GODINA XLIX

BROJ 1

^A^AK 14.
januar
2015. godine

1.
На основу члана 9. став 4. Закона о
финансијској подршци породици са децом
("Сл. гласник РС", бр. 16/2002, 115/2005 и
107/2009), члана 29. Закона о комуналним
делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011)
и члана 63. став 1. тачка 7. Статута града
Чачка ("Сл. лист града Чачка", бр. 3/2008,
8/2013 и 22/2013),

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

- посебног подстицаја рађања трећег и
сваког наредног детета,
- побољшање услова за задовољавање
основних потреба деце.

ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ

Град може другим прописима да
утврди и друга права финансијске подршке
породици са децом која обухвата подршку
материјално угроженим породицама са
децом, породицама са децом са сметњама у
развоју и деци без родитељског старања,
посебног подстицаја рађању деце и побољшању услова за задовољавање основних
потреба деце (олакшице приликом утврђивања локалне комуналне таксе, накнаде за
уређење грађевинског земљишта, таксе за
прикључак на комуналну инфраструктуру и
сл.).

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 2.

Члан 1.

Дефиниције које се користе у складу
са законом и овом одлуком имају значење:

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 29. и 30. децембра 2014. године, 8,
12. и 13. јануара 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДАТНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ

Овом одлуком утврђују се додатна
права, већи обим права од права утврђених
законом и повољнији услови за њихово
остваривање од услова прописаних законом, у
области финансијске подршке породици са
децом на територији града Чачка, које
обезбеђује град Чачак.
Права на новчану и материјалну помоћ
породици са децом чине права родитеља и
деце која се установљавају ради:
- подстицаја рађања деце на територији града Чачка,

1. Брак је законом уређена заједница
живота жене и мушкарца у складу са законом.
2. Ванбрачна заједница је трајнија
заједница живота жене и мушкарца, између
којих нема брачних сметњи (ванбрачни
партнери).
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3. Породицу, у смислу закона и ове
одлуке чине: родитељи, односно старатељи,
хранитељи, усвојитељи и деца, као и
сродници у правој линији, а у побочној до
другог степена сродства, под условом да живе
у заједничком домаћинству.
4. Заједничко домаћинство, у смислу
закона и ове одлуке, јесте заједница
живљења, привређивања и трошења средстава.
5. Дете без родитељског старања, у
смислу ове одлуке је дете које нема живе
родитеље, чији су родитељи непознати или
нестали и дете чији родитељи из било којих
разлога привремено или трајно не извршавају
своја родитељска права и дужности.
6. Приходи од утицаја на остваривање
права предвиђених овом одлуком утврђују се
у складу са Законом о финансијској подршци
породици са децом.
Статус детета без родитељског
старања доказује се - уверењем Центра за
социјални рад или одлуком надлежног суда.
Редослед рођења детета у породици,
утврђује се на дан подношења захтева за
остваривање права, према броју живорођене
деце мајке, као и датуму и часу рођења
уписаног у матичну књигу рођених.
Редослед рођења деце се утврђује у
односу на број деце о којима мајка, односно
родитељи или друга лица непосредно брину.
Редослед рођења деце из разведеног
брака или ванбрачне заједнице која је
престала, утврђује се према родитељу са
којим дете живи по одлуци надлежног органа.
Редослед рођења деце која су у време
развода брака или престанка ванбрачне
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заједнице била пунолетна или за коју је у току
поступак утврђивања породично-правног
статуса пред надлежним органом, утврђује се
према родитељу са којим деца живе.
Чињеница са којим родитељем дете
живи утврђује се према налазу Центра за
социјални рад.

II ПРАВА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ
а. Подстицај рађању деце
Члан 3.
Права на финансијску
подстицаја рађању деце су:

подршку

1. једнократна новчана помоћ за
новорођено дете;
2. регресирање дела трошкова боравка
деце у предшколској установи на територији
града Чачка чији је оснивач друго правно и
физичко лице;
3. новогодишња честитка за прворођено дете у Новој години.

б. Посебан подстицај рађању трећег и
сваког наредног детета
Члан 4.
Права на финансијску подршку посебног подстицаја рађању трећег и сваког
наредног детета су:
1. субвенционисање трошкова комуналних услуга породици са троје и више деце;
2. посебан месечни родитељски
додатак мајци која роди тројке, односно
више деце у једном порођају.
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в. Побољшање услова за задовољавање
основних потреба деце
Члан 5.
У циљу побољшања услова за
задовољавање основних потреба деце
материјално
угрожена
породица,
под
условима прописаним овом одлуком, има
право на:
1. регресирање трошкова боравака у
дечијем вртићу који је у мрежи дечијих
вртића на територији града, чији је оснивач
град;
2. субвенционисање трошкова комуналних услуга породици са дететом са
посебним потребама;
3. регресирање трошкова летовања у
одмаралишту „Овчар“ у Улцињу детета,
односно ученика укљученог у систем
предшколског и основног образовања;
4. регресирање трошкова исхране у
школској кухињи ученика основне школе;
5. регресирање
ученика средње школе.

