - Лајковац – Љиг – Горњи
Милановац – Прељина – Чачак – Пожега, са
пратећим садржајима и садржајима у функцији
аутопута за деоницу од улаза из општине Горњи
Милановац на територију града Чачка до Прељине
Прељине, који обухвата део КО Соколићи, КО
Прељина и КО Ракова, где се граница Плана
детаљне регулације поклапа са појасом
експропријације за инфраструктурни коридор –
Државни пут IА реда ознаке А2 (763) Београд Обреновац - Лајковац – Љиг – Горњи Милановац –
Прељина – Чачак – Пожега, са пратећим
садржајима и садржајима у функцији аутопута за
деоницу од улаза из општине Горњи Милановац на
територију града Чачка до Прељине, а што
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представља основ и оквир за одобравање будућих
развојних пројеката одређених прописима којима
се уређује процена утицаја на животну средину, то
је ова Управа донела Одлуку о изради стратешке
процене, а у смислу одредби члана 9. став 1. Закона
о стратешкој процени утицаја на животну средину.
У поступку доношења решења о
приступању стратешкој процени, прибављено је
мишљење Групе за заштиту животне средине
Градске управе за урбанизам града Чачка број 501135/2018-IV-2-01 од 09.05.2018. године у коме је
изражен став да је за израду Плана детаљне
регулације за инфраструктурни коридор –
Државни пут IА реда ознаке А2 (763) Београд Обреновац - Лајковац – Љиг – Горњи Милановац –
Прељина – Чачак – Пожега, са пратећим
садржајима и садржајима у функцији аутопута за
деоницу од улаза из општине Горњи Милановац на
територију града Чачка до Прељин потребно
прибавити Извештај о стратешкој процени утицаја
на животну средину овог плана.
Извештај о стратешкој процени садржаће
елементе из члана 12. став 2. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину (»Сл.гласник
РС«, број 135/04 и 88/10) ближе наведене у
диспозитиву.
РЕШЕНО У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА
УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА, ПОД БРОЈЕМ:
350-17/2018-IV-2-01 ДАНА 10.05.2018. ГОДИНЕ
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ,
Весна Дмитрић, дипл. правник, с.р.
192.
На основу члана 247.Закона о раду
("Службени гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017- одлука УС и
113/2017) и члана 76. Колективног уговора код
послодавца јавног предузећа за водоснабдевање
“Рзав“Ариље број 430/1 од 30.11.2017.године, на
захтев ЈП“Рзав“Ариље и репрезентативних
Синдиката ЈП“Рзав“Ариље,
Оснивачи предузећа: Град Чачак и
општине Ариље, Пожега, Лучани и Горњи
Милановац,
Репрезентативни синдикати на нивоу
предузећа: "Организација самосталних синдиката"
и синдиката "Независност", и
Послодавац: Директор ЈП" Рзав" Ариље
као лице овлашћено за заступање послодавца,
закључују дана 12.04.2018. године
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АНЕКС I

Колективнoг уговора код послодавца јавног
предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље
број 430/1 од 30.11.2017. године
Члан 1.
У Колективнoм уговору код послодавца
јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље
број 430/1 од 30.11.2017.године у члану
28a.ставови 1 и 2 мењају се и гласе:
„Послодавац је дужан да планира и
запосленом исплати солидарну помоћ, ради
ублажавања неповољног материјалног положаја,
под условом да за то има обезбеђена финансијска
средства.
Висина солидарне помоћи из претходног
става по запосленом на годишњем нивоу износи
41.800,00 динара, без пореза и доприноса.“
Члан 2.
Овај анекс је саставни део Колективног
уговора код послодавца јавног предузећа за
водоснабдевање "Рзав" Ариље.
Члан 3.
Анекс је сачињен у 16 истоветних
примерака, од којих сваки од учесника задржава
по два примерка и сматра се закљученим када га
потпишу овлашћени представници учесника.
Члан 4.
Анекс
Колективног
уговора
код
послодавца јавног предузећа за водоснабдевање
"Рзав" Ариље ступа на снагу и примењује се осмог
дана од дана објављивања на огласној табли
послодавца, а биће објављен у службеним
гласилима оснивача.
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Оснивачи:
- Град Чачак
Градоначелник града Чачка:
Милун Тодоровић, с.р.
- општина Ариље
Председник општине Ариље
Зоран Тодоровић, с.р.
- општина Пожега
Председник општине Пожега
Милан Божић, с.р.
- општина Лучани
Председник Општине Лучани
Весна Стамболић, с.р.
- општина Горњи Милановац
Председник општине
Горњи Милановац
Дејан Ковачевић, с.р.
Репрезентативни Синдикати:
- „организација самосталног синдиката“ ЈП “Рзав“
Љубодраг Митрић, с.р.
- „Независност“ ЈП “Рзав“
Раденко Миливојевић, с.р.
Послодавац:
В.д. Директор ЈП “Рзав“ Ариље
Зоран Бараћ, с.р.
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