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^A^AK 21. februar
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60.
На основу члана 73. став 3. Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број
3/2008, 8/2013 и 22/2013) и члана 205.
Пословника о раду Скупштине града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ број 8/2008),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 20. фебруара 2015. године, донела
је

ОДЛУКУ
- Директан телевизијски пренос седница Скупштине града Чачка у 2015.
години, поверава се КОНЗОРЦИЈУМУ ГТЦ ТЕЛЕВИЗИЈА ГАЛАКСИЈА 32 ДОО ЧАЧАК
И ТЕЛЕВИЗИЈА ТЕЛЕМАРК ДОО ЧАЧАК
- Скупштина града Чачка овлашћује
председника Скупштине града Чачка, да
закључи уговор о поверавању телевизијског
преноса са понуђачем КОНЗОРЦИЈУМ ГТЦ ТЕЛЕВИЗИЈА ГАЛАКСИЈА 32 ДОО ЧАЧАК
И ТЕЛЕВИЗИЈА ТЕЛЕМАРК ДОО ЧАЧАК.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-23/15-I
20. фебруар 2015. године

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

61.
На основу члана 97. став 8. Закона о
планирању и изградњи (“Службени гласник
Републике Србије” бр. 72/09, 81/09 - испр,
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 –
одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука
УС, 132/14 и 145/14 ) и члана 121. Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број
3/2008, 8/2013 и 22/2013),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 20. фебруара 2015. године, донела
је

ОДЛУКУ
Одлука ће бити објављена у „Службеном листу града Чачка“.

О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
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I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописује се поступак
обрачуна и наплате доприноса за уређивање
грађевинског земљишта, зоне и врсте намена
објеката, износи коефицијената зоне и
намене, критеријуми, износ и поступак
умањивања доприноса, посебна умањења за
недостајућу инфраструктуру и услови и
начин обрачуна умањења за трошкове
инфраструктурног опремања средствима
инвеститора као и друга питања од значаја за
обрачун и наплату доприноса за уређивање
грађевинског земљишта.
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обрачун висине накнаде за уређивање
грађевинског земљишта у складу са Одлуком
о критеријумима и мерилима за утврђивање
накнаде
за
уређивање
грађевинског
земљишта (''Службени лист града Чачка'',
број 3/10, 4/10, 19/10, 9/11, 10/12, 26/12 и
24/13).
Средства добијена од доприноса и
накнаде за уређивање грађевинског земљишта користе се за уређивање и прибављање
грађевинског земљишта у јавну својину и за
изградњу и одржавање објеката комуналне
инфраструктуре.

II. ОБРАЧУН ДОПРИНОСА
Члан 2.
Члан 4.
Уређивање грађевинског земљишта
обухвата његово припремање и опремање.
Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких
и других подлога, израду планске и техничке
документације, програма за уређивање грађевинског земљишта, расељавање, уклањање
објеката, санирање терена и друге радове.
Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и
изградњу и уређење површина јавне намене.

Висина доприноса за уређивање
грађевинског земљишта за изградњу објекта
обрачунава се тако што се просечна цена
квадратног метра станова новоградње у граду
Чачку, објављена од стране Републичког
завода за статистику за територију града
помножи са укупном нето површином објекта
који је предмет градње, израженом у м² и са
коефицијентом зоне и коефицијентом намене
објекта утврђеним овом Одлуком.

Члан 5.
Уређивање грађевинског земљишта
врши се према средњорочним и годишњим
програмима уређивања.
Члан 3.
Инвеститор плаћа допринос
уређивање грађевинског земљишта.

за

Власник објекта изграђеног без
грађевинске дозволе, односно одобрења за
изградњу, плаћа накнаду за уређивање
грађевинског земљишта према мерилима за

Допринос за уређивање грађевинског
земљишта обухвата трошкове израде урбанистичких планова, геодетских подлога и
парцелација, изградњу водоводне мреже,
изградњу фекалне канализације, изградњу
јавне расвете, изградњу тротоара, изградњу
ивичњака, асфалтирање улице и изградњу
кишне канализације.
Допринос за уређивање грађевинског
земљишта не обухвата трошкове електро-
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дистрибутивне мреже и објеката, ТТ мреже и
објеката, кабловски дистрибутивни систем,
мрежу и објекте топлификације и гасификације, прикључак на државни пут које
инвеститор посебно уговара са надлежним
јавним предузећима.
Члан 6.
Према степену уређености и погодностима које пружа кориснику за
утврђивање висине доприноса и накнаде за
уређивање грађевинског земљишта, грађевинско земљиште се дели на 7 зона, и то:
ехтра зона: обухваћена је граничном
линијом која се пружа улицом Кнеза Милоша
од ''Касине'' до улице Синђелићеве, ул.
Синђелићевом и Железничком до ул. Браће
Глишића, до ул. Хајдук Вељкове, ул.
Богићевићевом до Рајићеве улице, ул.
Жупана Страцимира од Рајићеве улице до
Господар Јованове улице и ул. Господар
Јовановом до ''Поште''.
прва зона: обухваћена је граничном
линијом која се пружа ул. Кнеза Милоша од
ул. Синђелићеве до ул. Цара Лазара до ул. др.
Драгише Мишовић, ул. “9 Југовића” до
Железничке улице, Железничком улицом до
аутобуске станице, Ломином улицом до
раскрснице са Моравском улицом, Љубићском улицом до ул. Краља Петра, ул. Краља
Петра до ул. Филипа Филиповића и ул.
Филипа Филиповића до поште.