трошкова

превоза

а. Подстицај рађању деце
а.1. Новчана помоћ за новорођено
дете
Члан 6.
Брачни пар, односно ванбрачни партнери
имају право на новчану помоћ за прворођено,
другорођено, трећерођено, четврторођено и
свако наредно рођено дете.
Члан 7.
Новчана помоћ за новорођено дете не
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може бити нижа од 10% просечне зараде без
пореза и доприноса према последњем
објављеном податку Републичког завода за
статистику на дан подношења захтева.
Висина новчане помоћи у зависности
је од реда рођења детета.
Градско веће ближе уређује услове и
начин остваривања права на новчану помоћ за
новорођено дете и утврђује висину новчане
помоћи за новорођено дете у зависности од
нивоа планираних средстава у буџету.
Услови за остваривање права на новчану
помоћ за новорођено дете
Члан 8.
Право на новчану помоћ за новорођено дете остварује се под условом:
1. да је дете живорођено;
2. да је дете држављанин Републике
Србије;
3. да се брачни пар, односно
ванбрачни партнери, односно мајка или друго
лице непосредно брине о детету за које је
поднет захтев;
4. да деца претходног реда рођења
нису смештена у установу социјалне заштите,
хранитељску породицу или дата на усвојење
или да мајка није лишена родитељског права
у односу на децу претходног реда рођења,
односно да се о деци претходног реда рођења
непосредно брине мајка;
5. да мајка детета за које је поднет
захтев има пребивалиште, односно боравиште за избегла, прогнана и привремено
расељена лица на територији града Чачка и
одобрење боравка ако је страни држављанин
најкраће 6 месеци.
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О праву на новчану помоћ за
новорођено дете у првом степену решава
Градска управа надлежна за вођење матичне
књиге рођених.
а.2. Регресирање дела трошкова боравка
деце у предшколској установи на
територији града Чачка чији је оснивач
друго правно и физичко лице
Члан 9.
Финансијска
помоћ
пружа
се
родитељу детета о коме се родитељ
непосредно брине а које не може да се упише
у предшколскe установe чији је оснивач град
Чачак (у даљем тексту: Предшколска
установа), због недовољних капацитета ових
установа.
Финансијска помоћ родитељу детета
из става 1. овог члана се обезбеђује под
условом:
- да је дете држављанин Републике
Србије,
- да има пријављено пребивалиште на
територији града Чачка, односно боравиште
ако је расељено лице са Косова и Метохије,
- да дете није уписано у Предшколску
установу због недостатка капацитета и
- да је дете уписано у предшколску
установу чији је оснивач друго правно и
физичко лице која поседује решење о
верификацији издато од стране надлежног
министарства (у даљем тексту: приватна
предшколска установа).
Члан 10.
Захтев за финансијску помоћ из ове
одлуке родитељ подноси Градској управи за
друштвене делатности града Чачка (у даљем
тексту: Градска управа)
Уз захтев родитељ прилаже:
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- уверење о држављанству за дете;
- потврду о пребивалишту родитеља
који непосредно брине о детету;
- изјаву да родитељ непосредно брине
о детету;
- потврду да је дете уписано у
предшколску установу чији је оснивач друго
правно и физичко лице која поседује решење
о верификацији издато од стране надлежног
министарства (у даљем тексту: приватна
предшколска установа).
Члан 11.
Градска управа по пријему захтева
прибавља извештај Предшколске установе да
је родитељ поднео пријаву на конкурс за упис
детета у Предшколску установу, која је
благовремена и уредна, да дете испуњава
услове за упис у Предшколску установу а да
упис детета није извршен због недостатка
капацитета.
Градска управа решава о додели
финансијске помоћи из става 1. овог члана у
првом степену.
По жалби против решења Градске
управе, у другом степену решава Градско веће
града Чачка.
Члан 12.
Родитељ који је остварио финансијску
помоћ на основу решења из члана 9. ове
одлуке дужан је да, у року од три дана,
пријави сваку промену која је од утицаја на
остваривање ове помоћи.
Родитељ губи право на финансијску
помоћ из члана 9. ове одлуке ако:
- дете упише у Предшколску установу,
- родитељ одбије да дете из приватне
предшколске установе упише Предшколску
установу, а за то постоје услови или
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- дете, односно родитељ изгуби било
који од услова пропсаних овом одлуком за
регресирање боравка.

контроли, преноси средства за финансијску
помоћ из ове одлуке, на рачун приватне
предшколске установе, а на основу уговора.

Члан 13.

Уговор из става 4. овог члана
закључује Градска управа са приватном
предшколском установом.

Ближе услове, начин остваривања
финансијске помоћи породици са децом и
висину помоћи утврђује Градско веће у
складу са планираним средствима и бројем
деце која због недостатка капацитета нису
уписана у Предшколску установу.

а.3. Право на новогодишњу честитку
за прво рођено дете у Новој години
Члан 16.

Члан 14.
Средства за финансијску помоћ
додељену родитељима уплаћују се на рачун
приватне предшколске установе у коју је дете
уписано.
Члан 15.
Приватна
предшколска
установа
доставља Градској управи, до десетог у
месецу за претходни месец, захтев за пренос
средстава за финансијску помоћ из ове
одлуке.
Захтев из става 1. овог члана садржи
обрачун финансијске помоћи за сву децу за
коју је решењем Градске управе одобрена
финансијска помоћ, а која су уписана у ту
приватну предшколску установу.
Уз захтев из става 1. овог члана
прилаже се оверен месечни извештај према
врсти боравка, за свако дете из става 2. овог
члана, који садржи: име и презиме и
јединствени матични број детета, број
решења Градске управе, број дана присуства
детета у приватној предшколској установи,
дневни износ помоћи по детету и обрачун
укупног износа помоћи за свако дете.
Градска

управа,

по

извршеној

Право на новогодишњу честитку за
прво рођено дете у календарској години
остварује родитељ под условом:
1. да има пребивалиште на територији
града Чачка;
2. да је дете рођено на територији
града Чачка.
Право из става 1. остварује и родитељ
којем се роде близанци, тројке и четворке.
Податке из става 1. овог члана
прибавља градска управа града Чачка у чијем
је делокругу рада вођење матичних књига а
на основу извештаја надлежне здравствене
установе о прворођеном детету.
Члан 17.
Право из члана 16. ове одлуке
реализује се исплатом новчаних средстава
или давањем поклона у одређеној вредности.
Члан 18.
Градоначелник решењем утврђује
висину
средстава
и
начин
доделе
новогодишње честитке за прворођено дете у
Новој години.
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б. Посебан подстицај рађању трећег
и сваког наредног детета
б.1. Субвенционисање дела
трошкова комуналних услуга породици са
троје и више деце
Члан 19.
Породица са троје и више деце има
право на субвенционирану цену комуналних
услуга које пружају јавна комунална
предузећа чији је оснивач град Чачак за време
док се најстарије дете налази на редовном
школовању у средњој школи.
Породице са троје и више деце са
пребивалиштем у насељу сеоског карактера
имају право на регресирање трошкова
комуналних услуга снабдевање водом за
пиће, канализације и одношења смећа које
пружају јавна комунална предузећа чији је
оснивач град или месна заједница (сеоски
водовод и канализација, одношење смећа).
Висина умањења обавезе плаћања
комуналних услуга из става 1. овог члана у
зависности је од материјалног положаја
породице и нивоа планираних средстава у
буџету.
Услови за субвенционисање дела трошкова
комуналних услуга
Члан 20.
Породица остварује право на умањење
рачуна за измирење комуналних услуга ако:
1. има пријављено пребивалиште на
територији града Чачка, односно боравиште,
ако је интерно расељено лице са Косова и
Метохије, најмање једну годину пре дана
рођења трећег, односно сваког наредног
детета;
2. има пребивалиште на адреси стана
за који тражи умањење;
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3. непосредно брине о деци;
4. уредно измирује обавезе по основу
извршених комуналних услуга по основу
рачуна који гласи на једног од чланова
породице.
Ближе услове, начин остваривања
субвенције и висину субвенције утврђује
Градско веће.
Члан 21.
На основу прикупљених и обрађених
података Стручни тим Центра за социјални
рад Чачак сачињава предлог корисника који
су испунили услове за субвенцију а директор
доноси решење о праву на субвенционисану
цену комуналних услуга.
Члан 22.
Ако породица не изврши уплату
претходног рачуна, за наредни месец губи
право на умањење обавезе плаћања рачуна.
Јавно комунално предузеће је дужно
да најкасније у року од 15 дана обавести
Центар за социјални рад о неуредном
измирењу обавеза из става 1. овог члана.
Након измирења заосталих обавеза
породица наставља да користи право на
умањење трошкова комуналних услуга.

