
 

ГОДИНА LIV БРОЈ 17 
ЧАЧАК 7. јул 

2020. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

553. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(,,Сл. лист града Чачка” бр. 6/2019), члана 6. става 

3. Одлуке о манифестацијама у области културе од 

значаја за град Чачак (,,Сл лист општине Чачак”, 

бр. 7/2006 и 8/2006-испр. и ,,Сл лист града Чачка”, 

бр. 4/2009 и 10/2009),  

Градоначелник града Чачка, дана 25. јуна 

2020. године, донео је 

ПРАВИЛА 

о изменама и допунама Правила о 

организовању манифестације  

Фестивал анимације „АНИМАНИМА“ 

Члан 1. 

У Правилима о организовању 

манифестације Фестивал анимације 

„АНИМАНИМА“ („Сл. лист града Чачка“ бр. 

5/2011), члан 3. мења се и гласи:  

 „Циљеви Фестивала су:  

1) афирмацијa уметности анимације 

презентовањем остварења аутора из земље и из 

света, насталих у свим расположивим техникама 

анимације у формама ауторских, комерцијалних, 

едукативних, експерименталних и других видова 

анимираних филмских остварења; 

2) повезивање стваралаца из области 

анимације из целог света у пријатељској и 

стваралачкој атмосфери; 

3) едукација младих презентацијама 

остварења из одабране европске и светске 

продукције анимираног филма и организовањем 

радионица анимираног филма; 

4) формирање медијатеке за едукативне и 

промотивне сврхе Фестивала; 

5) успостављање веза са сличним 

манифестацијама у региону, Европи и ширем 

географско-културном простору са циљем 

унапређења програмских садржаја, размене 

професионалних искустава и упоређивања 

могућности уметничке праксе у домену 

анимације; 

6) континуирани допринос 

диверсификацији и квалитету културне понуде 

града Чачка и Републике Србије.“ 

Члан 2. 

 У члану 4. став 2. мења се и гласи: 

 „Фестивал се одржава у последњем 

кварталу календарске године и траје најмање три 

дана.“ 

После става 2. додаје се став 3. који гласи: 

„У оквиру програмских целина приказују 

се ретроспективе аутора, представљају се 

националне кинематографије, студији, школе и 

центри анимације, тематске ревије и други 

програми. Пратећи програми су изложбе 

филмских плаката, фотографија из филмова, 

илустрација, стрипова и другог графичког 

материјала, презентације нових медија у области 

визуелних уметности са акцентом на анимацији, 

промоција књига, часописа и других публикација 

везаних за уметност анимираног филма, музичко-

сценски програми.“ 

Члан 3. 

У члану 8. став 3. алинејe трећа и пета, 

бришу се. 

Досадашња алинеја четврта постаје 

алинеја трећа, а алинеје шеста и седма постају 

алинеје четврта и пета. 

Члан 4. 

 У члану 10. став 2. алинеја четврта, брише 

се. 
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Досадашња алинеја пета, постаје алинеја 

четврта. 

Члан 5. 

Одељак 4. НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

ФЕСТИВАЛА И ЖИРИ  и чланови 11. и 12., 

бришу се. 

Члан 6. 

 У члану 13. после става 3. додаје се став 4. 

који гласи: 

 „Финансијским планом се планирају 

средства за покриће следећих трошкова: 

- трошкова боравка учесника Фестивала 

током трајања Фестивала, 

- путних трошкова учесника Фестивала, 

укључујући аеродромски трансфер, уколико је реч 

о учесницима из иностранства,  

- накнада за рад учесника Фестивала 

(предавање, презентација, мастер клас, радионица 

и друго).“  

Члан 7. 

Ова правила ступају на снагу осмог дана од 

објављивања у ,,Службеном листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 644-2/2020-II 

25. јун 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

554. 

 На основу члана 39. став 1. тачка 3) Закона 

о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама (,,Службени гласник РС“, 

број 87/2018) и члана 79. Статута града Чачка 

(,,Службени лист града Чачка“ број 6/2019),  

Градоначелник града Чачка, на предлог 

Градског штаба за ванредне ситуације на 

територији града Чачка, дана 3. јула  2020. године, 

донео је 

ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 

- Проглашава се ванредна ситуација на 

територији града Чачка услед настанка 

елементарне непогоде ширењем епидемије 

заразне болести COVID-19. 

- Даном ступања на снагу ове одлуке 

примењују се мере утврђене Уредбом о 

допунама Уредбе о мерама за спречавање 

и сузбијање заразне болести COVID–19 

(,,Сл. гласник РС“ бр. 93/2020).   

-  Спровођење мера, у складу са законом 

утврђеним овлашћењима, обезбеђују, 

координирају и надзиру градоначелник 

града Чачка преко градских органа и 

служби, Градски штаб за ванредне 

ситуације на територији града Чачка и 

Завод за јавно здравље Чачак.  

- Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења а биће објављена у „Сл. листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 020-47/2020-II 

3. јул 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 555. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(«Сл. лист града Чачка» бр. 6/2019),  и члана 7. став 

4. Одлуке о манифестацијама у области културе од 

значаја за град Чачак („Сл. лист општине Чачак“ 

бр. 7/2006 и 8/2006 и ,,Сл. лист града Чачка“ бр. 