друга зона: обухваћена је граничном
линијом која се пружа ул. Немањином од
раскрснице са ул. Св. Саве до раскрснице са
ул. Бул. Ослобођења, ул. Бул. Ослобођења до
кафане “Пролетер”, ул. Симе Сараге од
кафане “Пролетер” до железничке пруге,
железничком пругом до бедема на десној
обали Западне Мораве, бедемом од
железничке пруге до кафане “Белви”, од
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кафане “Белви” ул. Војводе Степе до ул.
Драгана Вранића, ул. Драгана Вранића до ул.
Бањалучке, ул. Бањалучком до ул. Николе
Пашића, ул. Николе Пашића до ул. Немањине
и раскрснице са ул. Светог Саве.
трећа зона: ул. Војводе Степе од
раскрснице са ул. Илије Гарашанина до
раскрснице са ул. Владике Николаја Велимировића, ул. Владике Николаја Велимировића до изласка на ул. Булевар
ослободилаца Чачка (кружни пут), ул.
Булевар ослободилаца Чачка до моста на
Западној Морави, бедемом од моста у ул.
Булевар ослободилаца Чачка преко Западне
Мораве до ул. Николе Тесле (код “Југопетрола”), ул. Николе Тесле до раскрснице са
Београдском улицом (ветеринарска станица),
затим прелази преко Западне Мораве до ул.
Аца Затежића, ул. Аца Затежића до улице
Страјина Лапчевића, затим улицом Средоја
Мацановића и у правој линији пресеца круг
“Слободе” до ул. Ђорђа Томашевића, затим
ул. Ђорђа Томашевића до “Рампе”, затим
улица Славка Крупежа до раскрснице са ул.
Видосава
Колаковића,
ул.
Видосава
Колаковића до ул. Миладина Бошковића,
затим ул. Миладина Бошковића и у правцу
улице Миладина Бошковића до бедема на
левој обали Западне Мораве, затим бедемом
на левој обали Западне Мораве до бране код
СРЦ “Младост”, затим браном код СРЦ
“Младост” до десне обале Западне Мораве,
затим десном обалом Западне Мораве до
укрштања улице Илије Гарашанина и бедема
на десној обали Западне Мораве, затим ул.
Илије Гарашанина до раскрснице са ул.
Војводе Степе.
Грађевинско земљиште у КО Г.
Трепча одређено ПДР-ом „Бања Горња
Трепча“ („Службени лист општине Чачак бр.
5/07) и грађевинско земљиште одређено
Планом генералне регулације за Овчар Бању
на територији града Чачка („Службени лист
града Чачка“ бр. 14/13).
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четврта зона: обухвата подручје ван
граница треће зоне а унутар граница
Генералног плана насеља Чачак 2015.
Подручје
других
катастарских
општина на територији града Чачка за
парцеле које се граниче са државним
путевима на територији града Чачка.
пета зона: обухвата подручје ван
четврте зоне, а припада катастарским
општинама које се граниче са границом
Генералног плана насеља Чачак 2015. или
катастарским општинама које су делом
обухваћене четвртом зоном за делове који су
ван зоне четири (ван граница Генералног
плана насеља Чачка 2015).
Подручје
других
катастарских
општина на територији општине Чачак за
парцеле које се граниче са општинским путем
на територији града Чачка.
шеста зона: подручје територије града
Чачка које није обухваћено зонама од 1. до 5.
Члан 7.
Објекти могу бити по намени
стамбени, пословни, помоћни, економски,
линијски
инфраструктурни,
комунални
инфраструктурни објекти, рекламни објекти
и слично.
Стамбени објекти су објекти намењени за становање и могу бити породични и
вишепородични објекти.
Пословни објекти су објекти намењени за обављање пословне делатности и по
посебној намени могу бити: комерцијални,
производни, складишни, објекти јавне намене
и слично.
Комерцијални објекти су трговински
објекти, угоститељски објекти, пословностамбени апартмани, објекти са канцеларијским простором, хотели, мењачнице,
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кладионице, коцкарнице, бензинске пумпе,
видео клубови, као и други објекти у којима
се пружају различите врсте услуга.
Производни објекти су објекти у
којима се обавља производња нових производа.
Складишни објекти су резличите врсте
магацина, као и други објекти у којима се
врши
складиштење
различитих
врста
производа.
Објекти јавне намене су објекти
намењени за јавно коришћење (болнице,
домови здравља, домови за старе, објекти
образовања, отворени и затворени спортски и
рекреативни објекти, објекти културе,
саобраћајни терминали, поште и други
објекти, објекти за потребе државних органа,
органа територијалне аутономије и локалне
самоуправе, објекти - простори традици
оналних цркава и традиционалних верских
заједница у смислу Закона о црквама и
верским заједницама ("Службени гласник
РС", број 36/2006) и слично. Ови објекти
могу бити у јавној и приватној својини.
Линијски инфраструктурни објекти су:
јавни пут, јавна железничка инфраструктура,
електроенергетски вод, нафтовод, продуктовод, гасовод, објекат висинског превоза,
линијска
инфраструктура
електронских
комуникација водоводна и канализациона
инфраструктура и сл. који може бити
надземни или подземни, чија изградња је
предвиђена одговарајућим планским документом.
Комунални инфраструктурни објекти
су сви објекти инфраструктуре за које
решење за извођење радова, односно
грађевинску дозволу издаје јединица локалне
самоуправе.
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Помоћни објекат је објекат који је у
функцији главног објекта, а гради се на истој
парцели на којој је саграђен или може бити
саграђен главни стамбени, пословни или
објекат јавне намене (гараже, оставе,
септичке јаме, бунари, цистерне за воду и
сл.).
Економски објекти су објекти за
гајење животиња (стаје за гајење коња, штале
за гајење говеда, објекти за гајење живине,
коза, оваца и свиња, као и објекти за гајење
голубова, кунића, украсне живине и птица);
пратећи објекти за гајење домаћих животиња
(испусти за стоку, бетонске писте за одлагање
чврстог стајњака, објекти за складиштење
осоке); објекти за складиштење сточне хране
(сеници,
магацини
за
складиштење
концентроване сточне хране, бетониране
сило јаме и сило тренчеви), објекти за
складиштење пољопривредних производа
(амбари, кошеви) и други слични објекти на
пољопривредном газдинству (објекти за
машине и возила, пушнице, сушионице и сл.).

Урбанистичка зона
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Рекламни објекти су рекламни панои и
билборди код којих се допринос за уређивање
грађевинског земљишта обрачунава по 1 м2
површине рекламног паноа.
Подземне етаже објеката високоградње су етаже које се у целини или
делимично налазе испод нивоа околног
терена, с тим да се највише 1,2м висине етаже
може налазити изнад нивоа околног терена.
Објекти који нису наведени у овом
члану, уподобиће се најсличнијој наведеној
намени.
Члан 8.
За обрачунавање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се
следећи коефицијенти:
Коефицијент за зону:

Коефицијент

Екстра зона

0,1

Прва зона

0,08

Друга зона

0,06

Трећа зона

0,03

Четврта зона

0,015

Пета зона

0,003

Шеста зона

0,002
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Коефицијент за намену:

Намена објекта

Коефицијент

Комерцијална, објекти јавне намене у приватној својини

1,5

Стамбена

1,2

Помоћни, економски, рекламни објекти

1,1

Члан 9.
Уколико је земљиште непотпуно опремљено комуналном инфраструктуром, допринос
обрачунат у складу са чланом 4. ове Одлуке умањује се за одређени проценат, у складу са
следећом табелом:

Недостајућа комунална инфраструктура

Проценат умањења

Израда урб.планова и гео.подлога

1,5

Изградња водоводне мреже

5,5

Изградња фекалне канализације

3,5

Изградња јавне расвете

1,5

Изградња тротоара

3,2

Изградња ивичњака

3,5

Асфалтирање улице

8,5

Изградња кишне канализације

7,8
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Члан 10.

Члан 13.

Допринос за уређивање грађевинског
земљишта не обрачунава се за објекте јавне
намене у јавној својини, објекте комуналне и
друге инфраструктуре, производне и складишне објекте, подземне етаже објеката
високоградње (простор намењен за гаражирање возила, подстанице, трафостанице,
оставе, вешернице и сл.), осим за делове
подземне етаже које се користе за
комерцијалне делатности, отворена дечја
игралишта, отворене спортске терене и
атлетске стазе.