б.2. Посебан месечни родитељски
додатак мајци која роди троје или више
деце у једном порођају
Члан 23.
Право на посебан месечни родитељски
додатак има мајка која роди троје или више
деце у једном порођају.
Право на посебан месечни родитељски
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додатак припада мајци која роди троје или
више деце у једном порођају до навршених 12
месеци живота деце.
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додатак мајци која роди троје, односно више
деце у једном порођају.
Члан 26.

Члан 24.
Посебан месечни родитељски додатак
утврђује се у висини просечне месечне зараде
у Републици Србији.

Услови за остваривање права на
родитељски додатак мајци која роди троје
или више деце у једном порођају
Члан 25.

За месец у коме почиње школска
година породици са тројкама, односно са
више деце рођених у једном порођају,
исплаћује се новчана помоћ у висини једног
родитељског додатка из члана 24. ове одлуке
под условом да деца редовно похађају
основну, односно средњу школу.

в. Побољшање услова за задовољавање
основних потреба деце

Мајка која роди троје, односно више
деце у једном порођају има право на посебан
родитељски додатак у месечном износу ако
је:
1. дете држављанин Републике Србије;

в.1. Регресирање трошкова боравака
у дечијем вртићу који је у мрежи дечијих
вртића града

2. има пријављено пребивалиште на
територији града Чачка, односно боравиште,
ако је интерно расељено лице са Косова и
Метохије, најмање шест месеци пре порођаја;

Дете предшколског узраста из материјално угрожене породице има право на
регресирање трошкова боравка у предшколској установи чији је оснивач град у
зависности
од
материјалног
положаја
породице.

3.непосредно брине о деци за које је
поднела захтев;

Члан 27.

Члан 28.
4. да деца претходног реда рођења
нису смештена у установу социјалне заштите,
хранитељску породицу или дата на усвојење
или да мајка није лишена родитељског права
у односу на децу претходног реда рођења,
односно да се о деци претходног реда рођења
непосредно брине мајка;
Под условима из става 1. овог члана,
право на месечни новчани додатак може
остваривати и хранитељ или старатељ деце.
Градско веће ближе прописује услове
и начин остваривања права на родитељски

Право на регресирање дела трошкова
боравка детета у предшколској установи
остварује се у зависности од укупних прихода
породице.
Градско веће посебним актом утврђује
ближе услове и начин остваривања права на
регресирање трошкова боравка деце у вртићу
и утврђује висину регреса.
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в.2. Субвенционисање трошкова
комуналних услуга породици са дететом са
посебним потребама
Члан 29.
Материјално угрожена породица са
дететом са посебним потребама има право на
регресирање трошкова комуналних услуга
које пружа јавно комунално предузеће чији је
оснивач град.
Градско веће посебним актом утврђује
ближе услове, начин остваривања права на
регресирање трошкова и висину регресирања
трошкова из става 1. овог члана.
О праву из става 1. овог члана
одлучује Центар за социјални рад.

в.3. Регресирање трошкова летовања деце
и ученика укључених у систем
предшколског и основног образовања у
одмаралишту „Овчар“ у Улцињу
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Члан 31.
Економску цену летовања деце у
одмаралишту „Овчар“ у Улцињу, на предлог
предшколске установе организатора летовања
утврђује Градско веће.
Градско веће посебним актом ближе
уређује услове и начин летовања деце и
утврђује висину учешћа родитеља у
економској цени летовања у зависности од
планираних средстава у буџету града на
предлог организатора летовања.
Право на регресирање дела трошкова
летовања деце у одмаралишту „Овчар“ у
Улцињу остварује се у предшколској установи
која је организатор летовања деце.
О праву на регресирање трошкова
летовања решењем одлучује организатор
летовања.
в.4. Регресирање трошкова исхране
у основној школи

Члан 30.

Члан 32.

Право на регресирање трошкова,
односно на накнаду укупних трошкова
летовања деце, односно ученика основне
школе има до завршеног четвртог разреда:

Право на регресирање трошкова,
односно на накнаду укупних трошкова
исхране у основној школи остварује:

•
•
•

дете корисника права на новчану
социјалну помоћ;
дете без родитељског старања;
дете са сметњама у развоју;

Ако је број деце из става 1. алинеја 1.,
2. и 3. овог члана већи од, планираног броја
деце и нивоа обезбеђених средстава
предност у остваривању права на летовање у
наредној години имају деца која то право
нису остварила у претходној.

1. дете корисника права на новчану
социјалну помоћ;
2. дете без родитељског старања за које
није остварено право на дечији
додатак.
Члан 33.
Право на регресирање трошкова
исхране у основној школи остварује се на
захтев родитеља, који се подноси школи у
којој је дете редован ученик.
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в.5. Регресирање трошкова превоза у
градском и приградском саобраћају за
долазак и одлазак у школу - ученика
средње школе
Члан 34.
Ученик средње школе са седиштем на
територији града има право на регресирање
трошкова превоза за долазак и одлазак у
средњу школу са седиштем на територији
града у градском и приградском саобраћају на
удаљености већој од четири километра у
зависности од материјалног статуса породице.
Члан 35.
Право на регресирање трошкова,
односно на накнаду укупних трошкова
превоза за долазак и одлазак у школу
ученика средње школе има:
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III ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА
Члан 37.
Права утврђена овом одлуком остварују се по прописима о општем управном
поступку.
Права прописана овом одлуком,
остварује се на основу захтева родитеља,
односно старатеља, са прописаним доказима
за остваривање права.
Члан 38.
Ако овом одлуком није одређена
надлежност за одлучивање, о правима
утврђеним овом одлуком у првом степену
решава
Градска управа за друштвене
делатности.
Члан 39.

–

–

дете корисника права на новчану
социјалну помоћ;
дете без родитељског старања.

По жалби на првостепено решење о
праву прописаном овом одлуком решава
Градско веће града Чачка.

Члан 36.
Члан 40.
Право на регресирање дела трошкова
превоза ученик остварује у зависности од
материјалног положаја породице.
Градско веће посебним актом прописује регресну скалу, ближе услове и начин
остваривања права на регресирање трошкова
превоза.
О праву на накнаду укупних трошкова
превоза, односно регресирање трошкова
превоза одлучује школа.
Право на регресирање трошкова
превоза реализује се преко превозника коме је
поверен градски и приградски превоз на
територији града.

