ГОДИНА LV

БРОЈ 27

ЧАЧАК 30. децембар
2021. године

Цена овог броја је 600 динара
Годишња претплата је 10.000 динара

2.

За теретне и радне приколице (за
путничке аутомобиле)

3.

М1- ПУТНИЧКО ВОЗИЛО

3.1

до 1.150 цм3

3.2

Преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3

1.240

3.3

Преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3

1.870

3.4

3

Преко 1.600 цм до 2.000 цм

2.510

3.5

Преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3

3.770

3.6

Преко 3.000 цм3

6.240

4.

ВРСТА Л - МОПЕДИ,
МОТОЦИКЛИ, ТРИЦИКЛИ И
ЧЕТВОРОЦИКЛИ

4.1.

до 125 цм3

500

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА

4.2.

преко 125 цм3 до 250 цм3

740

4.3.

преко 250 цм3 до 500 цм3

4.4.

преко 500 цм до 1.200 цм

1.520

Члан 1.

4.5.

преко 1.200 цм3

1.870

У Одлуци о локалним комуналним
таксама за територију града Чачка („Сл. лист
града Чачка“, бр. 3/2019 и 31/2020), у Таксеној
тарифи, Тарифни број 2. мења се и гласи:

5.

М2 и М3- АУТОБУС И КОМБИ
БУСЕВИ

531.
На основу члана 11. и 15в. Закона о
финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник
РС", број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени
дин. изн., 125/2014 – усклађени дин. изн., 95/2015
- усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени
дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени
дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 др. закон, 86/2019 - усклађени дин. изн., 126/2020 усклађени дин. изн. и 99/2021 - усклађени дин.
изн. и 111/2021 - др. закон) и члана 40. и 54. став 1.
тачка 3. Статута града Чачка ("Службени лист
града Чачка", број 6/2019),

Скупштина града Чачка на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године
донела је

1. Комунална такса за држање моторних друмских
и прикључних возила, осим пољопривредних
возила и машина, плаћа се приликом регистрације
возила и утврђује се у годишњем износу и то:
Редни
број

Износ
таксе

Врста возила

1.

ВРСТА Н - ТЕРЕТНА ВОЗИЛА

1.1

За камионе до 2 т носивости

1.880

1.2

За камионе од 2т до 5 т носивости

2.510

1.3

За камионе од 5 т до 12 т носивости

4.370

1.4

За камионе преко 12 т носивости

6.240

620

3

3

620

1.240
3

- до 5 т носивости по регистрованом
седишту

50

- преко 5 т носивости по
регистрованом седишту

50

6.

Врста О - прикључна возила:
теретне приколице, полуприколице
и специјалне теретне приколице за
превоз одређених врста терета

6.1.

1 т носивости

510

6.2.

од 1 т до 5 т носивости

870

6.3.

од 5 т до 10 т носивости

1.180

6.4.

од 10 т до 12 т носивости

1.640

6.5.

носивости преко 12 т

2.510
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7.

Вучна возила (тегљачи) чија је
снага мотора

7.1.

до 66 киловата

1.870

7.2.

Од 66 до 96 киловата

2.510

7.3.

од 96 до 132 киловата

3.150

7.4.

од 132 до 177 киловата

3.770

7.5.

преко 177

5.010

8.

За радна возила, специјална
адаптирана возила за превоз
реквизита за путујуће забаве, радње
и атестирана специјализована
возила за превоз пчела

1.240

30. децембар 2021. године

4. Такса из овог тарифног броја у износу од 50%
плаћа се за возила добровољних давалаца крви и
путничка такси возила.
Број уплатног Позив на број
рачуна
одобрења

Уплатни рачун
Комунална такса за
држање моторних
друмских и
прикључних возила,
осим
пољопривредних
возила и машина

840714513843-04

97 93 034

НАПОМЕНА:

Члан 2.

1. Ако носивост друмског теретног возила и
теретне приколице или полуприколице није
изражена у целим тонама, накнада се плаћа за
носивост до 1/2 тоне у висини од 50% износа
одређеног за целу тону, а за носивост преко 1/2
тоне до 1 тоне у износу одређеном за целу тону.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном листу
града Чачка".

2. Такса за држање моторних возила умањује се 2%
за сваку годину старости возила с тим што укупно
умањење не може да пређе 50% од прописане
висине.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,

3. Таксу из овог тарифног броја не плаћају:
1) особе са инвалидитетом са 80 или више
процената телесног оштећења, на
једно
возило, које се на њено име прво региструје у
једној години;
2) особе са инвалидитетом код којих постоји
телесно оштећење које има за последицу
неспособност доњих екстремитета ногу од 60
или више процената, на једно возило, које се на
њено име прво региструје у једној години;
3) родитељи вишеструко ометене деце која су у
отвореној заштити, односно о којима родитељи
непосредно брину, на једно возило, које се на
њихово име, односно на име једног од њих,
прво региструје у једној години;
4) организације особа са инвалидитетом
основане са циљем пружања помоћи лицима са
инвалидитетом, које су регистроване у складу
са законом - за возила прилагођена искључиво
за превоз њихових чланова;
Лица која испуњавају услове за остваривање
права из ове тачке, подносе доказе о
испуњености услова за годину у којој се врши
регистрација.
5) ватрогасна возила, возила МУП-а,
санитетска возила, возила за изношење смећа и
прање улица.

Игор Трифуновић, с.р.
532.
На основу члана 77. став 3. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Србије“, број 21/2016,
113/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон,
86/2019 – др. закон и 157/2020 – др. закон) и члана
54. став 1. тачка 7. Статута града Чачка
(''Службени лист града Чачка'', број 6/2019),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
КАДРОВСКИ ПЛАН
Градских управа града Чачка, Службе за
буџетску инспекцију града Чачка, Службе за
интерну ревизију града Чачка и Градског
правобранилаштва града Чачка
за 2022. годину
I ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ ГРАДА
ЧАЧКА
1.
Постојећи број запослених у Градској
управи за финансије града Чачка, на дан
01.12.2021. године је 20.

30. децембар 2021. године
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Радна места службеника и
намештеника
Положај у првој групи

II ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА
ЧАЧКА

Број
извршилаца

1.
Постојећи број запослених у Градској
управи за урбанизам града Чачка, на дан
01.12.2021. године је 28.

1

Положај у другој групи
Самостални саветник

4

Саветник

8

Млађи саветник

3

Радна места
намештеника

Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт

4

Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Радни однос на одређено
време
(повећан обим посла)

2.
Планирани број запослених за 2022.
годину је 22.
Радна места
намештеника

службеника

и
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Број извршилаца

Положај у првој групи
Положај у другој групи

1

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)

4
9
4

4

службеника

и

Број извршилаца

Положај у првој групи
Положај у другој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)

1
7
17
/
/
/
1
/
1

1

2.
Планирани број запослених за 2022.
годину је 31.
Радна места службеника и
намештеника
Положај у првој групи
Положај у другој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Приправници
Радни однос на одређено
време (повећан обим посла)

Број извршилаца

1
7
19
/
/
/
1
/
1

1
1
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III ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА ЧАЧКА

IV ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНУ
ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ ГРАДА
ЧАЧКА

1.
Постојећи број запослених у Градској
управи
за
друштвене
делатности града
Чачка, на дан 01.12.2021. године је 16
Радна места службеника и
намештеника

1.
Постојећи број запослених у Градској
управи за локалну пореску администрацију
града Чачка, на дан 01.12.2021. године је 24.

Број извршилаца

Положај у првој групи
Положај у другој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Радни однос на одређено
време (повећан обим посла)

1
3
8
1
1
2

службеника

Положај у првој групи
Положај у другој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Приправници
Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)

и

Радна места службеника и
намештеника
Положај у првој групи
Положај у другој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)

Број
извршилаца
1
2
9
2
1
7

1
1

2.
Планирани број запослених за 2022.
годину је 31.

2.
Планирани број запослених за 2022.
годину је 21
Радна места
намештеника

30. децембар 2021. године

Број извршилаца

1
3
10
2
1
3

1

Радна места
намештеника

службеника

Положај у првој групи
Положај у другој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)

и

Број
извршилаца
1
2
10
5
1
10

1
1
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V ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ГРАДА ЧАЧКА
1. Постојећи број запослених у Градској
управи за локални еконимски развој на дан
01.12.2021. године је 20 запослених.
Радна места
намештеника

службеника

Положај у првој групи
Положај у другој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)
Приправници

и

VI ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ
НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА
I Постојећи број запослених у Градској управи за
инспекцијски надзор на дан 01.12.2021. године је
44 запослених.