Уколико у току изградње настану
измене у односу на грађевинску дозволу и
инвеститор изгради већу површину обавезан
је да достави нови пројекат за грађевинску
дозволу, односно сепарат за грађевинску
дозволу на основу којих ће се сачинити
обрачун доприноса за разлику у површини,
који ће бити саставни део измењеног решења
о грађевинској дозволи.

Члан 11.
Допринос за уређивање грађевинског
земљишта за изградњу објекта за обављање
делатности од значаја за привредни развој
града Чачка може се умањити до 100%, на
основу одлуке Градског већа града Чачка,
која се доноси на захтев инвеститора поднет
пре подношења захтева за издавање
грађевинске дозволе, а на предлог ЈП
„Градац“ Чачак.
Допринос за уређивање грађевинског
земљишта за изградњу објекта који ће по
завршетку изградње испуњавати услове за
енергетски разред виши од стандарда
прописаних за ту врсту објеката утврђених на
основу приложене документације умањује се
за 10%.
Члан 12.
Уколико се мења намена објекта,
односно дела објекта у другу намену објекта
за коју је прописан већи износ доприноса,
инвеститор је у обавези да плати разлику
доприноса за другу (нову) намену објекта за
коју је прописан већи износ доприноса.

Члан 14.
Инвеститор који уклања постојећи
објекат који је изграђен у складу са законом,
у циљу изградње новог објекта на истој
локацији плаћа допринос за уређивање
грађевинског земљишта само за разлику у
броју квадрата корисне површине између
објекта који планира да изгради и објекта
који се уклања.
Легалност и површина објекта из
става 1 овог члана доказује се: изводом из
Листа катастра непокретности, грађевинском
и употребном дозволом или актом надлежне
службе да је објекат грађен у периоду када за
његову изградњу није било потребно
издавање грађевинске дозволе. Уколико
наведене исправе не садрже податке о
површини објекта, иста се утврђује на основу
акта надлежне службе, или техничке
документације која је саставни део
грађевинске дозволе, копије плана или
увиђаја на лицу места од стране комисије
састављене од три члана коју именује ЈП
''Градац''.
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III НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА И
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 15.
Допринос за уређивање грађевинског
земљишта може се платити једнократно у
целости или на рате.
Инвеститор допринос за уређивање
грађевинског земљишта може платити на
следећи начин:
- једнократно у целости са умањењем
у износу од 30% или
- у 36 месечних рата, уз усклађивање
рата, на месечном нивоу, са индексом
потрошачких
цена
према
подацима
Републичког завода за статистику.
Усклађивање месечних рата доприноса врши
ЈП ''Градац'''.
Усклађивање месечних рата доприноса врши ЈП ''Градац'' Чачак.
Инвеститор има право на умањење
доприноса у износу од 30% када уплати
обрачунати допринос једнократно у целости,
у року од осам дана од правноснажности
решења о издавању грађевинске дозволе.
У случају плаћања доприноса за
уређивање грађевинског земљишта на рате,
инвеститор је дужан да као средство
обезбеђења плаћања достави:
1. неопозиву банкарску гаранцију,
наплативу на први позив, без приговора која
гласи на укупан износ недоспелих рата и која
је издата на рок који мора бити дужи три
месеца од дана доспећа последње рате или
2. препис листа непокретности са
уписаном хипотеком на објекту који вреди
најмање 30% више од укупног износа
недоспелих рата у корист ЈП „Градац“ Чачак

21. februar 2015. godine

У случају плаћања доприноса за
уређивање грађевинског земљишта на рате за
изградњу објеката чија укупна бруто развијена грађевинска површина не прелази 200м²
и који не садржи више од две стамбене
јединице, из става 5. овог члана, не
достављају се средства обезбеђења.
Право на умањење од 30% има и
инвеститор који плаћање врши у ратама у
случају једнократног плаћања преосталих
недоспелих рата.
Члан 16.
Инвеститор је дужан да изврши уплату
доприноса за уређивање грађевинског
земљишта у целости, односно ако плаћа на
рате да уплати прву рату и достави средства
обезбеђења, најкасније до подношења пријаве
радова.
Уколико инвеститор не измири
доспели износ доприноса у прописаном року,
наплата ће се извршити принудним путем у
поступку прописаном важећим законом.
Трошкови
наплате
падају
на
терет
инвеститора.