Права утврђена овом одлуком, признају се у трајању од годину дана од дана
подношења захтева.
Ако је у складу са овом одлуком
утврђено, да породици припада право у
трајању дужем од једне године, у месецу пре
истека рока из става 1. овог члана, корисник
обнавља захтев и прилаже доказе који су од
утицаја на остваривање права.
Корисник губи право које је стекао на
основу ове одлуке ако не поступи у складу са
ставом 2. oвог члана.
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Члан 41.
Право на регресирање дела трошкова
боравка деце у предшколској установи на
територији града Чачка чији је оснивач друго
правно и физичко лице родитељу детета које
није уписано у Предшколску установу чији је
оснивач град Чачак (у даљем тексту:
Предшколска установа), због недовољних
капацитета установа родитељи остварују
почев од уписа деце у предшколску установу
за школску 2014/2015. годину, односно од 1.
августа 2015. године.
Право на регресирање трошкова
исхране у основној школи остварује се почев
од школске 2015/2016. године.
Члан 42.
Градско веће ће донети акт за
извршење ове одлуке у року од 30 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 43.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-277/14-I
29. и 30. децембар 2014. године,
8, 12. и 13. јануар 2015. године
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бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и члана 11. став
1. алинеја 5. Одлуке о оснивању Јавног
предузећа за урбанистичко и просторно
планирање, грађевинско земљиште и путеве
„Градац“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр.
15/2013),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 29. и 30. децембра 2014. године, 8,
12. и 13. јануара 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ,
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И
ПУТЕВЕ „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2015.
ГОДИНУ

Члан 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања Јавног предузећа за урбанистичко
и
просторно
планирање,
грађевинско
земљиште и путеве „Градац“ Чачак за 2015.
годину, који је донео Надзорни одбор Јавног
предузећа за урбанистичко и просторно
планирање, грађевинско земљиште и путеве
„Градац“ Чачак, на седници одржаној 4.
децембра 2014. године.

Члан 2.
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

2.
На основу члана 63. став 1. тачка 37.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“

Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
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СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-277/14-I
29. и 30. децембар 2014. године,
8, 12. и 13. јануар 2015. године

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

3.
На основу члана 63. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013 и 22/2013) и члана 14. Одлуке о
оснивању Јавног предузећа за урбанистичко и
просторно планирање, грађевинско земљиште
и путеве „Градац“ Чачак („Сл. лист града
Чачка“ бр. 15/2013),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 29. и 30. децембра 2014. године, 8,
12. и 13. јануара 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА
ЈАВНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА ЗА 2015.
ГОДИНУ
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Члан 2.
Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-277/14-I
29. и 30. децембар 2014. године,
8, 12. и 13. јануар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.
4.
На основу члана 90. став 5. 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) члана 2.
Одлуке
о
грађевинском
земљишту
(''Службени лист града Чачка'' број 3/2010 и
19/2010), и члана 63. Статута града Чачка
(''Сл. лист града Чачка'' бр. 3/2008, 8/2013 и
22/2013),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 29. и 30. децембра 2014. године, 8,
12. и 13. јануара 2015. године, донела је

Члан 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
изградње и одржавања јавних путева и улица
за 2015. годину, који је донео Надзорни одбор
Јавног предузећа за урбанистичко и
просторно планирање, грађевинско земљиште
и путеве „Градац“ Чачак, на седници
одржаној 4. децембра 2014. године.

ПРОГРАМ
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ЗА 2015. ГОДИНУ
Програм уређивања грађевинског земљишта у 2015. години
финансираће се из следећих извора:
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ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
ПРИХОДИ БУЏЕТА ГРАДА ……
………………………… 58.750.000,00

У К У П Н О: ………………………
……………………… 108.750.000,00

ПРИХОДИ ИЗ РЕПУБЛИКЕ ......
........................................ 50.000.000,00

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

АКТИВНОСТИ

ОПИС

први
ПЛАНИРАНО
квартал
У 2015.

други
квартал

трећи
квартал

четврти
Екон.
2016
квартал
Класи.

/

/

/

/

Израде плана и
завршетак плана
(у складу са ГП
Чачачк 2015 –
усаглашавање)

/

/

/

Р= 43 ha

/

4.

ПДР
Кошутњак 3

/

Р= 56 ha

Израде плана и
завршетак
плана (у складу
са ГП Чачачк
2015 –
усаглашавање)

/

3.

ПДР
Кошутњак 1 –
Младост“

/

Р= 360 ha

П0 1
1101- 0001

424611

2.750.000,00
/

/

Поступање по
закључцима
Комисије за
планове

/

Израда ПГР
ПарменацЈздина2.
Лозница

- Студија
санитарне зоне
БељинаПарменац

/

Израда новог
Генерални
урбан. плана
града Чачка
1.
(4.020,00 ha) од
2015
-предходне
студије-

2.750.000.00

Израда просторних и урбанистичких планова

14. januar 2015. godine
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ОПИС

први
ПЛАНИРАНО
квартал
У 2015.

други
квартал
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трећи
квартал

четврти
Екон.
2016
квартал
Класи.

/
/
/

/
/
/
1.500.000,00

/
/
/
1.500.000,0

/
/
/

Р= 230 ha

Израде плана и
завршетак плана
(у складу са ГП
Чачачк 2015 –
усаглашавање)

/

ПДР Спортски
центар
6. Младост

Израде плана и
завршетак плана
(у складу саПП
Чачак
саглашавање)

/

ПДР за
општински пут
Л 325 , деоница
од мста на реци
5. З М рава - до
прикчучка на
Л 314
/ Заблаће/
Р= 50 ha

/

Израда просторних и урбанистичких планова

ПДР Прелићи
7.

Програм стварних трошкова уређивања грађевинског земљишта, као мерило за утврђивање
висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта.

1101- 0001

П1

Геодетско9. теренско
снимање

За потребе
израде
Урбанистичких
планова,
пројеката
парцелација и
др.