Број
извршилаца

Радна места службеника и
намештеника

Број
извршилаца

1

Положај у првој групи
Положај у другој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)
Приправници

1

3
11
5

2. Планирани број запослених за 2022.
годину је 25.
Радна места службеника и
намештеника
Положај у првој групи
Положај у другој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)
Приправници

Страна 2983 – Број 27

Број
извршилаца
1
4
17
3

8
21
11

2

1

II Планирани број запослених за 2022. годину је 52.
Радна места службеника и
намештеника

Број
извршилаца

Положај у првој групи
Положај у другој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Приправници
Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)

1
8
24
11

2
5

1
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VII ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА ЧАЧКА

VIII. ГРАДСКА УПРАВА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА
И ГРАДСКОГ ВЕЋА

1.
Постојећи број запослених у Градској
управи за опште и заједничке послове града Чачка,
на дан 01.12.2021. године је 60.
Радна места
намештеника

службеника

и

Број
извршилаца

Положај у првој групи
Положај у другој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Радни однос на одређено време
(због повећаног обима посла)
Приправници

1
8
13
8
1
1
14

11
2

1

2. Планирани број запослених за 2022. годину је 75.
Радна места
намештеника

службеника

Положај у првој групи
Положај у другој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Радни однос на одређено време
(због повећаног обима посла)
Приправници

и
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Број
извршилаца
1
10
20
11
1
1
15

13
2

1

1. Постојећи број запослених у Градској управи
за
стручне
послове
Скупштине,
Градоначелника и Градског већа града Чачка,
на дан 01.12.2021. године je 17.
Радна места службеника и
намештеника
Положај у првој групи
Положај у другој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Радни однос на одређено време у
Кабинету Градоначелника
Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)

Број
извршилаца
1
6
5

1

3
1

2. Планирани број запослених за 2022. годину је
21.
Радна места службеника и
намештеника
Положај у првој групи
Положај у другој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Радни однос на одређено време
у Кабинету градоначелника
Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)

Број
извршилаца
1
6
8
1

1

3
1
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IX СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ
ГРАДА ЧАЧКА

X СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА
ЧАЧКА

1.
Постојећи број запослених у Служби за
буџетску инспекцију града Чачка, на дан
01.12.2021. године је 2.

1.
Постојећи број запослених у Служби за
интерну ревизију града Чачка, на дан 01.12.2021.
године је 0.

Радна места
намештеника

службеника

и

Положај у првој групи
Положај у другој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)

Број
извршилаца

2

2.
Планирани број запослених за 2022.
годину је 3.
Радна места
намештеника

службеника

и

Положај у првој групи
Положај у другој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)

Број
извршилаца

2
1

Радна места
намештеника

службеника

и

Број
извршилаца

Положај у првој групи
Положај у другој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)
2.
Планирани број запослених за 2022.
годину је 2.
Радна места службеника и
намештеника
Положај у првој групи
Положај у другој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)

Број
извршилаца

1
1
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XI ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ГРАДА ЧАЧКА

XII Кадровски план ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Чачка“.

1.
Постојећи број запослених у Градском
јавном правобранилаштву града
Чачка,
на
дан 01.12.2021. године је 3.
Радна места
намештеника

службеника

и

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број
извршилаца

Игор Трифуновић, с.р.
1
533.
1

1

2.
Планирани број запослених за 2022.
годину је 3.
службеника

Положај у првој групи
Положај у другој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Приправници
Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,

Положај у првој групи
Положај у другој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)

Радна
места
намештеника

30. децембар 2021. године

и

Број
извршилаца

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број
29/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон,
47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 9. став 1.
Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012,
99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени
дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016,
91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон,
96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени
дин. изн., 95/2018 - др. закон, 86/2019 - усклађени
дин. изн., 126/2020 - усклађени дин. изн., 99/2021 усклађени дин. изн. и 111/2021 - др. закон), члана
54. став 1. тачка 3. Статута града Чачка („Сл. лист
града Чачка“, број 6/2019),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКИМ И
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА И
НАКНАДАМА

1
1

Члан 1.
У Одлуци о градским администартивним
таксама и накнадама („Службени лист града
Чачка“, број 3/2010) у члану 13. став 1. мења се и
гласи:
„За излазак службеног лица за закључење
брака изван службених просторија плаћа се 15.000
динара.“
Члан 2.

1

У делу „ТАКСЕНА ТАРИФА“,
тарифном броју 5., тачка 2. мења се и гласи:

у

„Информација о локацији плаћа се 3.000
динара.“
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу града
Чачка".
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
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документом на предметном грађевинском
земљишту планирана изградња вишепородичних
стамбених и стамбено - пословних објеката, као и
пословних објеката, тржишна цена грађевинског
земљишта утврђује се у односу на изградњу
вишепородичних стамбених и стамбено пословних
објеката.
Тржишна
вредност
грађевинског земљишта које не испуњава услове
за грађевинску парцелу утврђује се сразмерно
учешћу површине катастарске парцеле која се
отуђује у површини потпуне грађевинске
парцеле.“
Досадашњи став 4. и 5. постају став 5. и 6.
Члан 3.

534.
На основу члана 99. став 5, 17. и 20, члана
101. став 5. и члана 103. став 5. Закона о планирању
и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09,
81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др.
закон, 9/20 и 52/21) и члана 54. став 1. тачка 7) и
21) Статута града Чачка („Службени лист града
Чачка“ број 6/19),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
Члан 1.
У Одлуци о грађевинском земљишту
(„Службени лист града Чачка“ број 5/16 и 8/19), у
члану 11, после става 4. додаје се нови став 5. који
гласи:
„Члановима Комисије за грађевинско
земљиште припада накнада за рад и то 4.000
динара за сваку одржану седницу.“
Досадашњи став 5. и 6. постају став 6. и 7.
Члан 2.
У члану 15, после става 3. додаје се нови
став 4. који гласи:
„Тржишна
вредност
грађевинског
земљишта које се отуђује, намењеног за изградњу
вишепородичних стамбених и стамбено пословних објеката и пословних објеката,
утврђена на начин прописан ставом 3. овог члана,
не може бити мања од 10% производа грађевинске
бруто површине објекта који се гради на
грађевинском земљишту и тржишне цене m2
новоизграђених објеката исте намене на
најближем локалитету. Уколико је планским

У члану 16, после става 1. додаје се нови
став 2. који гласи:
„Неизграђено грађевинско земљиште, у
смислу става 1. овог члана, је неизграђено
грађевинско земљиште које испуњава услове за
грађевинску парцелу, као и неизграђено
грађевинско земљиште које не испуњава услове за
грађевинску парцелу.“
Досадашњи став 2. постаје став 3.
Члан 4.
У члану 19, после става 2. додају се став 3.
и 4. који гласе:
„У случају да се приступа отуђењу
грађевинског земљишта које не испуњава услове
за грађевинску парцелу, решење из става 1. овог
члана и јавни оглас за отуђење грађевинског
земљишта, уместо података о врсти, величини и
намени објекта који се гради на земљишту, садрже
податке о томе да се отуђује грађевинско
земљиште које не испуњава услове за грађевинску
парцелу и намену земљишта према планском
документу.
Тржишна
вредност
грађевинског
земљишта утврђена на начин прописан чланом 15.
ове одлуке је почетни износ цене у поступку
отуђења
грађевинског
земљишта
јавним
оглашавањем.“
Члан 5.
У члану 26, после става 6. додаје се нови
став 7. који гласи:
„У случају поновљеног јавног надметања
или прикупљања понуда, Градско веће може
одлучити да се почетни износ тржишне цене за
отуђење умањује за 20%, а у случају следећег
надметања за 40%, у односу на утврђену тржишну
цену грађевинског земљишта.“
Досадашњи став 7. постаје став 8.
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Члан 6.
После члана 79. додаје се члан 79а. који
гласи:
„Члан 79а.
Лице које има правни интерес за израду
пројекта препарцелације, односно парцелације (у
даљем тексту: Пројекат) једне или више
катастарских парцела чији је власник град Чачак
подноси надлежном органу управе, пре израде
Пројекта, захтев за давање сагласности на
предложена решења за препарцелацију, односно
парцелацију.
Орган градске управе града Чачка
надлежан за послове на реализацији инвестиција
које се финансирају из буџета града Чачка подноси
захтев за давање сагласности на предложена
решења за препарцелацију, односно парцелацију
катастарских парцела и захтев за издавање потврде
да је Пројекат израђен у складу са важећим
планским документом, за катастарске парцеле чији
је власник град Чачак.
Уз захтев за давање сагласности из става 1.
и 2. овог члана, подноси се извод из јавне
евиденције о непокретностима и правима на њима,
информација о локацији, копија плана за све
катастарске парцеле и предлог решења за
препарцелацију, односно парцелацију, а по
потреби и друга потребна документација.
Надлежни орган управе, на основу
приложене документације, утврђује да ли постоји
интерес града Чачка за деобу или укрупњивање
постојећих катастарских парцела. У поступку
одлучивања, надлежни орган управе прибавља
мишљење Комисије за грађевинско земљиште.
На основу утврђеног чињеничног стања и
приложених доказа, надлежни орган управе даје
сагласност
на
предложена
решења
препарцелације, односно парцелације или
обавештава подносиоца захтева да не постоји
интерес града Чачка за препарцелацију, односно
парцелацију.
Сагласност из става 5. овог члана обавезно
садржи попис свих катастарских парцела, опис
решења препарцелације, односно парцелације на
које је дата сагласност, обавезу подносиоца
захтева да у року од 60 дана од добијања
сагласности покрене поступак за прибављање
потврде на Пројекат, навођење да су ова
сагласност и потврда на Пројекат основ за
провођење препарцелације, односно парцелације
код органа надлежног за послове државног
премера и катастра, као и детаљно образложење
интереса града Чачка за деобу или укрупњивање
постојећих катастарских парцела.