IV. ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА
ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 17.
Износ доприноса се утврђује решењем
о издавању грађевинске дозволе, а на основу
обрачуна доприноса који врши ЈП ''Градац''.
Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта врши се на основу
достављене урбанистичко - техничке документације, односно важећих локацијских
услова, извода из пројекта за грађевинску
дозволу, сепарата пројекта за грађевинску
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дозволу која се мења, пројекта изведеног
стања и друге документације одређене
важећим прописима и садржи све чињенице и
податке који се одређују решењем о издавању
грађевинске дозволе.
Орган управе надлежан за издавање
грађевинске дозволе (у даљем тексту:
надлежни орган) дужан је да, у року од 24
часа од добијања захтева за издавање
грађевинске дозволе, достави ЈП ''Градац''
Чачак копију захтева и сву неопходну
документацију
потребну
за
обрачун
доприноса одређену у ставу 2 овог члана.
ЈП ''Градац'' дужно је да изврши
обрачун доприноса и да га достави
надлежном органу у року од 48 часова од
добијања копије захтева са прописаном
документацијом. Ако се за предметни објекат
не обрачунава допринос, ЈП „Градац“ дужно
је да, у истом року надлежном органу достави
потврду да се за објекат не обрачунава
допринос на основу важећих прописа.
У поступку обрачуна доприноса, ЈП
''Градац'' дужно је да телефонским путем
позове инвеститора да приступи ради
упознавања са обрачуном доприноса и
изјашњења да ли обрачун прихвата и на који
начин ће извршити плаћање обрачунатог
доприноса. О телефонском позиву и
изјашњењу инвеститора службено лице ЈП
''Градац'' сачињава службену белешку која
служи као доказ у поступку утврђивања
доприноса.
Решењем о издавању грађевинске
дозволе се одређује износ доприноса који
инвеститор треба да плати, број уплатног
рачуна и рок плаћања, а ако се плаћање врши
на рате, број уплатног рачуна, почетак рока за
плаћање, број рата, обавезу инвеститора да
месечне рате усклађује, начин усклађивања,
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као и средства обезбеђења која је инвеститор
дужан да достави уз пријаву радова.
Надлежни орган и ЈП ''Градац''
обрачунавају и утврђују допринос за уређење
грађевинског земљишта и у поступку
издавања грађевинске дозволе услед промена
у току грађења објекта, као и у поступку
издавања решења о одобрењу грађевинских
радова, сходном применом одредби ове
одлуке које се односе на поступак издавања
грађевинске дозволе.
Надлежни орган доставља примерак
решења у коме је утврђена обавеза плаћања
доприноса ЈП ''Градац''одмах по издавању
решења.
Члан 18.
Инвеститор је дужан да изврши уплату
доприноса за уређивање грађевинског
земљишта у целости, односно ако плаћа на
рате, да уплати прву рату и достави средства
обезбеђења, најкасније до подношења пријаве
радова.
Надлежни орган одмах по добијању
доказа да је инвеститор уплатио допринос у
целости доставља овај доказ ЈП „Градац“. ЈП
„Градац“ врши проверу уплате и чува доказ о
уплати као књиговодствени документ.
Уколико инвеститор допринос уплаћује на рате, инвеститор доставља надлежном
органу доказ да је уплатио прву рату и
средства обезбеђења плаћања, у складу са
чланом 16. ове одлуке. Надлежни орган
одмах по добијању доказа да је инвеститор
уплатио прву рату доприноса и средстава
обезбеђења, доставља ове исправе ЈП
„Градац“. ЈП „Градац“ врши проверу уплате
прве рате и исправност достављених
средстава обезбеђења и о томе издаје потврду
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коју доставља надлежном органу у року од 48
часова.
ЈП „Градац“ је дужно да чува наведене
исправе као књиговодствени документ, прати
извршење обавезе инвеститора о уплати
доприноса на рате и да тражи принудно
извршење уколико инвеститор уредно не
извршава обавезу, у складу са посебним
законом.
Члан 19.
Коначни износ доприноса је новчани
износ доприноса који је инвеститор дужан да
уплати, или који је ЈП „Градац“ дужно да
врати инвеститору, обрачунат за стварно
изведене грађевинске радове, на основу
записника о техничком прегледу објекта,
пројекта за извођење или пројекта изведеног
објекта, елабората геодетских радова за
изведени објекат и посебне делове објекта,
као и других исправа, а који се утврђује пре
издавања употребне дозволе за објекат.
Коначни обрачун доприноса је
поступак утврђивања коначног износа
доприноса, који спроводи ЈП „Градац“.
Надлежни орган је дужан, одмах по
добијању захтева за издавање употребне
дозволе са прописаним доказима, да копију
захтева са записником о техничком прегледу
објекта, пројектом за извођење или пројектом
изведеног објекта, елаборатом геодетских
радова за изведени објекат и посебне делове
објекта достави ЈП „Градац“.
ЈП „Градац“ је дужно да, у року од 48
часова од пријема исправа из става 3. овог
члана, изврши коначан обрачун доприноса и
да исправу о коначном износу доприноса
достави надлежном органу.
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Уколико је инвеститор био дужан да
допринос плаћа на рате, а до издавања
употребне дозволе целокупну суму доприноса није уплатио, исправа о коначном
обрачуну доприноса садржи нови износ рате,
обрачунату за стварно изведене радове и
узимајући у обзир уплате које је инвеститор
већ извршио.
Уплата или повраћај доприноса по
коначном обрачуну врши се у целости, у року
од осам дана од дана правноснажности
решења о употребној дозволи, изузев у
случају из става 5. овог члана.
Надлежни орган је дужан да у изреци
решења о издавању употребне дозволе наведе
обавезу инвеститора да уплати новчани износ
доприноса по коначном обрачуну, број
уплатног рачуна и рок плаћања, или обавезу
ЈП „Градац“ на повраћај дела доприноса
инвеститору, у одређеном року. Уколико је
инвеститор био дужан да допринос плаћа на
рате, а до издавања употребне дозволе
целокупну суму доприноса није уплатио,
изреком решења о издавању употребне
дозволе ставља се ван снаге део решења о
грађевинској дозволи којим је утврђен
допринос и инвеститору се поново утврђује
обавеза плаћања доприноса на рате са ратом
утврђеном коначним обрачуном.
Надлежни орган доставља примерак
решења ЈП „Градац“ одмах по издавању.
ЈП “Градац“ је дужно да чува коначни
обрачун доприноса као књиговодствену
исправу, као и да врши контролу уплате или
повраћаја доприноса по решењу о издавању
употребне дозволе.
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V. УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ
МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА У ВЕЗИ
КОМУНАЛНОГ ОПРЕМАЊА
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Елаборат из става 1. овог члана
садржи:
- податке о локацији односно зони,

НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
Члан 20.
Грађевинско земљиште које није
уређено у смислу ове Одлуке, а налази се у
обухвату планског документа на основу кога
се могу издати локацијски услови, односно
грађевинска дозвола, може се припремити,
односно опремити и средствима физичких
или правних лица.
Заинтересовано лице, односно инвеститор објекта који се гради на неуређеном
грађевинском земљишту подноси ЈП ''Градац''
предлог о финансирању припремања, односно опремања грађевинског земљишта.
Уз предлог о финансирању лице из
става 2. овог члана прилаже/доставља:
- важеће локацијске услове
- доказ о решеним имовинско –
правним односима за парцелу на којој
намерава да гради објекат
- копија плана за парцеле
- предлог динамике и рокова изградње
Члан 21.
ЈП ''Градац'', након разматрања
предлога лица из става 2. члана 18. ове
Одлуке
и
достављене
документације,
припрема Елаборат о заједничком припремању, односно опремању грађевинског
земљишта и предлог уговора о заједничком
припремању, односно опремању грађевинског
земљишта

- податке из урбанистичког плана и
техничке услове за изградњу недостајуће
инфраструктуре,
- податке из програма уређивања
грађевинског земљишта,
- границе локације која се опрема са
пописом катастарских парцела,
- динамику и рок изградње комуналне
инфраструктуре,
- обавезу ЈП ''Градац'' да обезбеди
стручни надзор у току извођења радова
- одређивање учешћа сваке уговорне
стране у обезбеђивању, односно финансирању
израде техничке документације и стручне
контроле техничке документације, извођењу
радова и избору извођача радова, као и
других трошкова у вези са опремањем
грађевинског земљишта, укључујући висину
и рокове обезбеђивања финансијских и
других средстава;
- одређивање објеката који се граде и
који ће прећи у својину јединице локалне
самоуправе;
- одређивање износа учешћа лица из
става 1. овог члана у финансирању припремања, односно опремања грађевинског
земљишта који ће бити умањен за износ
доприноса за уређивање грађевинског
земљишта;
- средства обезбеђења
обавеза уговорних страна.

испуњења
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Члан 22.
На основу елабората из члана 19. ове
Одлуке закључује се Уговор о заједничком
припремању, односно опремању грађевинског
земљишта између лица из става 2. члана 19.
ове одлуке и ЈП ''Градац''.