424631

Изради
Израда плана на
ППППН Јужни
територији Град
8.
крак
Чачак
Јужног тока

3.000.000.00

Р= 46 ha
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ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ 1 м2 ОБЈЕКТА ПО НАМЕНАМА ( Ц )
113.871,22

дин/м2

Стамбени ( колективни )

94.489,50

дин/м2

Стамбени ( индивидуални )

66.631,29

дин/м2

Халски

58.154,83

дин/м2

Надстрешице

27.867,86

дин/м2

Пословни

ОБРАЧУН ПОГОДНОСТИ ЛОКАЦИЈЕ ПО ЗОНАМА И НАМЕНАМА ( Н1 )
( образац Н1 = Ц * п ) п – проценат по м2

п (%)

Пословни

ЕКСТРА
ЗОНА

I ЗОНА

10

8

11.387,12

9.109,70

II ЗОНА III ЗОНА IV ЗОНА V ЗОНА VI ЗОНА

6

6.685,20

4

4.554,85

2

2.277,42

1.5

1.708,07

1

1.138,71

14. januar 2015. godine

п (%)

SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА

5

3.5

3

2.0
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1.0

0.5

0.25

Стамбени
(колективни)

4.724,47

3.307,13

2.834,68

1.889,79

944,89

472,45

236,22

Стамбени
(индивидуални)

3.331,56

2.332,09

1.998,94

1.332,62

666,31

333,15

166,57

п (%)

10

8

6

4

2

1.5

1

Халски

5.815,48

4.652,38

3.489,29

2.326,19

1.163,09

872,32

581,55

Надстрешнице

2.786,78

2.229,43

1.672,07

1.114,71

557,35

418,01

278,67

ОБРАЧУН ДЕЛА НАКНАДЕ ЗА РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО ПРАВНИХ ОДНОСА (Н2)
(образац Н2 = ( Ц * 0.7 + З * 2.5 ) * К по 1м2 објекта - нето
- 0.7 коефицијент умањења вредности објекта који се извлашћује.
- 2.5 припадајућа површина плаца.
К = 1/50 до 1/1000 (коефицијент - предпостављени однос порушених и изграђених м2
објеката по зонама)

ЕКСТРА
ЗОНА

Пословни

2.567,62

I ЗОНА II ЗОНА III ЗОНА IV ЗОНА V ЗОНА VI ЗОНА

1.975,64

1.498,30

1.207,38

1.054,61

164,99

80,25
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ЕКСТРА
ЗОНА

14. januar 2015. godine

I ЗОНА II ЗОНА III ЗОНА IV ЗОНА V ЗОНА VI ЗОНА

Стамбени
(колективни)

2.228,44

1.704,29

1.281,22

1.017,44

885,02

137,86

66,69

Стамбени
(индивидуални)

1.740,22

1.314,27

969,21

744,42

641,26

98,85

47,19

1.195,61

874,27

661,36

567,09

86,99

41,25

771,59

535,06

364,54

302,08

44,59

20,05

1/50

1/60

1/70

1/80

1/500

1/1000

Халски

Надстрешнице

К

1.592,58

1.062,56

1/40

ОБРАЧУН СТВАРНИХ ТРОШКОВА ( Н3 )

97,96

дин/м2

2. Улични водовод

504,11

дин/м2

3. Улична фекална канализација

339,24

дин/м2

1. Израда урбанистичких планова

14. januar 2015. godine
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Strana broj 17— Broj 1

4. Улична расвета

139,33

дин/м2

5. Изградња тротоара

242,27

дин/м2

6. Израда ивичњака

259,29

дин/м2

7. Асфалтирање улице

714,66

дин/м2

8. Кишна канализација

692,65

дин/м2

2.989,51

дин/м2

ПОЧЕТНИ ИЗНОС НАКНАДЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ И ЗАКУПНИНУ ЈАВНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО ЗОНАМА
Екстра зона ....................................................... 9.198,00 дин/м2
Прва зона ........................................................ 7.628,80 дин/м2
Друга зона .........................................................5.573,53 дин/м2
Трећа зона ........................................................ 2.612,59 дин/м2
Четврта зона .................................................... 1.863,64 дин/м2
Пета зона ...........................................................1.114,68 дин/м2
Шеста зона ......................................................... 217,67 дин/м2
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Код давања у закуп грађевинскoг
земљишта у јавној својини као почетне цене
узимају се наведене цене дате у табели по
зонама. У поступку отуђења грађевинског
земљишта из јавне својине почетне цене дате
у табели увећавају се за 20 %, а у поступку
отуђења из јавне својине непосредном
погодбом за додатних 20%.
Ове цене узете су у обзир и као цене
земљишта у структури обрачуна дела накнаде
за уређење грађевинског земљишта у делу
4.3. («Обрачун дела накнаде за решавање
имовинско правних односа»).
Наведене цене се користе приликом
закључења споразума о накнади у поступку
решавања висине накнаде за земљиште и
објекте који се извлашћују за потребе
изградње улица и уређење других јавних
површина.
Овај програм ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у ''Службеном
листу града Чачка'' , а примењиваће се од
01.01.2015. године.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-277/14-I
29. и 30. децембар 2014. године,
8, 12. и 13. јануар 2015. године

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

14. januar 2015. godine

5.
На основу члана 50. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012,
116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 др. закон) и члана 63. став 1. тачка 37.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 29. и 30. децембра 2014. године, 8,
12. и 13. јануара 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
„РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2015. годину,
који је донео Управни одбор Јавног
предузећа за водоснабдевање ,,Рзав“ Ариље,
на седници одржаној 18. децембра 2014.
године.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-277/14-I
29. и 30. децембар 2014. године,
8, 12. и 13. јануар 2015. године

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

14. januar 2015. godine
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6.
На основу члана 50. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012,
116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 др. закон) и члана 63. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013 и
22/2013),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 29. и 30. децембра 2014. године, 8,
12. и 13. јануара 2015. године, донела је
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7.
На основу члана 63. став 1. тачка 37.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и члана 11. став
1. алинеја 5. Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа за водовод и
канализацију „Водовод“ Чачак („Сл. лист
града Чачка“ бр. 15/2013),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 29. и 30. децембра 2014. године, 8,
12. и 13. јануара 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА
БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
„РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“
ЧАЧАК ЗА 2014. ГОДИНУ

I

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
коришћења
буџетске
помоћи
Јавног
предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље
за 2015. годину, који је донео Управни одбор
Јавног предузећа за водоснабдевање ,,Рзав“
Ариље, на седници одржаној 18. децембра
2014. године.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и
допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“
Чачак за 2014. годину, које је донео Надзорни
одбор ЈКП „Водовод“ Чачак, на седници
одржаној 15. децембра 2014. године.

II

II

Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

Ову одлуку објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-277/14-I
29. и 30. децембар 2014. године,
8, 12. и 13. јануар 2015. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-277/14-I
29. и 30. децембар 2014. године,
8, 12. и 13. јануар 2015. године

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

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.
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8.
На основу члана 63. став 1. тачка 37.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и члана 12.
Одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа за водовод и канализацију
„Водовод“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр.
15/2013),

9.
На основу члана 63. став 1. тачка 37.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и члана 11. став
1. алинеја 5. Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа за водовод и
канализацију „Водовод“ Чачак („Сл. лист
града Чачка“ бр. 15/2013),

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 29. и 30. децембра 2014. године, 8,
12. и 13. јануара 2015. године, донела је

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 29. и 30. децембра 2014. године, 8,
12. и 13. јануара 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

ОДЛУКУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП

„ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2014.

„ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2015.