30. децембар 2021. године

Подносилац захтева дужан је да у року од
60 дана од пријема сагласности из става 5. овог
члана поднесе захтев органу градске управе
надлежном за послове урбанизма за издавање
потврде да је Пројекат израђен у складу са
важећим планским документом, у смислу одредби
Закона о планирању и изградњи и сагласношћу из
става 5. овог члана. Надлежни орган градске
управе, по добијању захтева за издавање потврде
на Пројекат, између осталог, проверава да ли је
Пројекат израђен у складу са сагласношћу из става
5. овог члана. Ако Пројекат није у складу са
сагласношћу из става 5. овог члана, подносилац
захтева се обавештава да нема услова за издавање
потврде.
Сагласност из става 5. овог члана и
потврда органа градске управе надлежног за
послове урбанизма да је Пројекат израђен у складу
са важећим планским документом и издатом
сагласношћу
су
основ
за
провођење
препарцелације, односно парцелације код органа
надлежног за послове државног премера и
катастра, у смислу одредби Закона о планирању и
изградњи. Захтев за провођење препарцелације,
односно парцелације органу надлежном за послове
државног премера и катастра може поднети лице
из става 1. овог члана или Градски правобранилац
града Чачка. Уз захтев се подноси сагласност из
става 5. овог члана и потврда да је Пројекат
израђен у складу са важећим планским
документом и издатом сагласношћу.
Уколико подносилац захтева не поднесе
захтев органу градске управе надлежном за
послове урбанизма за издавање потврде на
Пројекат у року из става 7. овог члана, сагласност
из става 5. овог члана престаје да важи.“
Члан 7.
Поступци за решавање по захтевима за
издавање потврде да је Пројекат израђен у складу
са важећим планским документом и поступци за
отуђење грађевинског земљишта у својини града
Чачка који нису правноснажно решени до ступања
на снагу ове одлуке, окончаће се по одредбама ове
одлуке.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу града
Чачка".
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

30. децембар 2021. године
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Члан 5.

535.
На основу члaна 9. став 1. Закона о
социјалној заштити („Сл. гласник РС“ бр. 24/2011),
члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“ бр. 129/07) и члана 54. Статута
града Чачка (''Службени лист града Чачка'' бр.
6/2019),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПРАВИМА И УСЛУГАМА У СОЦИЈАЛНОЈ
ЗАШТИТИ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА
ЧАЧКА
Члан 1.
У Одлуци о правима и услугама у
социјалној заштити из надлежности града Чачка
(„Службени лист града Чачка“ бр. 2/2013, 22/2013,
20/2016) у члану 14. речи „отпустног листа
надлежног органа, важеће личне карте и теренске
посете породици подносиоца захтева“ мењају се
речима „отпустног листа надлежног органа,
документације која је прописана Правилником о
остваривању права и услуга из области социјалне
заштите из надлежности града Чачка и теренске
посете породици подносиоца захтева“.
Члан 2.
У члану 19. став 2. мења се и гласи:
„ О праву на једнократну новчану помоћ
одлучује се у року који је прописан Законом о
општем управном поступку.“

У члану 43. после става 1. додаје се став 2. који
гласи:
„Центар за социјални
годишње упућује јавни
поднесу захтев за
делимичну накнаду
услуга“.

Члан 6.
У члану 50. ставу 2. брише се тачка и додају се
речи: „и сва пратећа опрема у случају
сахрањивања лица преминулих од заразних
болести.“
Члан 7.
У члану 66. речи „Центар за социјални рад
града Чачка,“ замењује се речима „Центар за
пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“
Чачак“.
Члан 8.
Члан 91. д став 2. мења се и гласи:
„Услугу личног пратиоца обавља Центар за
пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“
Чачак“ у складу са Законом о социјалној заштити
и прописима донетим за његово спровођење.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Чачка''.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године

У члану 29. став 3. речи „висини половине
минималне зараде у месецу у коме је поднет
захтев“ мењају се речима „зависности од
номиналног износа новчане социјалне помоћи које
решењем утврђује министар надлежан за
социјалну заштиту.“
Члан 3.
У члану 29. став 4. речи „првог наредног
месеца по подношењу захтева“ замењују се речима
„дана подношења захтева“.
Члан 4.
У члану 42. после става 1. додаје се став 2.
који гласи:
„Право на делимичну накнаду трошкова
комуналних услуга имају корисници новчане
социјалне помоћи који су закупци стана у јавној
својини“.

рад града Чачка, једном
позив грађанима Чачка да
остваривање права на
трошкова комуналних

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
536.
На основу члана 54. став 1. тачка 44.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
6/2019) и члана 32. став 3. Уговора о оснивању
Јавног комуналног предузећа регионални центар
за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице ( „Сл.
лист града Чачка“ бр. 28/2020),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је

Страна 2990 – Број 27
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ОДЛУКУ
I
НЕ ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2022. годину,
који је донео Управни одбор ЈКП „Дубоко“ Ужице,
на седници одржаној 6. децембра 2021. године,
број 15/3.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

30. децембар 2021. године

538.
На основу члана 54. став 1. тачка 44.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
6/2019) и члана 26. Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за
водовод и канализацију „Водовод“ Чачак са
Законом о јавним предузећима („Сл. лист града
Чачка“ бр. 22/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је

ОДЛУКУ

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА
2022. ГОДИНУ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,

I

Игор Трифуновић, с.р.
537.
На основу члана 54. став 1. тачка 44.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
6/2019) и члана 18. и 34. став 3. Одлуке о оснивању
Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2022. годину,
који је донео Надзорни одбор ЈКП „Водовод“
Чачак, на седници одржаној 15. децембра 2021.
године, број 4/22.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА
2022. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања Јавног предузећа за водоснабдевање
„Рзав“ Ариље за 2022. годину, које је донео
Надзорни
одбор
Јавног
предузећа
за
водоснабдевање „Рзав“ Ариље, на седници
одржаној 30. новембра 2021. године, број 71/2021.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

Игор Трифуновић, с.р.
539.
На основу члана 54. став 1. тачка 44.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
6/2019) и члана 26. Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за
водовод и канализацију „Водовод“ Чачак са
Законом о јавним предузећима („Сл. лист града
Чачка“ бр. 22/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „ВОДОВОД“
ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм буџетске
помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2022. годину, који
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је донео Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ Чачак, на
седници одржаној 15. децембра 2021. године, број
4/22.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

Страна 2991 – Број 27

541.
На основу члана 54. став 1. тачка 44.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
6/2019) и члана 26. Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за
одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак са
Законом о јавним предузећима („Сл. лист града
Чачка“ бр. 22/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП
„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ

I

540.
На основу члана 54. став 1. тачка 44.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
6/2019) и члана 26. Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за
одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак са
Законом о јавним предузећима („Сл. лист града
Чачка“ бр. 22/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК
ЗА 2022. ГОДИНУ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“
Чачак за 2022. годину, који је донео Надзорни
одбор ЈКП „Комуналац“ Чачак, на седници
одржаној 17. децембра 2021. године, број 167/3.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022.
годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП
„Комуналац“ Чачак, на седници одржаној 17.
децембра 2021. године, број 167/2.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године

Игор Трифуновић, с.р.
542.
На основу члана 54. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 4. став
3. Одлуке о одржавању чистоће и комуналном
реду („Сл. лист града Чачка“ бр. 24/2018),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА
ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2022. ГОДИНЕ

Игор Трифуновић, с.р.