21. februar 2015. godine

припремања, односно опремања грађевинског
земљишта за који ће бити умањен износ
доприноса за уређивање грађевинског
земљишта
- вредност земљишта које инвеститор
уступа јединици локалне самоуправе за
изградњу инфраструктурних објеката

Уговор из става 1. овог члана садржи следеће:
- податке о локацији, односно зони у
којој се планира опремање грађевинског
земљишта;

- средства обезбеђења за испуњење
обавеза уговорних страна.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
- податке из планског документа и
техничке услове за изградњу;
- податке из програма уређивања
грађевинског земљишта;
- границе локације која се припрема,
односно опрема са пописом катастарских
парцела;
- динамику и рок изградње;
- обавезу ЈП ''Градац'' да обезбеди
стручни надзор у току извођења радова;
- одређивање учешћа сваке уговорне
стране у обезбеђивању, односно финансирању израде техничке документације и
стручне контроле техничке документације,
извођењу радова и избору извођача радова,
као и других трошкова у вези са опремањем
грађевинског земљишта, укључујући висину
и рокове обезбеђивања финансијских и
других средстава;
- одређивање објеката који се граде и
који ће прећи у својину јединице локалне
самоуправе;
- одређивање износа учешћа лица из
става 1. овог члана у финансирању

Члан 23.
Инвеститор који је уговорио накнаду
за уређивање грађевинског земљишта по
раније важећим прописима, а није започео
изградњу у року важења грађевинске дозволе,
има право на раскид уговора и повраћај
уплаћених средстава у номиналном износу,
уколико од надлежне управе достави
правноснажно решење којим се утврђује
престанак важења грађевинске дозволе.
Члан 24.
Инвеститори који су закључили
уговоре са ЈП ''Градац'' о регулисању накнаде
за уређивање грађевинског земљишта или
исте закључе до 01.03.2015. године у обавези
су да плаћају накнаду за уређивање
грађевинског земљишта у свему у складу са
закљученим уговором.

Члан 25.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ”Сл. листу града
Чачка'', а примањиваће се од 1.03.2015.
године.

21. februar 2015. godine

SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА

Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука критеријумима и
мерилима за утврђивање накнаде за
уређивање грађевинског земљишта (''Сл. лист
града Чачка'', број 3/10, 4/10, 19/10, 9/11,
10/12, 26/12 и 24/13), осим одредби које се
односе на утврђивање накнаде за уређење
грађевинског
земљишта
у
поступку
легализације објеката.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-23/15-I
20. фебруар 2015. године

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

62.
На основу члана 41. став 1. Закона о
запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009
и 88/2010) и члана 63. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013 и
22/2013), уз прибављено мишљење Локалног
савета за запошљавање бр. 06-14/15-II од 5.
фебруара 2015. године,
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 20. фебруара 2015. године, донела
је

АКЦИОНИ ПЛАН
ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ЧАЧКА ЗА
2015. ГОДИНУ

Акционим планом запошљавања града
Чачка (у даљем тексту: Акциони план) се
дефинишу циљеви и приоритети и утврђују
мере које ће се реализовати ради унапређења
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запошљавања и смањења незапослености на
територији града Чачка.
Правни основ за доношење Акционог
плана је садржан у одредби члана 41. став 1.
Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009
и 88/2010), којом је утврђено да надлежни
орган локалне самоуправе може, по
прибављеном мишљењу Локалног савета за
запошљавање, усвојити Локални акциони
план запошљавања.
Чланом 60. истог закона утврђена је
могућност да локална самоуправа која у
оквиру свог Локалног акционог плана
запошљавања обезбеђује више од половине
средстава потребних
за финансирање
одређених програма или мере активне
политике запошљавања, може поднети захтев
Министарству за учешће у финансирању
предвиђених програма и мерa.
Према Националном акционом плану
запошљавања за 2015. годину („Сл. гласник
РС“ бр. 101/2014), услови за одобравање
учешћа у финансирању програма или мера
активне политике запошљавања су: да
локална самоуправа има формиран локални
савет за запошљавање, донет локални
акциони план запошљавања, обезбеђено више
од половине потребних средстава за
финансирање одређеног програма или мере и
усклађене програме и мере са приоритетима и
циљевима локалног економског развоја и
локалног тржишта рада. Критеријуми на
основу којих ће се одобравати суфинансирање програма или мера су: степен
развијености јединице локалне самоуправе,
индикатори локалног тржишта рада и
предвиђени ефекат програма или мера и
економска оправданост. Захтев за учешће у
финансирању се подноси Министарству рада,
запошљавања, борачка и социјална питања до
28. фебруара 2015. године, преко надлежне
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филијале Националне службе за запошљавање. У 2015. години одобрава се учешће
у финансирању програма или мера активне
политике запошљавања и то:
- јавни радови,
- програм стручне праксе код приватног послодавца,
- програм стицања практичних знања
код приватног послодавца,
- субвенције за самозапошљавање.
Акциони план садржи елементе
предвиђене чланом 39. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености.
Спровођење Акционог плана и
предвиђених приоритета и мера подразумева
активно учешће и сарадњу свих институција
и социјалних партнера. Из тог разлога је
Градска управа у припреми и изради
Акционог плана користила податке Националне службe за запошљавање – Филијале
Чачак и Регионалнe привредне коморе
Краљево – организационе јединице Чачак.
На Акциони план претходно мишљење дао је Локални савет за запошљавање.
I. КРАТАК ОПИС
ЕКОНОМСКЕ СИТУАЦИЈЕ

21. februar 2015. godine

прерађивачке, велики број предузећа је из
прехрамбене индустрије, папира и картона и
производње одеће.
Према подацима од 30.09.2014. године
број запослених је 27.405 од чега у
привредним друштвима (приватним и
државним), установама, задругама и осталим
организацијама 19.289 a у предузетничким
радњама 8.116 запослених. Од укупног броја
запослених (подаци завршни рачун 2013.
године) у привредним друштвима 55% је у
прерађивачкој делатности где је најупошљивији сектор управо металопрерада
(производња од метала и неметала, машина,
електричних апарата, саобраћајних средстава) која упошљава 27%, дрво –хартија
6%, прехрана 6% а остала прерађивачка
индустрија 10% од укупног броја запослених.
У трговинским предузећима упослено је око
22% радника.
Просечна нето зарада исплаћена у
месецу новембру 2014. године за Чачак је
39.703 динара и мања је за 11% од просека
Републике Србије (44.206 динара).
Број незапослених лица у месецу
новембру је 10.103.

ЛОКАЛНЕ

На територији града Чачка послује
1728
привредних
друштава
и
4276
предузетничких радњи. Од укупног броја
привредних друштава 99% чине мала и микро
предузећа. По броју привредних друштава
највише их је регистровано у области
трговине 37%, док је у прерађивачкој
индустрији регистровано 31% предузећа и
ова предузећа остварују највећи БДП (у
укупним пословним приходима прерађивачка
делатност и трговина учествују са по 41% ) и
упошљавају највећи број радника. У оквиру
прерађивачке индустрије поред метало-