4/2009 и 10/2009), 

 Градоначелник града Чачка, дана 6. јула 

2020. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

о именовању Савета манифестације 

Сабор фрулаша Србије у Прислоници  

,,Ој  Мораво” 

I 

У Савет манифестације Сабор фрулаша 

Србије у Прислоници ,,Ој Мораво” именују се: 

     ЗА ПРЕДСЕДНИКА: 

           - Зоран Рајичић, привредник 

ЗА ЧЛАНОВЕ: 

1) Катарина Мајсторовић, директор 

Поштe Чачак; 
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2) Алекса Мијаиловић, привредник; 

3) Момир Пешаковић, фрулаш; 

4) Зоран Јевтић, фрулаш;  

5) Перо Пејовић, председник Савета 

Месне заједницa Прислоница; 

6) Ивана Јањић, представник 

,,Туристичке организације Чачка“; 

7) Зорица Лешевић, новинар;  

8) Драган Ђоловић, туризмолог. 

II 

Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка”. 

Република Србија 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 020-46/2020-II 

6. јул  2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

556. 

На основу члана 69. и 70. Закона о заштити 

животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 

36/09, 72/09-др.и 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18 и 

95/18-др.закон), члана 9. став 2. и члана 15. Закона 

о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 

10/13), Уредбе о условима за мониторинг и 

захтевима квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС" бр. 

11/10, 75/10 и 63/13), Уредбе о утврђивању 

Програма контроле квалитета ваздуха у државној 

мрежи ("Сл. гласник РС", бр. 58/11), члана 18. 

Одлуке о градским управама („Сл. лист града 

Чачка“ број 20/19) и члана 84 тачка 12. Статута 

града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/19), 

Градско веће града Чачка на седници одржаној 6. 

јула 2020. године, по претходно прибављеној 

сагласности Министарства заштите животне 

средине бр. 353-01-00-999/2020-03 од. 8. јуна 2020. 

године, донело је 

ПРОГРАМ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА 

ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

Члан 1. 

Овим Програмом успоставља се праћење 

квалитета ваздуха на територији града Чачка за 

2020. годину, одређује се локација мерног места, 

као и обим, врста и учесталост мерења. 

 Праћење квалитета ваздуха остварује се 

контролом концентрације загађујућих материја у 

ваздуху.  

Контрола нивоа загађујућих материја у 

ваздуху врши се фиксним мерењем концентрације 

загађујућих материја на локацији за континуална 

фиксна мерења.  

На основу података о нивоу загађујућих 

материја у ваздуху врши се оцењивање квалитета 

ваздуха.  

Ниво загађености ваздуха прати се 

мерењем концентрација за сумпор диоксид, азот 

диоксид, чађ, суспендоване честице РМ10 са 

анализом садржаја тешких метала Pb, Cd, As и Ni 

у PM10, РМ2,5, укупне таложне материје са 

анализом тешких метала (олово (Pb), арсен (As), 

жива (Hg), кадмијум (Cd) и никл (Ni)). 

У циљу утврђивања нивоа загађености 

ваздуха, резултати мерења концентрација 

загађујућих материја упоређују се са прописаним 

максималним дозвољеним концентрацијама, 

граничним, толерантним вредностима, нивоа 

загађујућих материја у ваздуху, у складу са 

Уредбом о условима за мониторинг и захтевима 

квалитета ваздуха („Сл. гл. РС”, бр. 11/2010, 

74/2010 и 63/2013). 

На основу чл. 8. Закона о заштити ваздуха 

("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 10/13) и чл. 7. 

Уредбе о условима за мониторинг и захтевима 

квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС" бр. 11/10, 

75/10 и 63/13), оцењивање квалитета ваздуха врши 

се обавезно у погледу концентрација следећих 

материја: сумпордиоксида, азотдиоксида и оксида 

азота, суспендованих честица (PM10, PM2,.5), олова, 

бензена, угљенмоноксида, арсена, кадмијума, 

живе, никла и бензо(а)пирена.  

 Надлежни орган у складу са чл. 7. наведене 

Уредбе може одлучити да прати концентрације и 

других загађујућих материја у ваздуху, па се из тог 

разлога за праћење квалитета ваздуха у Чачку у 

2020. години овим Програмом предвиђа праћење 

следећих загађујућих материја: SO2, NO2, чађи, 

суспендованих честица (PM10 и PM2,.5) и укупних 

таложних материја са анализом тешких метала, 

као и одређивање садржаја тешких метала: Pb, Cd, 

As и Ni у фракцији PM10. 

Програмом је предвиђено и мерење 

концентрације алергеног полена. 
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Локацијa мерног места на територији града 

Чачак, као и загађујуће материје које се прате дате 

су у Табели 1. 

Загађујуће материје наведене у Табели 1. 

мере се континуално на фиксном мерном месту, у 

складу са прописом којим се уређују услови за 

мониторинг и захтеви квалитета ваздуха. 

I СИСТЕМ МОНИТОРИНГА 

КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У ЧАЧКУ  

1. МЕРНО МЕСТО 

Квалитет ваздуха у Чачку контролише се 

на једном мерном месту, центар града «Коста 

Новаковић» (централна урбана зона града). 

Мерења квалитета ваздуха обавља стручна 

организација одабрана у поступку јавне набавке, у 

складу са законом.  

1.1. Мерно место за контролу квалитета ваздуха  

Мере се концентрације следећих 

загађујућих материја: SO2, NO2, чађи, 

суспендованих честица (PM10 и PM2,.5) и укупних 

таложних материја са анализом тешких метала, 

као и одређивање садржаја тешких метала: Pb, Cd, 

As и Ni у фракцији PM10. Такође врше се и мерења 

алергеног полена (Табела 2.) 