ГОДИНУ

ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и
допуне Програма буџетске помоћи ЈКП
„Водовод“ Чачак за 2014. годину, које је
донео Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ Чачак,
на седници одржаној 15. децембра 2014.
године.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-277/14-I
29. и 30. децембар 2014. године,
8, 12. и 13. јануар 2015. године

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

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2015.
годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП
„Водовод“ Чачак, на седници одржаној 15.
децембра 2014. године.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-277/14-I
29. и 30. децембар 2014. године,
8, 12. и 13. јануар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.
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10.
На основу члана 63. став 1. тачка 37.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и члана 12.
Одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа за водовод и канализацију
„Водовод“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр.
15/2013),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 29. и 30. децембра 2014. године, 8,
12. и 13. јануара 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
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11.
На основу члана 50. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012,
116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 др. закон), Уговора о оснивању, изградњи и
коришћењу Регионалне санитарне депоније
„Дубоко“ 10 број 352-55/2005 од 13.10.2005.
године и Анекса I Уговора број 352-93/2005II од 26.10.2005. године и члана 63. став 1.
тачка 37. Статута града Чачка („Сл. лист
града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 29. и 30. децембра 2014. године, 8,
12. и 13. јануара 2015. године, донела је

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ
ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2015.
ГОДИНУ

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП
„ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за
2015. годину, који је донео Надзорни одбор
ЈКП „Водовод“ Чачак, на седници одржаној
15. децембра 2014. године.

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

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2015.
годину, који је донео Управни одбор ЈКП
„Дубоко“ Ужице, на седници одржаној 18.
децембра 2014. године.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-277/14-I
29. и 30. децембар 2014. године,
8, 12. и 13. јануар 2015. године

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-277/14-I
29. и 30. децембар 2014. године,
8, 12. и 13. јануар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.
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12.
На основу члана 50. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012,
116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 др. закон) и члана 63. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013 и
22/2013),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 29. и 30. децембра 2014. године, 8,
12. и 13. јануара 2015. године, донела је

14. januar 2015. godine

13.
На основу члана 63. став 1. тачка 37.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и члана 11. став
1. алинеја 5. Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа за одржавање чистоће
и пијаца „Комуналац“ Чачак („Сл. лист града
Чачка“ бр. 15/2013),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 29. и 30. децембра 2014. године, 8,
12. и 13. јануара 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА
БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП
„ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП
„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2015.

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
коришћења буџетске помоћи ЈКП „Дубоко“
Ужице за 2015. годину, који је усвојио
Управни одбор ЈКП „Дубоко“ Ужице, на
седници одржаној 18. децембра 2014. године.

ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на
Програм
пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2015.
годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП
„Комуналац“ Чачак, на седници одржаној 18.
децембра 2014. године.

II

II
Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу града Чачка“-

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-277/14-I
29. и 30. децембар 2014. године,
8, 12. и 13. јануар 2015. године

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

Ову одлуку објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-277/14-I
29. и 30. децембар 2014. године,
8, 12. и 13. јануар 2015. године

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

14. januar 2015. godine

SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА
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14.
На основу члана 63. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013 и 22/2013) и члана 12. Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа за
одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“
Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр. 15/2013),

15.
На основу члана 63. став 1. тачка 37.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и члана 11. став
1. алинеја 5. Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа „Паркинг сервис“
Чачак („Сл. лист града Чачка“ број 15/2013),

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 29. и 30. децембра 2014. године, 8,
12. и 13. јануара 2015. године, донела је

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 29. и 30. децембра 2014. године, 8,
12. и 13. јануара 2015. године, донела је

ОДЛУКУ

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА

ПОМОЋИ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ

ЗА 2015. ГОДИНУ

СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА 2014. ГОДИНУ

I

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
коришћења
буџетске
помоћи
ЈКП
„Комуналац“ Чачак за 2015. годину, који је
донео Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“
Чачак, на седници одржаној 16. децембра
2014. године.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-277/14-I
29. и 30. децембар 2014. године,
8, 12. и 13. јануар 2015. године

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

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и
допуне Програма пословања ЈКП „Паркинг
сервис“ Чачак за 2014. годину, које је донео
Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“
Чачак, на седници одржаној 24. новембра
2014. године.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-277/14-I
29. и 30. децембар 2014. године,
8, 12. и 13. јануар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.
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16.
На основу члана 63. став 1. тачка 37.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и члана 11. став
1. алинеја 5. Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа „Паркинг сервис“
Чачак („Сл. лист града Чачка“ број 15/2013),

17.
На основу члана 63. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013 и 22/2013) и члана 12. Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервис“ Чачак („Сл. лист града
Чачка“ бр. 15/2013),

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 29. и 30. децембра 2014. године, 8,
12. и 13. јануара 2015. године, донела је

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 29. и 30. децембра 2014. године, 8,
12. и 13. јануара 2015. године, донела је

ОДЛУКУ

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА

„ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА

БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП

2015. ГОДИНУ

„ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА
2015. ГОДИНУ

I

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за
2015. годину, које је донео Надзорни одбор
ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, на седници
одржаној 15. децембра 2014. године.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
коришћења буџетске помоћи ЈКП „Паркинг
сервис“ Чачак за 2015. годину, који је донео
Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“
Чачак, на седници одржаној 15. децембра
2014. године.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-277/14-I
29. и 30. децембар 2014. године,
8, 12. и 13. јануар 2015. године

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

Ову одлуку објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-277/14-I
29. и 30. децембар 2014. године,
8, 12. и 13. јануар 2015. године

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

14. januar 2015. godine
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18.
На основу члана 63. став 1. тачка 37.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и члана 11. став
1. алинеја 5. Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа за грејање „Чачак“
Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2014 пречишћен текст),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 29. и 30. децембра 2014. године, 8,
12. и 13. јануара 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП
„ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2015. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2015.
годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП
„Чачак“ Чачак, на седници одржаној 16.
децембра 2014. године.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-277/14-I
29. и 30. децембар 2014. године,
8, 12. и 13. јануар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.
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19.
На основу члана 63. став 1. тачка 37.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка”
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и члана 11. став
1. алинеја 5. Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа за изградњу и
одржавање зелених површина и гробља
„Градско зеленило“ Чачак („Сл. лист града
Чачка“ бр. 15/2013),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 29. и 30. децембра 2014. године, 8.
12. и 13. јануара 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО
ЧАЧАК ЗА 2015. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за
2015. годину, који је донео Надзорни одбор
ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, на седници
одржаној 8. децембра 2014. године.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-277/14-I
29. и 30. децембар 2014. године,
8, 12. и 13. јануар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.
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20.
На основу члана 63. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013 и 22/2013) и члана 12. Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа за
изградњу и одржавање зелених површина и
гробља ,,Градско зеленило“ Чачак („Сл. лист
града Чачка“ бр. 15/2013),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 29. и 30. децембра 2014. године, 8.
12. и 13. јануара 2015. године, донела је