Привредна предузећа Чачка су по
завршном рачуну за 2013. годину исказала
добит у пословању (добит 3.808.000.000
динара, губитак 1.455.200.000 динара) a
пословни
приходи
су
износили
87.950.145.000 динара.
Што се тиче спољнотрговинске размене у западној Србији, Чачак је међу највећим
извозницима где у структури извоза
доминирају: металски производи (машине и
електро опрема 35%, одећа и обућа 18%,
прехрамбени производи 11%, дрво и хартија
8% и производи од пластике 11%). Чачак има
развијену војну индустрију тако да и ови
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производи учествују са око 9% у извозу.
Највише се извози у земље ЕУ 45% и бивше
републике Југославије 42%.
Оно што је карактеристично за град
Чачак је да и поред тога што је велики
увозник, у увозном асортиману доминирају
сировине и полупроизводи а од готових
производа доминирају производи који се не
производе у нашем крају. У раду послује
велика фирма која је генерални увозник
шкодиних аутомобила за целу Србију, тако да
у структури увоза највеће учешће управо
имају: друмска возила 29%, профили од
легура Ал, бакра, гвожђа 17%, пластика и
пластични производи 14%, машине и апарати
17% и памук, текстил и готови текстилни
производи 8%. ЕУ је наш највећи
спољнотрговински партнер када је реч о
увозу и учествује са преко 70% од укупног
увоза.
За једанаест месеци 2014. године,
Чачак је извезао робе у вредности од 132
милиона долара а увезао робе у вредности од
222 милиона долара па је покривеност увоза
извозом 59%.
Спољнотрговинска размена за исти
период претходне године повећана је за 3%.
II. СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА
На дан 31.12.2014. године, на
територији града Чачка, према евиденцији
Националне службе за запошљавање Филијале Чачак било је 10.771 незапослених
лица од којих је 6.061 жена (56,27%).
I) Посматрано по степенима стручне
спреме, структура незапослених лица у граду
Чачку, на дан 31.12.2014. године је следећа:
- I ССС-1.818 незапослених лица, од
којих је 824 жена,
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- II ССС-723 незапослених лица, од
којих је 512 жена,
- III ССС-3.092 незапослених лица, од
који је 1.345 жена,
- IV ССС-3.394 незапослених лица, од
којих је 2.240 жена,
- V ССС-74 незапослених лица, од
којих је 14 жена,
- VI-1 ССС-334 незапослених лица, од
којих је 203 жене,
- VI-2 ССС-395 незапослених лица, од
којих је 280 жена,
- VII-1ССС- 938 незапослених лица, од
којих је 642 жене,
- VII-2 ССС-2 незапослена лица, од
којих је 1 жена,
- VIII ССС - 1 незапослено лице.
Највећи број незапослених лица је
четвртог (31,5% укупног броја незапослених)
и трећег степена стручне спреме (28,7%
укупног броја незапослених). Највећи број
незапослених жена је у четвртом (37%
укупно незапослених жена) и трећем степену
стручне спреме (22,2% укупно незапослених
жена на територији града Чачка).
II) Посматрано по годинама старости,
структура незапослених лица у граду Чачку,
на дан 31.12.2014. године је следећа:
- 15-19 година -205 незапослених лица
од којих је 85 жена,
- 20-24 године -998 незапослених лица,
од којих је 528 жена,
- 25-29 година -1.372 незапослених
лица, од којих је 844 жена,
- 30-34 године -1.290 незапослених
лица, од којих је 793 жена,
- 35-39 година -1.307 незапослених
лица, од којих је 823 жена,
- 40-44 године -1.286 незапослених
лица, од којих је 785 жена,
- 45-49 година -1.271 незапослених
лица, од којих је 774 жена,

Strana broj 680— Broj 4

SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА

- 50-54 година -1.355 незапослених
лица, од којих је 766 жена,
- 55-59 година -1.235 незапослених
лица, од којих је 636 жена,
- 60-64 године- 452 незапослених лица,
од којих је 27 жена.
Највише незапослених лица је старосне доби 25-29 година старости (12,73%
укупно незапослених) као и старосне доби
50-54 године старости (12,6% укупно
незапослених). Највећи број незапослених
жена је старосне доби 25-29 година (14%
укупно незапослених жена) као и у старосној
доби 35-39 година старости (13,6% укупно
незапослених жена).
III) Посматрано по дужини чекања на
запослење, структура незапослених лица на
територији града Чачка, на дан 31.12.2014.
године је следећа:
- до 3 месеца -1.288 незапослених
лица, од којих је 710 жена,
- 3-6 месеци - 944 незапослених лица,
од којих је 499 жена,
- 6-9 месеци - 694 незапослених лица,
од којих је 317 жена,
- 9-12 месеци - 674 незапослених лица,
од којих је 359 жена,
- 1-2 године -2.066 незапослених лица,
од којих је 1.111 жена,
- 2-3 године -1.298 незапослених лица,
од којих је 715 жена,
- 3-5 година -1.635 незапослених лица,
од којих је 971 жена,
- 5-8 година - 1.050 незапослених лица,
од којих је 640 жена,
- 8-10 година - 428 незапослених лица,
од којих је 252 жене,
Преко 10 година - 694 незапослених
лица, од којих је 487 жена.
Највећи број незапослених лица чека
на запослење између једне и две године
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(19,18% укупно незапослених ) и у периоду
од 3-5 година (15,17% укупно незапослених).
Највећи број жена чека запослење 1-2 године
(18,3% укупно незапослених жена) и од 3-5
година које чине 16% укупно незапослених
жена на територији града Чачка у децембру
2014. године, а према евиденцији Националне
службе-Филијале Чачак.
IV) Пријављене потребе послодаваца
У периоду 01.01.-31.12.2014. године,
према подацима НСЗ - Филијале Чачак,
послодавци су нa територији града Чачка
пријавили потребе за укупно 645 радника.
Послодавци су имали највеће пријављене
потребе за следећим групама занимања:
трговци, обрађивачи метала, економисти,
нераспоређена занимања, комуналци, занимања угоститељства и туризма, произвођачи
одеће, занимања друмског саобраћаја, хемичари...
Најмање пријављених потреба послодавци су имали за следећим групама
занимања: ветеринари, шумари, металурзи,
машински технолози, занимања телекомуникација, стаклари, архитекти и урбанисти,
занимања претоварних услуга, унутрашњег
транспорта и превоза жичарама, информатичари
и
статистичари,
занимања
одбране, безбедности и заштите, природноматематичка занимања, занимања јавног
информисања, остала занимања културе,
уметности и информисања, стоматолози и
фармацеути.
У току 2014. године, код Националне
службе за запошљавање-Филијале Чачак, није
било пријављених потреба од стране
послодаваца за следећим групама занимања:
сточари и живинари, узгајивачи и одгајивачи
осталих животиња, прерађивачи дувана,
занимања експлоатације нафте и земног гаса,
рудари и оплемењивачи руда, монтери и
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инсталатери у машинству, електроничари,
произвођачи керамике и грађевинског
материјала, кожари и крзнари, обућари и
кожни галантеристи, тапетари, железничари,
ваздухопловци, занимања ПТТ саобраћаја,
кадровска и сродна занимања, занимања
осигурања,
наставници
техничко-технолошке, биотехничке и здравствене струке,
ликовни уметници, дизајнери, сценски
уметници, музичари и књижевници, занимања социјалне заштите, физичке културе,
верска занимања.
Број пријављених потреба за радницима по месецима је следећи:
- јануар 2014. године, пријављене
потребе за 16 радника,
- фебруар 2014. године, пријављене
потребе за 22 радника,
- март 2014. године пријављене
потребе за 30 радника,
- април 2014. године пријављене
потребе за 170 радника,
- мај 2014. године, пријављене потребе
за 31 радником,
- јун 2014. године, пријављене потребе
за 112 радника,
- јул 2014. године, пријављене потребе
за 46 радника,
- август 2014. године, пријављене
потребе за 57 радника,
- септембар 2014. године, пријављене
потребе за 59 радника,
- октобар 2014. године, пријављене
потребе за 35 радника,
- новембар 2014. године, пријављене
потребе за 51 радником,
- децембар 2014. године пријављене
потребе за 16 радника.
НАПОМЕНА: На основу одредби
Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Службени гласник РС“, бр.
36/2009 и 88/2010) Национална служба за