У складу са специфичном конфигурацијом 

терена, мониторинг ће се спроводити у Чачку на 

једном мерном месту, а узорци на мерном месту ће 

се узимати према наведеној динамици: 

 Сумпор диоксид, азот диоксид и чађ (наменска 

мерења) одређиваће се континуалним 

мерењима (24-часовним) узораковањем ваздуха 

одговарајућим апаратима за узорковање, 365 

дана у години 

- Центар града «Коста Новаковић» (централна 

урбана зона града) 

 

 РМ10 и РМ2,5 мериће се на једном мерном месту 

(индикативна мерења): по 84 (24-часовних) 

узорака, ,као и одређивање садржаја тешких 

метала: Pb, Cd, As и Ni у фракцији PM10 12 

недеља равномерно распоређених током године  

- Центар града «Коста Новаковић» 

(централна урбана зона града) 

 

 

 Тешки метали (олово (Pb), арсен (As), жива 

(Hg), кадмијум (Cd) и никл (Ni)) одређиваће се 

у месечним узорцима таложних материја. 

Укупне нерастворне, растворљиве материје, 

сагорљиви део, пепео, pH вредност, 

електропроводљивост, сулфати, хлориди, 

нитрити, нитрати, калцијум, магнезијум, 

одређиваће се у месечним узорцима падавина 

на бази месечног узорковања 

- Центар града «Коста Новаковић» 

(централна урбана зона града) 

 

1.2. Мониторинг ваздуха у руралним 

подручијима се не ради. 

Сва мерења, обраду и анализу података, 

проверу валидности резултата добијених мерењем 

и/или узимањем узорака и интерпретацију 

резултата врши овлашћено правно лице које је 

акредитованo као лабораторија за испитивање, 

односно које испуњава прописане стандарде и има 

акредитоване методе за мерење свих загађујућих 

материја наведених у Програму и које поседује 

овлашћење министарства надлежног за послове 

заштите животне средине да врши мониторинг 

квалитета ваздуха – мерење нивоа загађујућих 

материја у ваздуху. 
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Легенда: 

- φ(N) - северна географска ширина; 

- λ(E) - источна географска дужина;  

- H(m) - надморска висина;  

- Г - градски тип,  

- – укупне таложне материје са анализом тешких метала (олово (Pb), кадмијум (Cd), арсен 

(As), жива (Hg), никл (Ni)); 

- SO2  -  сумпор диоксид 

- NO2 – азот диоксид 

PM10 - Одређивање фракције суспендованих PM10честица у складу са стандардом SRPS EN 12341 – 

референтна метода за узимање узорака и мерење PM10 фракције, са ефикасношћу од 50% захвата честица 

аеродинамичког пречника од 10µm. 

PM2,5 - Референтна метода за узимање узорака и мерење концентрација суспендованих честица PM2.5 је 

описана у стандарду SRPSЕN 12341, у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета 

ваздуха ("Сл. гласник РС" бр. 11/10, 75/10 и 63/13). 

 

2. Мерење алергеног полена 
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Мерна станица за мерење алергеног полена је у власништву ЗЗЈЗ Чачак. Ова мерења финансира буџет 

Града Чачка. 

Табела 1. Фиксна мерна локација у насељеном подручју града Чачка  

 

Р. 

бр. 

З
а

д
у

ж
ен

а
 

и
н

ст
и

т
у

ц
. 

Н
а

сељ
ен

о
 м

ест
о

 

М
а

к
р

о
л

о
к

а
ц

и
је 

О
к

р
у

г
 

φ (N) 

 

λ (E) 

H 

(m) 

Тип 

 

Загађујуће материје    

 Узоркивачи  

SO2 NO2 Чађ 

PM10   са 

анализом 

тешких 

метала 

 

PM2.5  

 

 

анализом 

тешких 

метала 

 

 

1. 

Г
р

а
д

ск
а

 у
п

р
а
в

а
 и

 

о
в

л
а

ш
ћ

ен
о
 п

р
а
в

н
о

 л
и

ц
е
 

Ч
а

ч
а

к
 

«
К

о
ст

а
 Н

о
в

а
к

о
в

и
ћ

»
 

 

М
о

р
а
в

и
ч

к
и

 

20°71`15`` до 

20°38`30``  

/ 

43°44`00``до 

44°00`30``  

241 Г * * * * * 
* 

 

1. АТ801Х2  

( узоркивач за 

NO2, SO2 и чађ) 

2.Седиментатор 

3.Узоркивач за 

суспендоване 

честице 

 



Страна 1558 – Број 17 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 7. јул 2020. године 

 

II. ЦИЉ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 

Mерење загађености ваздуха на територији 

града обезбеђује: 

- праћење нивоа загађености ваздуха у односу на 

граничне и толерантне вредности нивоа 

загађујућих материја, 

- праћење трендова концентрација по зонама 

градске територије, 

- детекцију повећаних концентрација 

загађујућих материја, 

- процену изложености популације, 

- информисање јавности и давање препорука за 

понашање у епизодама повећаног загађења 

ваздуха, 

- идентификацију извора загађења или ризика, 

- анализу утицаја одређених извора загађивања 

на квалитет ваздуха, 

- развој одговарајућих краткорочних акционих 

планова и планова за управљање квалитетом 

ваздуха, 

- предузимање превентивних мера у сегментима 

значајним за заштиту ваздуха од загађивања, 

- сагледавање утицаја предузетих мера на ниво 

загађености ваздуха. 

III. ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА 

КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 

Извештаји о стању квалитета ваздуха, са 

коментаром и поређењем са прописаним 

вредностима, редовно ће се ажурирати преко WEB 

странице Града Чачка, као: 

- месечни (SO2, NO2, чађ, укупна масена 

концентрација суспендованих честица 

PM10 и PM2,.5), 

- месечни (укупне таложне материје), 

- годишњи  извештај са обрадом података 

у електронској форми и као писани 

извештај. 

Према члану 17. Закона о заштити ваздуха, 

надлежни орган јединице локалне самоуправе, 

дужан је да податке о квалитету ваздуха добијене 

контролом квалитета ваздуха, као и резултате 

мерења посебне намене, доставља Агенцији за 

заштиту животне средине до 15. у месецу за 

претходни месец, а годишњи извештај најкасније 

60 дана од дана истека календарске године за 

претходну годину. 

Надлежни орган јединице локалне 

самоуправе дужан је да податке о квалитету 

ваздуха учини доступним јавности и објави у 

средствима јавног информисања, електронским 

медијима, као и на својој web-страници. 

IV. ПЛАНОВИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА  

Уколико се мерењима утврди да је ваздух 

треће категорије, односно уколико загађење 

ваздуха превазилази ефекте мера које се 

предузимају, односно ако је угрожен капацитет 

животне средине или постоји стално загађење 

ваздуха на одређеном простору, Надлежни орган 

града Чачка је дужан да донесе План квалитета 

ваздуха са циљем да се постигну одговарајуће 

граничне вредности, или циљне вредности 

утврђене актом из члана 18. став 1. Закона о 

заштити ваздуха („Службени гласник РС“, број 

36/09 и 10/13).  

Сагласност на планове квалитета ваздуха 

даје министарство надлежно за послове заштите 

животне средине.   

V. КРАТКОРОЧНИ АКЦИОНИ ПЛАНОВИ  

        Надлежни орган града Чачка је дужан да 

донесе краткорочне акционе  планове у зони или 

агломерацији која се налази на њиховој територији 

у случају да:  

        1) постоји опасност да нивои загађујућих 

материја у ваздуху прекораче једну или више 

концентрација опасних по здравље људи 

утврђених актом из члана 18. став 1. Закона о 

заштити ваздуха („Службени гласник РС“, број 

36/09 и 10/13).  

        2) постоји опасност да се прекорачи 

концентрација приземног озона опасна по здравље 

људи, утврђена актом из члана 18. став 1. Закона о 

заштити ваздуха („Службени гласник РС“, број 

36/09 и 10/13), ако надлежни орган процени, 

узимајући у обзир географске, метеоролошке и 

економске услове, да постоји значајан потенцијал 

да се смањи ризик, трајање и озбиљност таквог 

прекорачења.  

        Краткорочни акциони планови могу се, ради 

заштите здравља људи и/или животне средине по 

потреби, донети и у случају да постоји опасност од 

прекорачења једне или више граничних или 

циљних вредности за поједине загађујуће материје 

које су утврђене актом из члана 18. став 1. Закона 

о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, број 

36/09 и 10/13).  

        Сагласност на краткорочне акционе планове 

даје министарство надлежно за послове заштите 

животне средине.   
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VI. ФИНАНСИРАЊЕ 

Финансирање мерења Програма контроле 

квалитета ваздуха на територији града Чачка за 

2020. годину предвиђено је Програмом 

коришћења средстава буџетског фонда за 

заштиту животне средине града Чачка у 2020. 

години („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2020) 

VII. САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 

У складу са чланом 15. став 4. Закона о 

заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 

10/13) на Програм контроле квалитета ваздуха на 

територији града Чачка за период од 01.01.2020. – 

31.12.2020. године, прибавља се сагласност 

Министарства заштите животне средине 

Републике Србије 

Подручје на којем се спроводи 

мониторинг: Територија града Чачак Централна 

урбана зона града (мерно место «Коста 

Новаковић»). Критеријум за одабир положаја 

мерног места су висока густина насељености, две 

школе за средње школско образовање, Народни 

музеј Чачак, зграда Градске управе Града Чачка, 

Црква Св. Вазнесења, Галерија Надежда 

Петровић, Галерија “Рисим”, Међуопштински 

историјски архив, Градска библиотека “Владислав 

Петковић Дис”, Виши суд у Чачку, Установа за 

културно образовну делатност “Коста Новаковић” 

(на којој се налази мерна станица), главни центар 

града са свим урбаним функцијама и 

административни центар и висока фреквенција 

саобраћаја. 

Извори загађивања ваздуха у Чачку 

могу се сврстати у две групе: 

Стационарни извори 

- Извори загађивања у рубним подручјима града: 

пољопривредне активности (паљење стрништа, 

корова и сл.), паљење отпада, индивидуална 

ложишта, каменоломи (Сушица), асфалтне базе 

(Кулиновачко поље). 

- Загађење пореклом од индустрије: индустријски 

погони у индустријској зони града 

- Извори загађивања у комуналној средини: 

градске котларнице, паљење отпада у 

контејнерима, индивидуална ложишта, издвојени 

објекти за припрему хране (припрема роштиља, 

печењаре, пекаре и сл.). 

 

 

Покретни извори 

- Било које возило са мотором са унутрашњим 

сагоревањем: моторцикли, лака и тешка возила 

која користе бензин и дизел, грађевинске и 

пољопривредне машине. 