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
одржавања чистоће на површинама јавне намене
за период 01.01. – 31.12.2022. године, који је донео

Страна 2992 – Број 27
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Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Чачак, на
седници одржаној 17. децембра 2021. године, број
167/4.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

3. Одлуке о обављању делатности зоохигијене
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 17/2017),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ
ЗООХИГИЈЕНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01. 31.12.2022. ГОДИНЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм обављања
делатности зоохигијене за период 01.01. –
31.12.2022. годину, који је донео Надзорни одбор
ЈКП „Комуналац“ Чачак, на седници одржаној 17.
децембра 2021. године, број 167/5.

543.
На основу члана 54. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 4. став
3. Одлуке о одржавању чистоће и комуналном
реду („Сл. лист града Чачка“ бр. 24/2018),

30. децембар 2021. године

II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
САКУПЉАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ЗА
ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2022. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
сакупљања комуналног отпада за период 01.01. –
31.12.2022. године, који је донео Надзорни одбор
ЈКП „Комуналац“ Чачак, на седници одржаној 6.
децембра 2021. године, број 166/4.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
544.
На основу члана 54. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 5. став

545.
На основу члана 54. став 1. тачка 44.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
6/2019) и члана 26. Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за
водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“
Мрчајевци са Законом о јавним предузећима („Сл.
лист града Чачка“ бр. 22/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈКП „МОРАВАЦ“
МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2022. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2022.
годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП
„Моравац“ Мрчајевци, на седници одржаној 15.
децембра 2021. године, број 17/21.

30. децембар 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
546.
На основу члана 54. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 32. став
1. алинеја 6. Одлуке о усклађивању оснивачког
акта Јавног комуналног предузећа за водовод,
одржавање чистоће и пијаца „Моравац“
Мрчајевци са Законом о јавним предузећима (,,Сл.
лист града Чачка“ бр. 22/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „МОРАВАЦ“
МРЧАЈЕВЦИ БРОЈ 17/21 ОД 15. ДЕЦЕМБРА
2021. ГОДИНЕ

547.
На основу члана 54. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 5. став
3. Одлуке о одржавању јавних зелених површина
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2018 и 6/2019),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА МРЧАЈЕВЦИ ЗА
2022. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
одржавања јавних зелених површина на
територији насељеног места Мрчајевци за 2022.
годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП
„Моравац“ Мрчајевци, на седници одржаној 15.
децембра 2021. године, број 17/21.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о
усвајању извештаја о процени вредности имовине,
обавеза и капитала Јавног комуналног предузећа
за водовод, одржавање чистоће и пијаца
„Моравац“ Мрчајевци, коју је донео Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа за водовод,
одржавање чистоће и пијаца „Моравац“
Мрчајевци, на седници одржаној 15. децембра
2021. године, број 17/21.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

Страна 2993 – Број 27

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
548.
На основу члана 54. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 7. став
4. Одлуке о обављању комуналне делатности
управљања комуналним отпадом („Сл. лист града
Чачка“ бр. 14/2018),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
САКУПЉАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА НА
ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2022. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
сакупљања комуналног отпада на територији

Страна 2994 – Број 27

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

насељеног места Мрчајевци за 2022. годину, који
је донео Надзорни одбор ЈКП „Моравац“
Мрчајевци, на седници одржаној 15. децембра
2021. године, број 17/2021.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
549.
На основу члана 54. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 4. став
3. Одлуке о одржавању чистоће и комуналном
реду („Сл. лист града Чачка“ бр. 24/2018),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА
ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И
ПОВРШИНА У ЈАВНОМ КОРИШЋЕЊУ НА
ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2022. ГОДИНУ

30. децембар 2021. године

550.
На основу члана 54. став 1. тачка 44.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
6/2019) и члана 26. Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за
изградњу и одржавање зелених површина и
гробља „Градско зеленило“ Чачак са Законом о
јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“ бр.
22/2016 и 20/2018),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“
ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2022.
годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП
„Градско зеленило“ Чачак, на седници одржаној
20. децембра 2021. године, број 2640/21.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм чишћења
и прања површина јавне намене и површина у
јавном коришћењу на подручју насељеног места
Мрчајевци за 2022. годину, који је донео Надзорни
одбор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци, на седници
одржаној 15. децембра 2021. године, број 17/2021.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

551.
На основу члана 54. став 1. тачка 44.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
6/2019) и члана 26. Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за
одржавање зелених површина и гробља „Градско
зеленило“ Чачак са Законом о јавним предузећима
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 22/2016 и 20/2018),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2022.
ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско

30. децембар 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

зеленило“ Чачак за 2022. годину, који је донео
Надзорни одбор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, на
седници одржаној 20. децембра 2021. године, број
2640/21.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
552.
На основу члана 54. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 5. став
3. Одлуке о одржавању јавних зелених површина
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2018 и 6/2019),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА У ГРАДУ ЧАЧКУ ЗА 2022.
ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
одржавања јавних зелених површина у граду
Чачку за 2022. годину, које је донео Надзорни
одбор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, на седници
одржаној 20. децембра 2021. године, број 26401/21.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

Страна 2995 – Број 27

553.
На основу члана 54. став 1. тачка 44.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
6/2019) и члана 26. Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервис“ Чачак са Законом о јавним
предузећима („Сл. лист града Чачка“ бр. 22/2016 и
8/2019),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“
ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2022.
годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП
„Паркинг сервис“ Чачак, на седници одржаној 15.
децембра 2021. године, број 1168-2/2021.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
554.
На основу члана 54. став 1. тачка 44.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
6/2019) и члана 26. Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервис“ Чачак са Законом о јавним
предузећима („Сл. лист града Чачка“ бр. 22/2016 и
8/2019),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП
„ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА 2022.
ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
коришћења буџетске помоћи ЈКП „Паркинг
сервис“ Чачак за 2022. годину, који је донео

Страна 2996 – Број 27

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, на
седници одржаној 15. децембра 2021. године, број
1168-3/2021.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

30. децембар 2021. године

556.
На основу члана 54. став 1. тачка 44.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
6/2019) и члана 26. Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за
грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним
предузећима („Сл. лист града Чачка“ бр. 22/2016),

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „ЧАЧАК“
ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ

Игор Трифуновић, с.р.
555.
На основу члана 54. став 1. тачка 44.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
6/2019) и члана 26. Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за
грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним
предузећима („Сл. лист града Чачка“ бр. 22/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА
2022. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм буџетске
помоћи ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022. годину, који је
донео Надзорни одбор ЈКП „Чачак“ Чачак, на
седници одржаној 14. децембра 2021. године, број
7397.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022. годину,
који је донео Надзорни одбор ЈКП „Чачак“ Чачак,
на седници одржаној 14. децембра 2021. године,
број 7396.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

Игор Трифуновић, с.р.
557.
На основу члана 54. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 31.
Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са
Законом о јавним предузећима (,,Сл. лист града
Чачка“ бр. 22/2016) ,
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ЧАЧАК“
ЧАЧАК БРОЈ 7448 ОД 15. ДЕЦЕМБРА 2021.
ГОДИНЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о
покретању поступка за реализацију пројекта јавно-

30. децембар 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

приватног партнерства за супституцију дела
производње топлотне енергије из фосилних
горива, без елемената концесије, коју је донео
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за
грејање „Чачак“ Чачак, на седници одржаној 15.
децембра 2021. године, број 7448.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
558.
На основу члана 54. став 1. тачка 44.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
6/2019) и члана 26. Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Јавног предузећа за урбанистичко
и просторно планирање, грађевинско земљиште и
путеве „Градац“ Чачак са Законом о јавним
предузећима („Сл. лист града Чачка“ бр. 22/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА
2022. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања
ЈП „Градац“ Чачак за 2022. годину, који је донео
Надзорни одбор ЈП „Градац“ Чачак, на седници
одржаној 17. децембра 2021. године, број 0611/2021-II.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