Strana broj 681— Broj 4

запошљавање води евиденцију о потреби за
запошљавањем.
Пријаву
потребе
за
запошљавањем подноси послодавац који има
слободан посао и жели да му Национална
служба посредује у запошљавању. То значи
да не постоји више обавеза послодаваца да
достављају
Националној
служби
за
запошљавање пријаву о слободном радном
месту.
V) Запошљавање
У периоду 01.01.-30.12.2014. године,
на територији града Чачка, радни однос је
засновало укупно 21.559 лица, од чега је
10.320 жена. Од тог броја радни однос на
неодређено је засновало 3.463 лица, на
одређено 15.137 лицa и по другим основама
2.959 лица (привремени и повремени
послови, уговор о делу, приправници,
волонтери, предузетници...). Највише лица са
територије града Чачка, а која су се запослила
у току 2014. године је следећих група
занимања: произвођачи биља, геолози,
рудари и оплемењивачи руда, металурзи,
обрађивачи метала, машински конструктори
и
пројектанти,
наставници
техничкотехнолошке струке, друштвено-хуманистичка
занимања, природно математичка занимања...
Најмање запошљавање је било у
оквиру следећих група занимања: електроенергетичари, занимања завршних грађевинских радова, железничари, бродари, занимања угоститељства и туризма, занимања
осигурања, занимања одбране, безбедности и
заштите, наставници природно-математичке
струке, занимања личних услуга, верска
занимања...
У току 2014 године. а према подацима
којима располаже Национална служба за
запошљавање-Филијала Чачак, на територији
града Чачка није било запошљавања лица
чија занимања спадају у следеће групе
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занимања: рибари и одгајивачи осталих
животиња, занимања ПТТ саобраћаја,
менаџери и организатори, занимања јавног
информисања.
У периоду 01.01.-31.12.2014. године,
са евиденције НСЗ-Филијале Чачак, радни
однос на територији града Чачка је засновало
3.868 незапослених лица, од чега је жена
2.193 или 56,7%.
Највише лица са евиденције, а која су
засновала радни однос је у следећим групама
занимања: произвођачи биља, геолози,
рудари и оплемењивачи руда, металурзи,
друштвено-хуманистичка занимања...
Најмање лица са евиденције, а која су
се запослила је у следећим групама занимања: сточари и живинари, електроенергетичари, папирничари, комуналци, тапетари, архитекти и урбанисти, грађевинари,
ваздухопловци, трговци, занимања угоститељства и туризма, кадровска и сродна
занимања,
администратори,
занимања
осигурања...
У току 2014. године није било
запошљавања лица са евиденције у следећим
групама занимања: рибари и узгајивачи
осталих животиња, занимања завршних
грађевинских радова, занимања друмског
саобраћаја,
железничари,
менаџери
и
организатори,
економисти,
правници,
информатичари и статистичари, занимања
одбране, безбедности и заштите, наставници
природно-математичке струке.
Од укупно запослених лица са
евиденције у току 2014. године, на одређено
се запослило 2.104 лица, на неодређено се
запослило 802 лица, док се 962 лица
запослило путем осталих облика запошљавања.

VI)
занимања
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Дефицитарна

и

суфицитарна

Дефицитарна занимања на територији
града Чачка у 2014. години су: помоћни
столар, руковалац машина и уређаја за
прераду папира, возач теретњака, аминистративни техничар, продавац у малопродаји
нафтних деривата и гаса, помоћни графичар,
саобраћајно-транспортни манипулант, професор
физике,
професор
математике,
дипломирани инжењер електротехнике за
електромеханику, машиниста за парне
котлове,
припремач
гумарских
полупроизвода и производа, технолог производње
и одржавања алатних машина, заштитар
имовине-портир ...
Суфицитарна занимања на територији
града Чачка у 2014. години су: машински
техничар–контролор квалитета (IV ССС),
помоћни
женски
фризер,
израђивач
хемијских производа (III ССС и КВ),
матурант гимназије језичког или друштвеног
смера, техничар високоградње, помоћни
дактилограф, прерађивач хране и пића (III
ССС и КВ), продавац у малопродаји
мешовите робе, аутоелектричар, пољопривредни техничар за производњу биља (IV
ССС), матурант гимназије природног или
математичког смера, аутолимар, техничар
конструисања машинских елемената, електротехничар енергетике (IV ССС), техничар
графичке технологије (IV ССС), медицинска
сестра, кројач и конфекционар (III ССС и
КВ), техничар нискоградње, техничар
платног промета, струковни инжењер
менаџмента, воћарско-виноградарски техничар,
економски
техничар,
струковни
економиста, механичар, машиниста, машинбравар, економиста за финансије, рачуноводство и банкарство (VI-1 ССС),
аутомеханичар, хемијско-технолошки техничар (IV ССС), лица без занимања и стручне
спреме, дипломирани правник/мастер пра-
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вник, металоглодач, возач друмског возила
(III ССС и КВ), келнер, металостругар,
продавац (III ССС), кувар једноставних јела,
бравар, шивач текстила.
VII) Теже запошљива лица, односно
посебно осетљиве групе на тржишту рада у
2014. години биле су:
- млади до 30 година живота,
- вишкови запослених,
-незапослена лица старија од 50
година,
- незапослена лица без квалификација
и нискоквалификовани,
- дугорочно незапослена лица,
- особе са инвалидитетом,
- припадници ромске националности,
- жене,
- корисници новчане социјалне помоћи,
- избегла и расељена лица,
- повратници према споразуму о
реадмисији,
- деца без родитељског старања,
-жртве породичног насиља и трговине
људима,
- супружници из породице у којој су
оба супружника незапослена,
- родитељи деце са сметњама у
развоју.
VIII) Планиране обуке Националне
службе за запошљавање
Ради повећања конкурентности незапослених лица на тржишту рада, Национална
служба за запошљавање - Филијала Чачак у
2015. години планира различите врсте обука
за незапослена лица са територије града
Чачка, а које су предвиђене Програмом рада
Националне службе за запошљавање и то:
- обуке у клубу за тражење посла,
-обука за активно тражење посла,
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- тренинг самоефикасности,
- обуке за тржиште рада - основна
информатичка обука са ECDL стандардом,
енглески језик средњи Б1 ниво, немачки језик
почетни А1 ниво, обука за козметичара,
обука за вођење пословних књига, CCNA
(Cisco Certified Network Associate) обука, а
све у складу са потребама тржишта рада,
- обуке на захтев послодавца,
- едукативне услуге Пословног центраобука „Пут до успешног предузетника“
(основе предузетништва, правни аспект
бизниса, порези и доприноси за предузетнике, бизнис план радионица),
- менторинг програми,
- мотивационо-активациони тренинзи,
- радионице за преовладавање стреса
услед губитка посла.
IX) Број запослених у 2014. години на
територији града Чачка (ПРОСЕК 2014.
године)
Према подацима Републичког завода
за статистику, годишњи просек запослених у
2014. години на територији града Чачка
износио је 26.847 лица, од којих је
запослених у правним лицима било 18.761, а
приватних предузетника (лица која самостално обављају делатност) и запослених код
њих 8.086 лица.
Када се број запослених у правним
лицима посматра према секторима делатности структура је следећа:
- пољопривреда, шумарство и рибарство - 170 запослених лица,
- рударство -31 запослено лице,
- прерађивачка индустрија - 5.626
запослених лица,
- снабдевање електричном енергијом,
гасом и паром - 421 запослено лице,
- снабдевање водом и управљање
отпадним водама - 493 запослена лица,