У складу са чланом  69. и чланом 70. Закона 

о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 

135/04, 36/09, 36/09, 72/09-др.закон и 43/11 – 

одлука УС и 14/16) и члана 9. став 2. Закона о 

заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 

10/13- у даљем тексту: Закон), локална 

самоуправа, у оквиру својих надлежности, 

обезбеђује континуирано праћење квалитета 

ваздуха (мониторинг).  

Рељеф.  

 Терен града Чачка и ближе околине 

представља релативно широку долину са 

просечном надморском висином од 241м. Долина 

је са јужне стране ограничена планинским венцем 

Јелице дугачким 30 km са неколико врхова висине 

између 800 и 930m, са највишим врхом Црна стена 

надморске висине 929м. Венац Јелице (929m) 

представља природну границу између Драгачева и 

чачанске котлине.  

Са запада долина је оивичена Овчаром 

/985м/ и Кабларом /890м/ и њиховим границама. 

Прелаз из долине према овим масивима је нагао и 

оштар, односно терен се спушта под великим 

углом. Планине Овчар и Каблар раздвојене 

чувеном клисуром. Северозападни део је оивичен 

обронцима планина Сувобор и Маљен чији 

основни масиви припадају суседним општинама. 

На североистоку се простире планина Вујан 

(857m), која одваја чачанску котлину од таковско 

рудничког краја. Од осталих облика рељефа треба 

поменути и седам мањих пећина на планини 

Каблар, од којих су познатије Турчиновац и 

Врелска пећина. Са северне стране долина је 

ограничена Љубићском гредом надморске висине 

280-360м. Од осе греде терен се нагло спушта 

према долини. Источно од града Чачка и краја 

Љубићске греде отворена је долина и нагло се 

проширује. Геолошка грађа Јелице и ланца између 

Јелице и Овчара је сличних карактеристика као 

динарски систем у који се уклапа по правцу 

орографије Динарида. 
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Клима Чачка и његове околине припада умерено-континенталном типу. Средња годишња 

температура ваздуха је 11 °C, а влажност ваздуха је 74,1 %. Чачак и околина нису 

изложени јаким ветровима ветровима и најчешће су северни и североисточни, а ређе 

западни. Просечна брзина ветрова је 2,3m/s северних и 1,4 m/s западних. Средња годишња 

висина падавина износи 761 mm. Најтоплији месец је август са просечном температуром од 

22,7 °C, док је најхладнији месец јануар са просечном температуром од 0,5 °C.Просечне месечне 

температуре ваздуха и висина падавина по месецима у Чачку за период од 1994.-2003. год. 

 

 

Извор података: “Центар за метеоролошка осматрања” - Институт за воћарство и виноградарство Чачак 

 

Урбану зону Чачка карактерише 

специфичан рељеф и морфологија терена, као и 

честе температурне инверзије у зимском периоду, 

што у комбинацији са недовољном проветреношћу 

и честим недостатком вертикалног струјања 

ваздуха, доводи до повећаних концентрација 

загађујућих материја у приземном слоју. Оваква 

ситуација може неповољно утицати на здравље 

људи и општи квалитет живота. 

Средства за реализацију програма 

контроле квалитета ваздуха обезбеђују се из 

Програмa коришћења средстава Буџетског 

фонда за заштиту животне средине Града Чачка 

у 2020. години који је добио сагласности 

Министарства заштите животне средине 

Републике Србије број 401-00-00232/2020-02 од 

10.02.2020. године.  

Надлежни орган Градска управа за 

урбанизам Града Чачка, Група за заштиту животне 

средине обавља послове праћења квалитета 

ваздуха преко овлашћеног правног лица. 

Надлежни орган, Градска управа за 

урбанизам Града Чачка, Група за заштиту животне 

средине, дужан је да податке о резултатима 

мониторинга квалитета ваздуха јавно објави и 

достави Агенцији за заштиту животне средине. 

Члан 2. 

Овај Програм објавити у „Службеном 

листу града Чачка“ 

ГРАД ЧАЧАК 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број: 06-96/2020-III 

6. јул 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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557. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(,,Сл. лист града Чачка“ број 6/2019) и члана 28. 

став 4. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2019),  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 6. јула 2020. године, донело је 

ПРАВИЛНИК 

о изменама и допуни Правилника о 

критеријумима за остваривање права на 

финансијску помоћ за вантелесну оплодњу  

у 2020. години  

Члан 1. 

У Правилнику о критеријумима за 

остваривање права на финансијску помоћ за 

вантелесну оплодњу у 2020. години („Сл. лист 

града Чачка“ бр. 1/2020), у члану 1. став 3. речи 

,,број покушаја вантелесне оплодње“ замењују се 

речима ,,број поступака биомедицински 

потпомогнутог оплођења“. 

Члан 2. 

У члану 3. став 1. алинеја трећа брише се. 

Досадашња алинеја четврта која постаје 

алинеја трећа мења се и гласи: 

,,- да пар, уколико је жена старија од 43 

године живота, нема деце или има једно дете из 

постојеће заједнице (брачне или ванбрачне) и 

уколико је млађа од 43 године живота има једно 

дете из постојеће заједнице;“  

После алинеје треће додаје се алинеја 

четврта која гласи: 

,,- да је пар, уколико је жена млађа од 43 

године живота, а из постојеће заједнице (брачне 

или ванбрачне) има једно дете добијено у поступку 

биомедицински потпомогнутог оплођења, 

искористио утврђени број поступака 

биомедицински потпомогнутог оплођења за друго 

дете који се финансирају из средстава обавезног 

здравственог осигурања.“ 

Члан 3. 