Страна 2997 – Број 27

559.
На основу члана 54. став 1. тачка 44.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
6/2019) и члана 26. Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Јавног предузећа за урбанистичко
и просторно планирање, грађевинско земљиште и
путеве „Градац“ Чачак са Законом о јавним
предузећима („Сл. лист града Чачка“ бр. 22/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈП
„ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за
2022. годину, који је донео Надзорни одбор ЈП
„Градац“ Чачак, на седници одржаној
17.
децембра 2021. године, број 06-11/2021-II.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
560.
На основу члана 54. став 1. тачка 44.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
6/2019) и члана 26. Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Јавног предузећа за урбанистичко
и просторно планирање, грађевинско земљиште и
путеве „Градац“ Чачак са Законом о јавним
предузећима („Сл. лист града Чачка“ бр. 22/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊА, ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА
ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, УЛИЦА И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗА 2022. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
одржавања, заштите и развоја општинских путева,

Страна 2998 – Број 27

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

30. децембар 2021. године

улица и некатегорисаних путева на територији
града за 2022. годину, који је донео Надзорни
одбор ЈП „Градац“ Чачак, на седници одржаној 17.
децембра 2021. године, број 06-11/2021-II.

6.

Измена и допуна ПГР
"Трбушани - Љубић" П = 421ha
(процедура усвајања)

II

7.

Планска документација за чијом
израдом се укаже потреба у
току године

Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

1.

Израда Пројеката парцелације и
препарцелације

2.

Геодетски радови (прибављање
података из РГЗ,пријава радова,
реализација и провођење и др.)

3.

Израда услова са аспекта
инфраструктуре којом управља
ЈП "Градац"

4.

Израда стратешких процена
утицаја на животну средину за
потребе израде планске
документације

5.

Израда Програма постављања
мањих монтажних објеката
привременог карактера

6.

Израда урбанистичких
пројеката за јавне објекте и
површине

561.
На основу члана 94. Закона о планирању и
изградњи ("Службени гласник РС'' бр. 72/2009,
81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013-одлука УС и 50/2013-одлука
УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019 и 37/2019- др. закон и 9/2020) и
члана 54. Статута града Чачка (''Сл. лист града
Чачка'' бр. 6/2019),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
ПРОГРАМ
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ЗА 2022. ГОДИНУ
ТАБЕЛАРНИ
ПРИКАЗ
ПРОГРАМА
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЗА 2022. ГОДИНУ

АКТИВНОСТИ
ИЗРАДА ПРОСТОРНИХ И
УРБАНИСТИЧКИХ
ПЛАНОВА

ПРЕДЛОГ
ПЛАНА
2022

ПРОЈЕКТОВАЊЕ НОВИХ
ОБЈЕКАТА

1.

Израда пројектне документације
за потребе уређења јавних
површина и објеката из
надлежности ЈП „Градац“

2.

Израда пројеката саобраћајне
сигнализације и опреме
(вертикалне, хоризонталне,
светлосне сигнализације,
проширење катастра
сигнализације)

1.

ГУП Чачак 2035 за територију
око П=4.200 ha

Програм ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у ''Службеном листу града Чачка'' .

2.

ПДР "Спортски центар" П
=230 ha (процедура усвајања)

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

3.

ПДР "Лозница" П = 15 ha

4.

ПДР "Лугови" П=19 ha
(процедуре усвајања)

5.

ПДР "Кулиновачко поље"
П=50ha (процедура усвајања)

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

30. децембар 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

562.
На основу члана 54. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 27. став
1. Одлуке о организовању установе ,,Туристичка
организација Чачка“ (,,Сл. лист града Чачка“ бр.
14/2011, 3/2013, 21/2013 и 14/2018),

Страна 2999 – Број 27

седници одржаној 10. децембра 2021. године, број
993.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ ЗА 2022. ГОДИНУ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Јавне
установе „Туристичка организација Чачка“ за
2022. годину, који је донео Управни одбор Јавне
установе „Туристичка организација Чачка“, на
седници одржаној 17. децембра 2021. године, бр.
УО-28/21.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
563.
На основу члана 54. став 1. тачка 44.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
6/2019),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И
ПРОГРАМ РАДА Д.О.О. „НАУЧНО
ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА
2022. ГОДИНУ

564.
На основу члана 54. став 1. тачка 44.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
6/2019) и члана 6. Одлуке о оснивању Установе за
физичку културу Спортски центар „Младост“
Чачак („Сл. лист општине Чачак“ бр. 5/92, 8/2002
и 2/2005 и „Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2013),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ
ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ
ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА 2022.
ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада и
Финансијски план Установе за физичку културу
Спортски центар „Младост“ Чачак за 2022.
годину, који је донео Управни одбор Установе за
физичку културу Спортски центар „Младост“
Чачак, на седници одржаној 18. децембра 2021.
године, број 961/1.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на План и Програм
рада ДОО „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак
за 2022. годину, који је усвојила Скупштина ДОО
„Научно технолошки парк Чачак“ Чачак на

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

Страна 3000 – Број 27

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

565.

30. децембар 2021. године
II

На основу члана 54. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019),

Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА
ЧАЧКА ЗА 2022. ГОДИНУ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,

I

Игор Трифуновић, с.р.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада
Центра за социјални рад града Чачка за 2022.
годину, који је донео Управни одбор Центра за
социјални рад града Чачка, на седници одржаној
3. децембра 2021. године, број 02-XIX-У-2/2021.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

567.
На основу члана 54. став 1. тачка 44.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
6/2019) и члана 12. став 2. Одлуке о оснивању
Градске стамбене агенције („Сл. лист општине
Чачак“ бр. 9/2005, 13/2005 и 8/2006 и „Сл. лист
града Чачка“ бр. 5/2009 и 24/2012),
Скупштина града Чачка,
на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ПЛАН РАДА
„ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ“ ЧАЧАК
ЗА 2022. ГОДИНУ

I
566.
На основу члана 54. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
ОДЛУКУ
O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И
ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРНО
ОБРАЗОВНУ ДЕЛАТНОСТ „КОСТА
НОВАКОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на План и Програм
рада Установе за културно образовну делатност
„Коста Новаковић“ Чачак за 2022. годину, који је
донео Управни одбор Установе за културно
образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак, на
седници одржаној 26. новембра 2021. године, број
130/III-2.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи програм
пословања и План рада „Градске стамбене
агенције“ Чачак за 2022. годину, који је усвојио
Управни одбор „Градске стамбене агенције“
Чачак, на седници одржаној 6. децембра 2021.
године, број 37.

II
Ову одлуку објавити у «Службеном листу
града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