14. januar 2015. godine

21.
На основу члана 63. став 1. тачка 37.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и члана 11. став
1. алинеја 5. Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа за водовод, одржавање
чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци („Сл.
лист града Чачка“ бр. 8/2014 - пречишћен
текст),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 29. и 30. децембра 2014. године, 8.
12. и 13. јануара 2015. године, донела је

ОДЛУКУ

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП

ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА

„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА

2015. ГОДИНУ

2015. ГОДИНУ
I

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско
зеленило“ Чачак за 2015. годину, који је
донео Надзорни одбор ЈКП „Градско
зеленило“ Чачак, на седници одржаној 8.
децембра 2014. године.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-277/14-I
29. и 30. децембар 2014. године,
8, 12. и 13. јануар 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за
2015. годину, који је донео Надзорни одбор
ЈКП „Моравац“ Мрчајевци, на седници
одржаној 15. децембра 2014. године.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-277/14-I
29. и 30. децембар 2014. године,
8, 12. и 13. јануар 2015. године

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

14. januar 2015. godine
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22.
На основу члана 63. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013 и 22/2013) и члана 12. Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа за
водовод, одржавање чистоће и пијаца
„Моравац“ Мрчајевци („Сл. лист града
Чачка“ бр. 8/2014 – пречишћен текст),

23.
На основу члана 63. став 1. тачка 37.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) 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 29. и 30. децембра 2014. године, 8.
12. и 13. јануара 2015. године, донела је

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 29. и 30. децембра 2014. године, 8,
12. и 13. јануара 2015. године, донела је

ОДЛУКУ

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ И ПЛАН

БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП

РАДА „ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ

„МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2015.

АГЕНЦИЈЕ“ ЧАЧАК ЗА 2015.

ГОДИНУ

ГОДИНУ

I

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
коришћења буџетске помоћи ЈКП „Моравац“
Мрчајевци за 2015. годину, који је донео
Надзорни одбор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци,
на седници одржаној 15. децембра 2014.
године.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи
програм и План рада „Градске стамбене
агенције“ Чачак за 2015. годину, који је
усвојио Управни одбор „Градске стамбене
агенције“ Чачак, на седници одржаној 17.
децембра 2014. године.

II

II

Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-277/14-I
29. и 30. децембар 2014. године,
8, 12. и 13. јануар 2015. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-277/14-I
29. и 30. децембар 2014. године,
8, 12. и 13. јануар 2015. године

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

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.
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24.
На основу члана 63. став 1. тачка 37.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и члана 27.
Одлуке
о
организовању
установе
,,Туристичка организација Чачка“ (,,Сл. лист
града Чачка“ бр. 14/2011, 3/2013 и 21/2013),

25.
На основу члана 63. став 1. тачка 37.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и члана 29. став
1. Одлуке о организовању установе Дом
културе Чачак („Сл. лист општине Чачак“ бр.
4/2006 и „Сл. лист града Чачка“ бр. 4/2011),

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 29. и 30. децембра 2014. године, 8,
12. и 13. јануара 2015. године, донела је

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 29. и 30. децембра 2014. године, 8,
12. и 13. јануара 2015. године, донела је

ОДЛУКУ

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

ПРОГРАМ РАДА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ

ПРОГРАМ РАДА ДОМА КУЛТУРЕ

,,ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

ЧАЧАК ЗА 2015. ГОДИНУ

ЧАЧКА“ ЗА 2015. ГОДИНУ

I
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада
Јавне установе „Туристичка организација
Чачка“ за 2015. годину, који је донео
Управни одбор Јавне установе „Туристичка
организација Чачка“, на седници одржаној 15.
децембра 2014. године.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-277/14-I
29. и 30. децембар 2014. године,
8, 12. и 13. јануар 2015. године

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

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада
Дома културе Чачак за 2015. годину, који је
донео Управни одбор Дома културе Чачак, на
седници одржаној 26. новембра 2014. године.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-277/14-I
29. и 30. децембар 2014. године,
8, 12. и 13. јануар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.
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26.
На основу члана 63. став 1. тачка 37.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и члана 29. став
1. Одлуке о организовању установе културе
од националног значаја Народни музеј Чачак
(„Сл. лист општине Чачак“ бр. 4/2006 и „Сл.
лист града Чачка“ бр. 4/2011 и 17/2013),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 29. и 30. децембра 2014. године, 8,
12. и 13. јануара 2015. године, донела је
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27.
На основу члана 63. став 1. тачка 37.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и члана 29. став
1. Одлуке о организовању установе културе
од националног значаја Уметничка галерија
„Надежда Петровић“ Чачак („Сл. лист
општине Чачак“ бр. 4/2006 и „Сл. лист града
Чачка“ бр. 4/2011 и 17/2013),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 29. и 30. децембра 2014. године, 8,
12. и 13. јануара 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ
КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ
ЗНАЧАЈА НАРОДНИ МУЗЕЈ ЧАЧАК
ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ
КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ
ЗНАЧАЈА УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА
2015. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада
Установе културе од националног значаја
Народни музеј Чачак за 2015. годину, који је
донео Управни одбор Установе културе од
националног значаја Народни музеј Чачак, на
седници одржаној 28. новембра 2014. године.

II
Ову Одлуку објавити у «Службеном
листу града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-277/14-I
29. и 30. децембар 2014. године,
8, 12. и 13. јануар 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада
Установе културе од националног значаја
Уметничка галерија „Надежда Петровић“
Чачак за 2015. годину, који је донео Управни
одбор Установе културе од националног
значаја Уметничка галерија „Надежда
Петровић“ Чачак, на седници одржаној 15.
децембра 2014. године.

II
Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
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СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-277/14-I
29. и 30. децембар 2014. године,
8, 12. и 13. јануар 2015. године

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

28.
На основу члана 63. став 1. тачка 37.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и члана 29. став
1. Одлуке о организовању установе Градска
библиотека „Владислав Петковић - Дис“
(„Сл. лист општине Чачак“ бр. 4/2006 и „Сл.
лист града Чачка“ бр. 4/2011 и 17/2012),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 29. и 30. децембра 2014. године, 8,
12. и 13. јануара 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ РАДА ГРАДСКЕ
БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ
ПЕТКОВИЋ – ДИС“ ЗА 2015. ГОДИНУ

14. januar 2015. godine

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-277/14-I
29. и 30. децембар 2014. године,
8, 12. и 13. јануар 2015. године