У члану 5. став 2. алинеја шеста мења се и 

гласи: 

,,- потврда изабране здравствене установе 

која спроводи поступак вантелесне оплодње да је 

пар укључен у поступак вантелесне оплодње;“  

Алинеја седма мења се и гласи: 

,,- потврда Републичког фонда за 

здравствено осигурање - Филијале за Моравички 

округ Чачак, уколико је жена млађа од 43 године 

живота,  да је пар искористио утврђени број 

поступака биомедицински потпомогнутог 

оплођења који се финансирају из средстава 

обавезног здравственог осигурања за друго дете 

ако је прво дете добијено у поступку 

биомедицински потпомогнутог оплођења;“ 

Алинеја осма мења се и гласи: 

,,- оверена изјава пара да из постојеће 

заједнице (брачне или ванбрачне) нема деце или 

има једно дете добијено природним путем или у 

поступку биомедицински потпомогнутог 

оплођења;“  

Члан 4. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу града 

Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број:06-96/2020-III 

6. јул 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

558. 

На основу члана 53. Закона о 

правобранилаштву („Сл. гласник РС“ бр. 55/2014), 

члана 16. став 1. Одлуке о Градском 

правобранилаштву („Сл. лист града Чачка“ бр. 

18/2014, 4/2015 и 8/2019) и члана 84. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019),  

Градско веће града Чачка Чачка, на 

седници одржаној 6. јула 2020. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

О ПОСТАВЉЕЊУ ГРАДСКОГ 

ПРАВОБРАНИОЦА 

1. ПОСТАВЉА СЕ Катарина Новковић, 

дипл. правник из Чачка, за Градског 

правобраниоца града Чачка, на период од 

пет година, почев од 7. јула 2020. године. 

2. Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број: 06-96/2020-III 

6. јул 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 
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559. 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној 

својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 

и 95/2018),  члана 84. став 1. тачка 4) Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 

33. став 2. Одлуке о прибављању, располагању и 

управљању стварима у јавној својини града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 14/2018 и 8/2019) 

Градско веће града Чачка на седници одржаној 6. 

јула 2020. године, донело је  

РЕШЕЊЕ 

 I. ДАЈЕ СЕ Јавном комуналном предузећу 

„Чачак“ Чачак на коришћење котларница на лож 

уље снаге 1.6 MW са два котла снаге 0.8MW у 

Основној школи „Вук Караџић“, која се налази у 

јавној својини града Чачка, до изградње нове гасне 

котларнице. 

 II. На основу овог решења Градоначелник 

града Чачка закључиће уговор са Јавним 

комуналним предузећем „Чачак“ Чачак о давању 

на коришћење котларнице на лож уље у Основној 

школи „Вук Караџић“, ближе описане у ставу I. 

овог решења.  

III. Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД  ЧАЧАК 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број: 06-96/2020-III 

6. јул 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

560. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 13. 

Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за опште и заједничке послове,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 6. јула 2020. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 19/2019) раздео 2, Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 17, економска класификација 

499 ,,Средства резерве - Стална буџетска 

резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градско 

веће града Чачка, Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0602-0010 - Стална буџетска 

резерва, одобравају се средства у износу од 

300.000,00 динара, за измирење обавеза по 

испостављеним фактурама на име набавке 

материјала и услуга, у циљу предузимања 

заштитних мера за спречавање ширења 

Корона вируса.   

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на апропријацију 65, економска 

класификација 484 - Накнада штете за 

повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других 

природних узрока, Функционална 

класификација 130, Програм 0602 Опште 

услуге локалне самоуправе, Програмска 

активност 0602-0014 Управљање у 

ванредним ситуацијама, извор финансирања 

01 (издаци из буџета Града) Директни 

корисник буџетских средстава Градска 

управа за опште и заједничке послове. 

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: 06-96/2020-III 

6. јул 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

561. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 13. 

Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за опште и заједничке послове,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 6. јула 2020. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

O ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ 

1. У Решењу Градског већа града Чачка, број 

06-49/2020-III од 24. априла 2020. године-, 

у тачки 1. у табели, исправља се техничка 

грешка, тако да уместо речи „Никола“ 

треба да стоји реч „Дарко“. 

2. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 
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ГРАД ЧАЧАК 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број: 06-96/2020-III 

6. јул 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

562. 

На основу члана 247. Закона о раду („Сл. 

гласник Р.С.“, бр. 24/05, 61/05, 54/2009, 32/13, 

75/14, 13/2017- Одлука УС и 95/2018-аутентично 

тумачење) и члана 195. Колективног уговора ЈКП 

“Комуналац” Чачак („Сл. лист града Чачка“, број 

13/2019), на предлог ЈКП “Комуналац” Чачак и 

репрезентативних синдиката ЈКП “Комуналац” 

Чачак,  

1. Градско веће града Чачка, по овлашћењу 

Скупштине града Чачка, 

2. Репрезентативни синдикати:  

- Синдикат “Независност”, кога заступа 

председник Горан Топаловић, 

- Самостални Синдикат, кога заступа председник 

Бранкица Симић, 

3. ЈКП “Комуналац” Чачак кога заступа 

директор др Петар Домановић, закључују дана 

____ /____ 2020. године 

АНЕКС I 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК 

Члан 1. 

У Колективним уговору Јавног 

комуналног предузећа „Комуналац“ Чачак („Сл. 