30. децембар 2021. године
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568.
На основу члана 13. став 4. Закона о
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“, број 10/2013, 142/2014,
103/2015 и 101/2016) и члана 54. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“, број 6/2019),
Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину („Сл.
лист града Чачка“, број 30/2020, 12/2021 и 18/2021)
уз
претходну
сагласност
Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Србије број 320-00-01778/2021-09 од
29.11.2021. године,
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
ПРОГРАМ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА МЕРА
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА
ПОДРУЧЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА
2021. ГОДИНУ
У Програму мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног
развоја за подручје територије града Чачка за 2021.
годину („Службени лист града Чачка“, бр. 9/2021)
у делу Табеларни приказ планираних мера и
финансијских средстава, у табели 3. – Мере
руралног развоја
У мери 1. „Инвестиције у физичку имовину
пољопривредних
газдинстава“,
број:
„27.000.000,00“
замењује
се
бројем:
„34.652.852,77“,
у мери
2. „Управљање ризицима“, број:
„500.000,00“ замењује се бројем: „383.177,42“,
мера 3. „Органска производња“ брише се,
у мери 4. „ Подршка младима у руралним
подручјима“ број: „5.000.000,00“ замењује се
бројем: „12.041.467,42“,
у мери 5. „Економске активности у циљу подизања
конкурентности у смислу додавања вредности
кроз прераду као и увођење и сертификација
система квалитета хране, органских производа и
производа са ознаком географског порекла на
газдинствима“, број „2.000.000,00“ замењује се
бројем „3.218.871,64“,
у колони Планирани буџет за меру (укупан износ
по мери у РСД), број: „35.000.000,00“ замењује се
бројем: „50.296.369,25“.
У табели 4. Посебни подстицаји, мера
„Подстицаји за промотивне активности у
пољопривреди и руралном развоју“ брише се,
У табели 5. Мере које нису предвиђене у
оквиру мера директних плаћања, мера кредитне
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подршке, мера руралног развоја и посебних
подстицаја,
редни број 1, мера „Куповина обрадивог
пољопривредног земљишта у циљу укрупњавања
поседа“, број „4.500.000,00“ замењује се бројем:
„6.539.909,35“,
редни број 2, мера „ Набавка хране и ветеринарске
услуге за остављену женску телад“, број
„4.500.000,00“ замењује се бројем: „3.072.757,00“,
редни
број
3,
мера
„Помоћ
младим
пољопривредницима – повећање обрадивих
површина“, број „1.000.000,00“ замењује се бројем
„480.000,00“,
у колони Планирани буџет за меру, број:
„10.000.000,00“
замењује
се
бројем:
„10.092.666,35“.
У табели 6. Табеларни приказ планираних
финансијских средстава, у делу „Укупан износ
средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за
реализацију Програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног
развоја
(без
пренетих
обавеза)“,
број
„45.400.000,00“
замењује
се
бројем
„60.389.035,60“, у делу „Планирана средства за
подстицаје мерама руралног развоја“, број
„35.000.000,00“
замењује
се
бројем
„50.296.369,25“, део „Планирана средства за
посебне подстицаје“, брише се, у делу „Планирана
средства за мере које нису предвиђене у оквиру
мера директних плаћања, кредитне подршке и у
оквиру
мера
руралног
развоја“,
број
„10.000.000,00“
замењује
се
бројем
„10.092.666,35“.
У поглављу II Опис планираних мера,
2.3. Назив и шифра мере: „Органска производња“
– 201.3, брише се;
2.4. Назив и шифра мере: „Подршка младима у
руралним подручјима“ – постаје тачка 2.3.;
2.5. Назив и шифра мере: 304 „Економске
активности у циљу подизања конкурентности у
смислу додавања вредности кроз прераду као и
увођење и сертификацију система квалитета
хране, органских производа и производа са
ознаком географског порекла на газдинствима“,
постаје тачка 2.4.;
2.6. Назив и шифра мере: 402 „Подстицаји за
промотивне активности у пољопривреди и
руралном развоју“, брише се;
2.7. Назив и шифра мере: 601 „Куповина
обрадивог пољопривредног земљишта у циљу
укрупњавања и комплексирања поседа“, постаје
тачка 2.5.;
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2.8. Назив и шифра мере: 602 „Нaбавка хране и
ветеринарске услуге за остављену женску телад“,
постаје тачка 2.6.;
2.9. Назив и шифра мере: 603 „Помоћ младим
пољопривредницима – повећање обрадивих
површина“, постаје тачка 2.7.
II
Овај програм објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

30. децембар 2021. године

уписаних у лист непокретности 8941, све у КО
Чачак, од досадашњег корисника PRIVREDNOG
DRUŠTVA ZA TRGOVINU, TRANSPORT,
PROIZVODNJU I USLUGE HELION EXPORTIMPORT DOO, ČAČAK, а на основу Плана
генералне регулације „Центар“ у Чачку и Решења
Владе РС 05 број 465-6234/2020-1, од 13.08.2020.
године, у циљу изградње Улице колубарске и
Улице 10 у Чачку.
III

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,

На основу овог решења Град Чачак као
корисник експропријације закључиће споразум о
накнади са PRIVREDNIM DRUŠTVOM ZA
TRGOVINU, TRANSPORT, PROIZVODNJU I
USLUGE HELION EXPORT-IMPORT DOO,
ČAČAK, пред Градском управом за урбанизам
града Чачка.

Игор Трифуновић, с.р.

IV

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године

Овo решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

569.
На основу члана 54. став 1. тачка 20)
Статута града Чачка („Службени лист града
Чачка“, број 6/19), члана 11. став 2. и члана 28. став
1. тачка 4. Одлуке о грађевинском земљишту
(„Службени лист града Чачка“, број 5/2016 и
8/2019),

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,

Скупштина града Чачка на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о отуђењу из јавне својине града Чачка
к.п. бр. 2230/2 КО Чачак
I
ОТУЂУЈЕ се из јавне својине града Чачка
PRIVREDNOM DRUŠTVU ZA TRGOVINU,
TRANSPORT, PROIZVODNJU I USLUGE
HELION EXPORT-IMPORT DOO, ČAČAK к.п. бр.
2230/2 КО Чачак, у површини од 285m2, на име
накнаде за административно пренете катастарске
парцеле бр. 1005/2, 1005/3 и 1006/2 све у КО Чачак,
уписаних у лист непокретности бр. 8941 КО
Чачак, с тим да HELION на име разлике у
површини од 55m2, Граду Чачку исплати износ од
523.701,75 динара.
II
Отуђење к.п. бр. 2230/2 КО Чачак се
спроводи на основу Решења Градске управе за
урбанизам града Чачка број 463-83/20-IV-2-07 од
16.11.2020. године, донетог у поступку
покренутом
по
предлогу
Градског
правобранилаштва града Чачка, којим је извршен
административни пренос к.п. бр. 1005/2 у
површини од 45m2, к.п. бр. 1005/3 у површини од
63m2 и к.п. бр. 1006/2 у површини од 122m2,

Игор Трифуновић, с.р.
570.
На основу члана 29. став 1. тачка 11.
Закона о смањењу ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник
РС“ бр. 87/2018) и члана 54. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЧАЧКА ЗА 2022. ГОДИНУ
I
Усваја се Годишњи план рада Градског
штаба за ванредне ситуације на територији града
Чачка за 2022. годину, који је Градски штаб за
ванредне ситуације утврдио 1. децембра 2021.
године под бројем 06-201/2021-I.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.

30. децембар 2021. године
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СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
571.
На основу члана 46. став 1. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и
88/2019), члана 175. став 1. тачка 2. 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), члана 54. став 1.
тачка 11. Статута града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ број 6/2019) и члана 58. став 1. Одлуке о
усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца
„Моравац“ Мрчајевци са Законом о јавним
предузећима («Сл. лист града Чачка» број
22/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И
ПИЈАЦА „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ
I
Миодрагу Јаћимовићу, дипл. менаџеру из
Чачка, престаје мандат директора Јавног
комуналног предузећа за водовод, одржавање
чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци, закључно
са 21. децембром 2021. године, због престанка
радног односа јер је испунио услове за старосну
пензију.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
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572.
На основу члана 52. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и
88/2019), члана 54. став 1. тачка 11. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 6/2019) и члана
63. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа за водовод, одржавање
чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци са Законом
о јавним предузећима («Сл. лист града Чачка» број
22/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ
ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА „МОРАВАЦ“
МРЧАЈЕВЦИ
I
Именује се Срђан Бошковић, дипл. инж.
информатике из Ракове, за вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа за
водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“
Мрчајевци, до именовања директора по
спроведеном јавном конкурсу, на период који не
може бити дужи од једне године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и
коначно је.
III
Ово решење објавити у “Службеном
гласнику Републике Србије”, „Службеном листу
града Чачка” и на интернет страници града Чачка.
Образложење
Правни основ за доношење Решења
садржан је у члану 52. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и
88/2019), члану 54. став 1. тачка 11. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 6/2019) и члану
63. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа за водовод, одржавање
чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци са Законом
о јавним предузећима («Сл. лист града Чачка» број
22/2016). Чланом 52. став 1. Закона о јавним
предузећима прописано је да се вршилац дужности
директора може именовати до именовања
директора јавног предузећа по спроведеном
јавном конкурсу, чланом 54. став 1. тачка 11.
Статута града Чачка прописано је да Скупштина
града именује и разрешава директоре јавних
предузећа чији је оснивач, у складу са Законом, а
чланом 63. став 1. Одлуке о оснивању предузећа

Страна 3004 – Број 27

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

прописано је да Скупштина града може именовати
вршиоца дужности директора до именовања
директора Јавног предузећа по спроведеном
јавном конкурсу.
Комисија за кадрове и мандатноимунитетска је предложила да се за вршиоца
дужности директора овог предузећа именује
Срђан Бошковић, дипл. инж. информатике из
Ракове, јер је Миодрагу Јаћимовићу, досадашњем
директору Предузећа престао радни однос 21.
децембра 2021. године, због одласка у пензију.
Комисија је, на седници одржаној 27.
децембра 2021. године, закључила да предложи
Скупштини да донесе Решење о именовању
вршиоца дужности директора ЈКП „Моравац“
Мрчајевци како би се обезбедио континуитет у
обављању делатности за које је предузеће
основано, а Скупштина града је на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године
именовала Срђана Бошковића из Ракове, за
вршиоца дужности директора.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
573.
На основу члана 46. став 1. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и
88/2019) и члана 54. став 1. тачка 11. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 6/2019),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ,
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ
„ГРАДАЦ“ ЧАЧАК
I
Небојши Јелушићу, дипл. грађевинском
инжењеру из Чачка, престаје мандат директора
Јавног предузећа за урбанистичко и просторно
планирање, грађевинско земљиште и путеве
„Градац“ Чачак, због поднете оставке.