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

29.
На основу члана 63. став 1. тачка 37.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и члана 31. став
1. Одлуке о организовању установе
„Међуопштински историјски архив“ за град
Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
(„Сл. лист општине Чачак“ бр. 11/2006 и
„Сл. лист града Чачка“ бр. 4/2011),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 29. и 30. децембра 2014. године, 8,
12. и 13. јануара 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада
Градске библиотеке „Владислав ПетковићДис“ за 2015. годину, који је донео Управни
одбор Градске библиотеке „Владислав
Петковић-Дис“, на седници одржаној 16.
децембра 2014. године.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ РАДА
МЕЂУОПШТИНСКОГ
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА ГРАД
ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ ЗА 2015.
ГОДИНУ

14. januar 2015. godine
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Strana broj 31— Broj 1

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада
Међуопштинског историјског архива за град
Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани
за 2015. годину, који је донео Управни одбор
Међуопштинског историјског архива за град
Чачак и општине Горњи Милановац и
Лучани, на седници одржаној 16. децембра
2014. године.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-277/14-I
29. и 30. децембар 2014. године,
8, 12. и 13. јануар 2015. године

ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ
КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР
„МЛАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА 2015.
ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада
и Финансијски план Установе за физичку
културу Спортски центар „Младост“ Чачак за
2015. годину, који је донео Управни одбор
Установе за физичку културу Спортски
центар „Младост“ Чачак, на седници
одржаној 28. новембра 2014. године.

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

30.
На основу члана 63. став 1. тачка 37.
Статута града Чачка («Сл. лист града Чачка“
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и члана 6.
Одлуке о оснивању Установе за физичку
културу Спортски центар „Младост“ у Чачку
(„Сл. лист општине Чачак“ бр. 5/92, 8/2002,
2/2005 и 3/2013),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 29. и 30. децембра 2014. године, 8,
12. и 13. јануара 2015. године, донела је

Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-277/14-I
29. и 30. децембар 2014. године,
8, 12. и 13. јануар 2015. године

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

31.
На основу члана 63. став 1. тачка 37.
Статута града Чачка («Сл. лист града Чачка»
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и чланa 18. став
1. Одлуке о оснивању Регионалног центра за
професионални
развој
запослених
у
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образовању („Сл. лист општине Чачак“ бр.
12/2005, 2/2006 и 13/2007 и „Сл. лист града
Чачка“ бр. 17/2012),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 29. и 30. децембра 2014. године, 8,
12. и 13. јануара 2015. године, донела је

14. januar 2015. godine

32.
На основу члана 63. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013 и 22/2013),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 29. и 30. децембра 2014. године, 8,
12. и 13. јануара 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ
РАДА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА
2015. ГОДИНУ
I

ОДЛУКУ
O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРНО
ОБРАЗОВНУ ДЕЛАТНОСТ „КОСТА
НОВАКОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2015.
ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план
и програм рада Регионалног центра за
професионални
развој
запослених
у
образовању за 2015. годину, који је донео
Управни одбор Регионалног центра за
професионални
развој
запослених
у
образовању, на седници одржаној 24.
новембра 2014. године.

ДАЈЕ СЕ сагласност на План и
Програм рада Установе за културно
образовну делатност „Коста Новаковић“
Чачак за 2015. годину, који је донео Управни
одбор Установе за културно образовну
делатност „Коста Новаковић“ Чачак, на
седници одржаној 1. децембра 2014. године.

II

II

Ову Одлуку објавити у“Службеном
листу града Чачка“.

Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-277/14-I
29. и 30. децембар 2014. године,
8, 12. и 13. јануар 2015. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-277/14-I
29. и 30. децембар 2014. године,
8, 12. и 13. јануар 2015. године

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

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

14. januar 2015. godine
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33.
На основу члана 63. став 1. тачка 37.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 29. и 30. децембра 2014. године, 8,
12. и 13. јануара 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ
РАДА УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ
БОРАВАК ДЕЦЕ, МЛАДИХ И
ОДРАСЛИХ СА СМЕТЊАМА У
РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2015.
ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи
програм рада Установе за дневни боравак
деце, младих и одраслих са сметњама у
развоју „Зрачак“ Чачак, који је донео
Управни одбор Установе за дневни боравак
деце, младих и одраслих са сметњама у
развоју „Зрачак“ Чачак, на седници одржаној
17. децембра 2014. године.

II
Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-277/14-I
29. и 30. децембар 2014. године,
8, 12. и 13. јануар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.
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34.
На основу члана 112. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008,
8/2013 и 22/2013) и члана 93. и 94.
Пословника о раду Скупштине („Сл. лист
града Чачка“ број 8/2008),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 29. и 30. децембра 2014. године, 8,
12. и 13. јануара 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ АНКЕТНОГ
ОДБОРА
I
Овом Одлуком образује се Анкетни
одбор Скупштине града Чачка.
У Анкетни одбор бирају се:
1. Милош Марић, пољопривредни
техничар из Бечња, представник Одборничке
групе НС-ДСС
2. Милан Лазовић, дипл. економиста,
одборник Скупштине града Чачка, представник Одборничке групе СНС-ПС;
3. Александар Танасковић, дипл.
економиста, одборник Скупштине града
Чачка, представник Одборничке групе Двери
српске;
4. Стана Ђукић, дипл. правник, одборница Скупштине града Чачка, представник
Одборничке групе СПС-ПУПС;
5. Стојан Марковић, одборник Скупштине града Чачка, представник Одборничке групе Чачанске опције;
6.

Мирјана

Миленковић-Таловић,

Strana broj 34— Broj 1

SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА

одборница
Скупштине
града
Чачка,
представник Одборничке групе „Избор за
бољи живот – Борис Тадић“;
7. Борко Јовановић, дипл. инг.
електротехнике, одборник Скупштине града
Чачка, представник Одборничке групе УРС;
8. Др Коста Милошевић, одборник
Скупштине града Чачка, представник
Одборничке групе СДС-ЗС.

14. januar 2015. godine

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-277/14-I
29. и 30. децембар 2014. године,
8, 12. и 13. јануар 2015. године

II
Задатак Анкетног одбора је да сагледа
стање и утврди чињенице везане за
пословање ЈП „Градац“, које су биле предмет
информације ЈП „Градац“ по закључку
Скупштине града Чачка бр. 06-218/14-I и
мишљења у погледу правне ваљаности
уговора о регулисању накнаде за уређивање
грађевинског земљишта бр. 13/14 од
године
које
је
Градски
18.11.2014.
правобранилац доставио Градском већу а
Веће га усвојило на седници одржаној
17.11.2014. године.
III
Анкетни одбор ради на седницима.
Прву седницу Анкетног одбора сазива
председник Скупштине и на тој седници се
бира председник.
На рад на седницама Анкетног одбора
примењују
се
одредбе
Пословника
Скупштине које се односе на рад радних тела.
IV
Анкетни одбор је дужан да задатак
заврши и писани извештај достави Скупштини града најкасније до 15. априла 2015.
године.

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

14. januar 2015. godine
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