лист града Чачка“, бр. 13/2019) члан 77. мења се и 

гласи: 

„ Цена рада 

На основу износа средстава предвиђеног за 

зараде из Програма пословања сваког месеца се 

утврђује цена рада која служи као основ за обрачун 

и исплату зараде. 

Цена рада је иста за све запослене код 

послодавца и утврђује се за пун фонд часова. 

 

Цена рада утврђује се на следећи начин: 

Месечни износ средстава предвиђен 

Програмом пословања умањује се за све облике 

зараде који се утврђују у апсолутном износу 

(топли оброк, регрес, државни верски празник, 

плаћено одсуство, годишњи одмор, боловање до 

30 дана). 

Поред тога, износ планиране зараде 

умањује се за део средстава који служи за исплату 

најниже цене рада предвиђене прописима код 

запослених чија основна зарада, обрачуната по 

критеријума овог Колективног уговора је нижа од 

зараде утврђене на основу прописане најниже цене 

рада. 

После покрића дела зараде утврђеног на 

претходни начин, остатак масе средстава служи 

као основ за утврђивање цене рада. 

Овако утврђена маса дели се са укупним 

бројем бодова свих запослених остварених за 

ефективно радно време уз увећање бодова по свим 

основама (минули рад, прековремени рад, ноћни 

рад, рад недељном, рад на дан празника). 

Основна зарада се утврђује када се цена 

рада добијена на претходни начин помножи са 

коефицијентом појединачног радног места. 

Обрачуната основна зарада је за пуно радно време. 

Планска цена рада утврђује се приликом 

израде програма пословања и не служи као основ 

за обрачун и исплату зарада. 

Маса зарада запослених, утврђује се 

Програмом пословања предузећа за одговарајућу 

годину у складу са политиком зарада коју утврди 

Оснивач и Влада Републике Србије одговарајућим 

прописима.“ 

Члан 2. 

У члану 79. став 3. брише се. 

Члан 3. 

У члану 80. став 1. мења се и гласи: 

“Табела коефицијената урађена је на 

основу Правилника о организацији и 

систематизацији послова ЈКП „Комуналац“ 

Чачак , И. број: 107 донет 30. јануара 2017. 

године, са изменама и допунама И. број: 583 

донетим 26. априла 2017. године, И. број: 1641 

донетим 29. децембра 2017. године, И. број: 1041 

донетим 30. августа 2018. године, И. број: 296 

донетим 28. марта  2019. године, И. број: 1011 

донетим 17. септембра 2019. године и И. број: 77 

донетим 24. јануара 2020. године. 

Члан 4. 

У члану 100. став 1. мења се и гласи: 

“Запослени има право на регрес за 

коришћење годишњег одмора, са припадајућим 

порезима и доприносима, годишње у висини од 

најмање 75% просечно исплаћене зараде по 

запосленом у Републици Србији према 

последњем објављеном податку републичког 

органа надлежног за послове статистике, за 

претходну годину, који је познат на дан 

доношења годишњег Програма пословања 

предузећа”.   
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После става 1. додају се нови ставови 2. и 

3. који гласе: 

“Годишњи износ регреса, утврђен на 

начин из става 1. овог члана, увећава се за 

фиксни износ од 33.000,00 динара, без пореза и 

доприноса. 

Регрес се исплаћује запосленима 

месечно”.  

Досадашњи став 2. постаје став 4. 

Члан 5. 

У члану 107. после става 4. додаје се нови 

став 5. и гласи: 

“Јубиларна награда исплатиће се и 

запосленом, коме у години престанка радног 

односа због одласка у пензију, недостаје до 6 

(шест) месеци да наврши јубиларне године 

рада”.  

Члан 6. 

Овај анекс је саставни део Колективног 

уговора ЈКП „Комуналац“ Чачак. 

Члан 7. 

Овај анекс донет је у сагласности са 

Анексом III Посебног колективног уговора за 

јавна предузећа у комуналној делатности на 

територији Републике Србије („Сл. гласник РС“, 

бр. 94/2019), са применом од 1. јануара 2020. 

године. 

Члан 8. 

Овај анекс је сачињен у шест истоветних 

примерака од којих сваки од учесника задржава по 

два примерка и сматра се закљученим кад га 

потпишу овлашћени представници учесника. 

Члан 9. 

Анекс колективног уговора ЈКП 

„Комуналац“ Чачак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 

Чачка“. 

За Оснивача 

Градоначелник града Чачка, 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

За ЈКП „Комуналац“ Чачак 

Директор, 

др Петар Домановић, с.р. 

 

За репрезентативне синдикате: 

Синдикат “Независност”, председник 

Горан Топаловић, с.р. 

 

Самостални Синдикат, председник 

Бранкица Симић, с.р. 

 563. 

На основу члана 247. Закона о раду („Сл. 

гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 

32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 

95/2018 - аутентично тумачење) и члана 195. 

Колективног уговора Јавног комуналног 

предузећа за грејање „Чачак“ Чачак („Сл. лист 

града Чачка“, бр. 11/2016), на предлог ЈКП „Чачак“ 

Чачак и репрезентативних синдиката ЈКП „Чачак“ 

Чачак, Градско веће града Чачка, по овлашћењу 

Скупштине града Чачка, Репрезентативни 

синдикати: Независни синдикат „Независност“, 

кога заступа председник Драган Поповић, 

Независни синдикат ЈКП „Чачак“ Чачак, кога 

заступа председник Слободан Недељковић, 

Синдикална организација ЈКП „Чачак“ Чачак, коју 

заступа председник Божо Кецовић и Јавно 

комунално предузеће за грејање „Чачак“ Чачак, 

кога заступа директор Данко Ћаловић, дана 6. јула 

2020. године, закључују 

АНЕКС IV 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

ЗА ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

Члан 1. 