30. децембар 2021. године
II

Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка”.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
574.
На основу члана 52. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и
88/2019), члана 54. став 1. тачка 11. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 6/2019) и члана
35. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног
предузећа за урбанистичко и просторно
планирање, грађевинско земљиште и путеве
„Градац“ Чачак са Законом о јавним предузећима
(«Сл. лист града Чачка» број 22/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ, ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК
I
Именује се Милан Бојовић, дипл.
економиста из Чачка, за вршиоца дужности
директора Јавног предузећа за урбанистичко и
просторно планирање, грађевинско земљиште и
путеве „Градац“ Чачак, до именовања директора
по спроведеном јавном конкурсу, на период који
не може бити дужи од једне године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и
коначно је.
III
Ово решење објавити у “Службеном
гласнику Републике Србије”, „Службеном листу
града Чачка” и на интернет страници града Чачка.
Образложење
Правни основ за доношење Решења
садржан је у члану 52. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и

30. децембар 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

88/2019), члану 54. став 1. тачка 11. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 6/2019) и 35.
Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног
предузећа за урбанистичко и просторно
планирање, грађевинско земљиште и путеве
„Градац“ Чачак са Законом о јавним предузећима
(«Сл. лист града Чачка» број 22/2016). Чланом 52.
став 1. Закона о јавним предузећима прописано је
да се вршилац дужности директора може
именовати до именовања директора јавног
предузећа по спроведеном јавном конкурсу,
чланом 54. став 1. тачка 11. Статута града Чачка
прописано је да Скупштина града именује и
разрешава директоре јавних предузећа чији је
оснивач, у складу са Законом, а чланом 35. Одлуке
о оснивању предузећа прописано је да Скупштина
града може именовати вршиоца дужности
директора до именовања директора Јавног
предузећа по спроведеном јавном конкурсу.
Комисија за кадрове и мандатноимунитетска питања је, на седници одржаној 27.
децембра 2021. године, предложила да се за
вршиоца дужности директора овог предузећа
именује Милан Бојовић, дипл. економиста, јер је
Небојша Јелушић, досадашњи директор Предузећа
поднео оставку.
Комисија је закључила да предложи
Скупштини да донесе Решење о именовању
вршиоца дужности директора ЈП „Градац“ како би
се обезбедио континуитет у обављању делатности
за које је предузеће основано а Скупштина града је
на седници одржаној 28. и 29. децембра 2021.
године именовала Милана Бојовића из Чачка, за
вршиоца дужности директора.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
575.
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним
службама («Сл.гласник РС» бр. 42/91, 71/94,
79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона,
83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 – др. закон) и
члана 54. став 1. тачка 12. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ број 6/2019),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је

Страна 3005 – Број 27

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА
СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК
I
Милошу Стеванићу мастер економисти из
Чачка, престаје мандат директора Спортског
центра „Младост“ Чачак, због поднете оставке.
II
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
576.
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним
службама («Сл.гласник РС» бр. 42/91, 71/94,
79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона,
83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 – др. закон),),
члана 54. став 1. тачка 12. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ број 6/2019) 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 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА
„МЛАДОСТ“ ЧАЧАК
I
Именује се Матија Братуљевић, мастер
менаџер из Чачка, за вршиоца дужности директора
Спортског центра „Младост“ Чачак, до именовања
директора по спроведеном јавном конкурсу, на
период који не може бити дужи од једне године.
II
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

Страна 3006 – Број 27

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

577.
На основу чл. 16. ст. 2. и 17. ст. 3. Закона о
јавним предузећима («Сл. гласник РС» број
15/2016 и 88/19), члана 54. став 1. тачка 11. Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 6/2019) и
чл. 31. Одлуке о усклађивању оснивачког акта
Јавног предузећа за урбанистичко и просторно
планирање, грађевинско земљиште и путеве
„Градац“ Чачак са Законом о јавним предузећима
(«Сл. лист града Чачка» број 22/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ,
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ
„ГРАДАЦ“ ЧАЧАК
I
У Надзорни одбор Јавног предузећа за
урбанистичко
и
просторно
планирање,
грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак
именују се:
За председника:
- Александар Терзић, дипломирани електро
инжењер -представник оснивача
За чланове:
- Дејан Рашић, дипломирани архитекта,
представник оснивача
- Наташа Стругаревић, дипл. просторни
планер, представник запослених

Јавног комуналног предузећа за одржавање
чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак са Законом о
јавним предузећима («Сл. лист града Чачка» број
22/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА
„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК
I
У Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа за одржавање чистоће и пијаца
„Комуналац“ Чачак именују се:
За председника:
- Велимир Дробњак, доктор техничких
наука, представник оснивача
За чланове:
- Драган Илић, дипломирани електро
инжењер, представник оснивача
- Павле Павловић, дипл. економиста,
представник запослених
II
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године

II

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,

Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

Игор Трифуновић, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
578.
На основу чл. 16. ст. 2. и 17. ст. 3. Закона о
јавним предузећима («Сл. гласник РС» број
15/2016 и 88/19), члана 54. став 1. тачка 11. Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 6/2019) и
чл. 39. Одлуке о усклађивању оснивачког акта

30. децембар 2021. године

579.
На основу чл. 16. ст. 2. и 17. ст. 3. Закона о
јавним предузећима («Сл. гласник РС» број
15/2016 и 88/19), члана 54. став 1. тачка 11. Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 6/2019) и
члана 40. Одлуке о усклађивању оснивачког акта
Јавног комуналног предузећа за водовод и
канализацију „Водовод“ Чачак са Законом о
јавним предузећима («Сл. лист града Чачка» број
22/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је

30. децембар 2021. године
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Страна 3007 – Број 27

За председника:

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД“
ЧАЧАК

- Ивона Радојевић, доктор филолошких
наука, представник оснивача

I

Бранко
Дабовић,
дипломирани
економиста, представник оснивача

У Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа за водовод и канализацију „Водовод“
Чачак именују се:

За чланове:

- Марина Новаковић, дипл. правник,
представник запослених

За председника:

II

- Драган Вукајловић, дипломирани
грађевински инжењер, представник оснивача

Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

За чланове:
- Иван Обућина, дипломирани инжењер
електротехнике, представник оснивача
- Милош Станишић, дипл.
електротехнике, представник запослених

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године

инж.

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,

II

Игор Трифуновић, с.р.

Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
580.
На основу чл. 16. ст. 2. и 17. ст. 3. Закона о
јавним предузећима («Сл. гласник РС» број
15/2016 и 88/19), члана 54. став 1. тачка 11. Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 6/2019) и
чл. 39. Одлуке о усклађивању оснивачког акта
Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“
Чачак са Законом о јавним предузећима («Сл. лист
града Чачка» број 22/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“ ЧАЧАК
I
У Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа за грејање „Чачак“ Чачак именују се:

581.
На основу чл. 16. ст. 2. и 17. ст. 3. Закона о
јавним предузећима («Сл. гласник РС» број
15/2016 и 88/19), члана 54. став 1. тачка 11. Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 6/2019) и
члана 39. Одлуке о усклађивању оснивачког акта
Јавног комуналног предузећа за изградњу и
одржавање зелених површина и гробља „Градско
зеленило“ Чачак са Законом о јавним предузећима
(«Сл. лист града Чачка» број 22/2016 и 20/2018),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА И ГРОБЉА „ГРАДСКО
ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК
I
У Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа за изградњу и одржавање зелених
површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
именују се:
За председника:
Симо
Шулубурић,
дипломирани
економиста, представник оснивача

Страна 3008 – Број 27

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

За чланове:

30. децембар 2021. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Миланко Ранковић, дипломирани
машински инжењер, представник оснивача

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године

- Драгица Јуковић, дипл. инж. агрономије,
представник запослених

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,

II

Игор Трифуновић, с.р.

Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.
582.
На основу чл. 16. ст. 2. и 17. ст. 3. Закона о
јавним предузећима («Сл. гласник РС» број
15/2016 и 88/19), члана 54. став 1. тачка 11. Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 6/2019) и
члана 39. Одлуке о усклађивању оснивачког акта
Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ са
Законом о јавним предузећима («Сл. лист града
Чачка» број 22/2016 и 8/2019),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК
I
У Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа „Паркинг сервис“ именују се:
За председника:
- Бранко Бојовић, дипломирани машински
инжењер, представник оснивача
За чланове:
- Зоран Јаћимовић, дипл. економиста,
представник оснивача
Наташа
Плазинић,
специјалиста
струковни економиста, представник запослених

583.
На основу чл. 16. ст. 2. и 17. ст. 3. Закона
о јавним предузећима («Сл. гласник РС» број
15/2016 и 88/2019), члана 54. став 1. тачка 11.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број
6/2019) и члана 40. Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за
водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“
Мрчајевци са Законом о јавним предузећима («Сл.
лист града Чачка» број 22/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И
ПИЈАЦА „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ
I
У Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца
„Моравац“ Мрчајевци именују се:
За председника:
-

Мирко Муњић, дипломирани правник,
представник оснивача

За чланове:
- Радисав Ђукић, дипломирани машински
инжењер, представник оснивача
Драгица
Вујанић,
дипломирани
економиста, представник запослених
II
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године

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

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

30. децембар 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

584.

Страна 3009 – Број 27

585.

На основу члана 20. Закона о јавним
службама («Сл. гласник РС» број 42/91, 71/94,
79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона,
83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон),
члана 54. став 1. тачка 12. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ број 6/2019) и члана 16.
Одлуке о оснивању Центра за пружање услуга
социјалне заштите „Зрачак“ Чачак („Сл. лист града
Чачка“ број 26/2012 и 20/2019),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК
I
У Управни одбор Центра за пружање
услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак именују
се:
За председника
- Весна Баук,
представник оснивача

дипл.

економиста-

За чланове
- Невена Луковић, инж. индустријског
менаџмента- представник оснивача
- Александра Ћурчић, дипл. економистапредставник оснивача

На основу члана 22. Закона о јавним
службама («Сл. гласник РС» број 42/91, 71/94,
79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона,
83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон),
члана 54. став 1. тачка 12. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ број 6/2019) и члана 18.
Одлуке о оснивању Центра за пружање услуга
социјалне заштите „Зрачак“ Чачак („Сл. лист града
Чачка“ број 26/2012 и 20/2019),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК
I
У Надзорни одбор Центра за пружање
услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак именују
се:
За председника
- Нада Јовичић, дипл. правник представник оснивача
За чланове
- Биљана Вићовић, мастер менаџер представник оснивача
- Соња Шпајаковић, дипл. психолог представник запослених
II

- Романа Лазовић, дипл. дефектологпредставник запослених

Надзорни одбор ступа на дужност 14.
фебруара 2022. године.

- Ивана Чакаревић, дипл. дефектологпредставник запослених

III

II

Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.

Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

Страна 3010 – Број 27

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

586.
На основу чл. 14. ст. 3. и 5. Закона о
локалним изборима («Сл. гласник РС» број
129/2007, 34/2010 - Одлука УС, 54/2011, 12/2020,
16/2020-аутентично тумачење и 68/2020) и члана
54. став 1. тачка 49. Статута града Чачка („Сл. лист
града Чачка“ број 6/2019) и чл. 99г ст. 2. и 4.
Пословника о раду Скупштине града Чачка („Сл.
лист града Чачка“ број 19/2019 – пречишћен
текст),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ
СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА
ЧАЧКА
I
- Разрешава се Валентина Јаковљевић,
дипл. правник, дужности секретара Изборне
комисије града Чачка, због поднете оставке.
- Именује се Биљана Рајић, дипл. правник,
за секретара Изборне комисије града Чачка.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

587.
На основу члана 14. ст. 1. и 4. Закона о
локалним изборима («Сл. гласник РС» број
129/2007, 34/2010 - Одлука УС, 54/2011, 12/2020,
16/2020-аутентично тумачење и 68/2020) и члана
54. став 1. тачка 49. Статута града Чачка („Сл. лист
града Чачка“ број 6/2019) и чл. 99а став 1. и чл. 99г
ст. 1. и 3. Пословника о раду Скупштине града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 19/2019 –
пречишћен текст),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 28. и 29. децембра 2021. године, донела
је

30. децембар 2021. године

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ
ДВА ЧЛАНА И ДВА ЗАМЕНИКА ЧЛАНА
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА У
СТАЛНОМ САСТАВУ
I
Разрешавају се функције у Изборној
комисији града Чачка у сталном саставу:
(1) – Никола Калушевић – кога је
предложила Одборничка група за Краљевину
Србију - ПОКС, члан
- Дејан Курћубић - кога је предложила
Одборничка група Краљевину за Србију - ПОКС,
заменик члана
(2) – Оливера Петковић – коју је
предложила Одборничка група за Краљевину
Србију - ПОКС, члан
Милена Радуловић - коју је
предложила Одборничка група за Краљевину
Србију - ПОКС, заменик члана
II
Именују се у Изборну комисију града
Чачка у сталном саставу:
(1) – Марина Недовић, ВСС - коју је
предложила Одборничка група ПУПС - Странка
Руса, за члана
- Ђорђе Думић, ВС - кога је предложила
Одборничка група ПУПС - Странка Руса, за
заменика члана
(2) – Милан Бурић, ВСС - кога је
предложила Одборничка група ПУПС - Странка
Руса, за члана
- Миленко Јовановић, ССС - кога је
предложила Одборничка група ПУПС - Странка
Руса, за заменика члана
III
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: 06-216/2021-I
28. и 29. децембар 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић, с.р.

30. децембар 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

588.

Страна 3011 – Број 27

589.

На основу члана 79. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14. став
2. и 3. Одлуке о буџету града Чачка за 2021.
годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020,
12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе
за финансије града Чачка,

На основу члана 79. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14. став
2. и 3. Одлуке о буџету града Чачка за 2021.
годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020,
12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе
за финансије града Чачка,

Градоначелник града Чачка, дана 29.
децембра 2021. године, донео је

Градоначелник града Чачка, дана 29.
децембра 2021. године, донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и
18/2021) раздео 2 Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 16, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета града),
Директни корисник буџетских средстава –
Градско веће, Програм 0602, Опште
услуге локалне самоуправе, програмска
активност 0009 - Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од
59.200,00 динара (50.000,00 динара нето и
9.200,00 динара припадајући порез на
друге приходе) на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 6/1,
за новчану помоћ Лакатош Игору из
Мрчајеваца, самохраном оцу четворо
деце, на име превазилажења тешке
материјалне ситуације.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 6/1, економска
класификација 472 – Накнаде за социјалну
заштиту из буџета, Расход по наменама,
4729 – Остале накнаде из буџета,
Функционална класификација 090, Извор
финансирања 01 (Издаци из средсава
буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава – Градоначелник,
Програм 0901 Социјална и дечија
заштита, ПА 0001 – Једнократне помоћи и
други облици помоћи.
3. О извршењу овог решења стараће се
Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном
листу града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број 401-852/2021-II
29. децембар 2021. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милун Тодоровић, с.р.

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и
18/2021) раздео 2 Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 16, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета града),
Директни корисник буџетских средстава –
Градско веће, Програм 0602, Опште
услуге локалне самоуправе, програмска
активност 0009 - Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од
121.700,00 динара (100.000,00 динара нето
и 21.700,00 динара припадајући порез на
друге приходе), на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 6/1,
за новчану помоћ Зечевић Андријани из
Чачка, на име лечења.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 6/1, економска
класификација 472 – Накнаде за социјалну
заштиту из буџета, Расход по наменама,
4729 – Остале накнаде из буџета,
Функционална класификација 090, Извор
финансирања 01 (Издаци из средсава
буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава – Градоначелник,
Програм 0901 Социјална и дечија
заштита, ПА 0001 – Једнократне помоћи и
други облици помоћи.
3. О извршењу овог решења стараће се
Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном
листу града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број 401-840/2021-II
29. децембар 2021. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милун Тодоровић, с.р.

Страна 3012 – Број 27

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
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