У Колективном уговору Јавног 

комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак 

(„Сл. лист града Чачка“, бр. 11/2016, 15/17 - Анекс 

I, 25/17 - Анекс II и 2/18 - Анекс III) члан 72. мења 

се и гласи: 

„Цена рада 

На основу износа средстава предвиђеног за 

зараде из Програма пословања сваког месеца се 

утврђује цена рада која служи као основ за обрачун 

и исплату зараде. 

Цена рада је иста за све запослене код 

послодавца и утврђује се за пун фонд часова. 

Цену рада за сваки месец утврђује 

Надзорни одбор и иста се обрачунава на следећи 

начин: 

Месечни износ средстава предвиђен 

Програмом пословања умањује се за све облике 

зараде који се утврђују у апсолутном износу 

(топли оброк, регрес, државни верски празник, 

плаћено одсуство, годишњи одмор, боловање до 

30 дана, и др). 

Поред тога, износ планиране зараде 

умањује се за део средстава који служи за исплату 

најниже цене рада предвиђене прописима код 

запослених чија основна зарада, обрачуната по 

критеријума овог Колективног уговора је нижа од 

зараде утврђене на основу прописане најниже цене 

рада. 
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После покрића дела зараде утврђеног на 

претходни начин, остатак масе средстава служи 

као основ за утврђивање цене рада. 

Овако утврђена маса дели се са збиром 

коефицијената свих запослених остварених за 

ефективно радно време уз увећање основне зараде 

по свим основама (минули рад, прековремени рад, 

ноћни рад, рад недељном, рад на дан празник). 

Основна зарада се утврђује када се цена 

рада добијена на претходни начин помножи са 

коефицијентом појединачног радног места. 

Обрачуната основна зарада је за пуно радно време. 

Планска цена рада утврђује се приликом 

израде програма пословања и не служи као основ 

за обрачун и исплату зарада. 

Маса зарада запослених, утврђује се 

Програмом пословања предузећа за одговарајућу 

годину у складу са политиком зарада коју утврди 

Оснивач и Влада Републике Србије одговарајућим 

прописима.“ 

Члан 2. 

Члан 74. став 3. Колективног уговора 

Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ 

Чачак („Сл. лист града Чачка“, бр. 11/2016, 15/17 - 

Анекс I, 25/17 - Анекс II и 2/18 - Анекс III) брише 

се. 

Члан 3. 

 Члан 97. став 1. Колективног уговора 

Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ 

Чачак („Сл. лист града Чачка“, бр. 11/2016, 15/17 - 

Анекс I, 25/17 - Анекс II и 2/18 - Анекс III), мења 

се и гласи: 

 „Запослени има право на регрес за 

коришћење годишњег одмора, са припадајућим 

порезима и доприносима, годишње у висини од 

најмање 75% просечно исплаћене зараде по 

запосленом у Републици Србији према последњем 

објављеном податку републичког органа 

надлежног за послове статистике за претходну 

годину.“ 

 У члану 97. Колективног уговора, иза става 

1. додаје се нов став 2. који гласи: 

 „Годишњи износ регреса, утврђен на начин 

из става 1. овог члана, увећава се за фиксни износ 

од 33.000 динара, без пореза и доприноса. 

 Досадашњи ставови 2 . и 3. постају ставови 

3. и 4. 

Члан 4. 

Овај анекс је саставни део Колективног 

уговора ЈКП „Чачак“ Чачак. 

 

 

Члан 5. 

Анекс је сачињен у шест истоветних 

примерака, од којих сваки од учесника задржава 

по један, и сматра се закљученим кад га потпишу 

овлашћени представници учесника. 

Члан 6. 

Овај анекс донет је у сагласности са 

Анексом III Посебног колективног уговора за 

јавна предузећа у комуналној делатности на 

територији Републике Србије („Сл. гласник РС“, 

бр. 94/2019), са применом од 1. јануара 2020. 

године. 

 

За Оснивача 

Градоначелник града Чачка, 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

За ЈКП „Чачак“ Чачак 

Директор, 

Данко Ћаловић, с.р. 

 

За репрезентативне синдикате: 

           

Независни синдикат „Независност“  

Председник, 

Драган Поповић, с.р. 

 

Независни синдикат ЈКП „Чачак“ Чачак 

Председник, 

Слободан Недељковић, с.р. 

 

Синдикална организација ЈКП „Чачак“ Чачак 

Председник, 

Божо Кецовић, с.р. 

 

* * * 

По извршеном сравњивању текста 

утврђено је да се у Одлуци о промени назива три 

улице на територији града Чачка, објављеној у 

„Службеном листу града Чачка“ број 3/2020, 

поткрала грешка, па  секретар Скупштине, даје  

ИСПРАВКУ 

ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА ТРИ 

УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

У Одлуци о промени назива три улице на 

територији града Чачка, објављеној у „Службеном 

листу града Чачка“ број 3/2020, у члану 1. став 1. 

тачка 1. уместо броја „746061000105“ треба да 

стоји број „746061010615“. 

ИЗ УРЕДНИШТВА  

„СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ГРАДА ЧАЧКА“ 
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