Strana broj 684— Broj 4

SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА

- грађевинарство - 488 запослених
лица,
- трговина на велико и мало, поправка
моторних возила - 3.075 запослених лица,
- саобраћај и складиштење -1.506
запослених лица,
- услуге смештаја и исхране -165
запослених лица,
- информисање и комуникације - 352
запослена лица,
- финансијске делатности и делатности осигурања-450 запослених лица,
- пословање некретнинама-19 запослених лица,
- стручне, научне, иновационе и
техничке делатности - 367 запослених лица,
- административне и помоћне услужне
делатности - 250 запослених лица,
- државна управа и обавезно социјално
осигурање - 769 запослених лица,
- образовање - 2.180 запослених лица,
- здравствена и социјална заштита 2.004 запослена лица,
- уметност, забава и рекреација - 329
запослених лицa,
- остале услужне делатности - 65
запослених лица.

III. ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У
ГРАДУ ЧАЧКУ
Циљ запошљавања је повећање запослености односно успостављање стабилног и
одрживог тренда раста запослености на
тржишту рада.
Политика запошљавања у граду Чачку
утицаће на раст запошљавања и одрживо
повећање запослености, првенствено у
приватном сектору.
Скупштина општине - града Чачка је
образовала Локални савет за запошљавање,
чије чланове је, по овлашћењу Скупштине,
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именовао председник општине – градоначелник града Чачка.
Образовањем Локалног савета за
запошљавање и доношењем аката активне
политике запошљавања, град Чачак је
препознао могућности да утиче на политику
запошљавања на својој територији и да
установљава мере за повећање запослености.
У складу са Законом, по прибављеном
мишљењу Локалног савета за запошљавање а
на основу планираних средстава у буџету,
Скупштина општине – града Чачка је:
1. У 2006. години донела Програм
самозапошљавања за чију реализацију су
уложена средства у износу од 6.900.000,00
динара.
2. У 2007. години донела програме:
- самозапошљавања,
- новог запошљавања,
- новог запошљавања инвалида.
За
реализацију
ових
програма
издвојена су средства у укупном износу од
9.750.000,00 динара.
3.У 2008. години донела програме:
- самозапошљавања,
- новог запошљавања,
- новог запошљавања инвалида.
За
реализацију
ових
програма
издвојена су средства у укупном износу од
10.000.000,00 динара.
4. У 2009. години донела програме:
- самозапошљавања,
- новог запошљавања,
- новог запошљавања инвалида,
- новог запошљавања самохраних
мајки и
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- организовање и спровођење јавних
радова.
За реализацију ових програма издвојена су средства у укупном износу
20.442.421,35 динара.
5. У 2010. години донела Акциони
план запошљавања града Чачка за 2010.
годину, којим су предвиђне следеће мере
активне политике запошљавања:
- подршка самозапошљавању,
- ново запошљавање кроз давање
субвенција послодавцима за отварање нових
радних места,
- ново запошљавање особа са инвалидитетом,
- ново запошљавање самохраних
мајки,
- организовање јавних радова од
интереса за Град ради запошљавања теже
запошљивих категорија незапослених лица,
- подстицање запошљавања младих
путем финансирања запошљавања и стручног
оспособљавања приправника за самосталан
рад у струци.
За реализацију ових мера издвојена су
средства у укупном износу од 20.500.000,00
динара.
6. У 2011. години донела Акциони
план запошљавања града Чачка за 2011.
годину, којим су предвиђене следеће мере
активне политике запошљавања:
- подршка самозапошљавању,
- ново запошљавање кроз давање
субвенција послодавцима за отварање нових
радних места,
- подстицање запошљавања младих
путем финансирања запошљавања и стручног
оспособљавања приправника за самосталан
рад у струци,
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- организовање јавних радова од
интереса за Град ради запошљавања теже
запошљивих категорија незапослених лица.
За реализацију мера из алинеје прве,
друге и треће из буџета Града издвојена су
средства у укупном износу од 15.000.000,00
динара а из буџета Републике средства у
износу од 14.000.000,00 динара а за
реализацију мере из алинеје четврте из
буџета Града издвојена су средства у износу
од 5.500.000,00 динара.
7. У 2012. години донела Акциони
план запошљавања града Чачка за 2012.
годину, којим су предвиђене следеће мере
активне политике запошљавања:
- субвенције за самозапошљавање,
- субвенције послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима,
- јавни радови.
За реализацију ових мера из буџета
Града издвојена су средства у укупном
износу од 29.752.982,60 динара а из буџета
Републике средства у износу од 4.461.578,80
динара.
8. У 2013. години донела Акциони
план запошљавања града Чачка за 2013.
годину, којим су предвиђене следеће мере
активне политике запошљавања:
- субвенције за самозапошљавање,
- субвенције послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима,
- јавни радови.
За реализацију ових мера издвојена су
средства у укупном износу од 37.847.740,62
динара.
9. У 2014. години донела Акциони
план запошљавања за 2014. годину којим су
предвиђене следеће мере и програм активне
политике запошљавања:
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- субвенције за самозапошљавање,
- субвенције послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима,
- јавни радови
- програм стручне праксе
За реализацију мера из алинеје прве и
друге и реализацију програма из алинеје
четврте издвојена су средства у укупном
износу од 30.000.000,00 динара.

IV.

ЦИЉЕВИ

ПОЛИТИКЕ
ТЕРИТОРИЈИ

И

ЗАДАЦИ

ЗАПОШЉАВАЊА
ГРАДА

ЧАЧКА

НА
ЗА

2015. ГОДИНУ
Циљеви и задаци политике запошљавања на територији града Чачка за 2015.
годину су:
- повећање запослености,
- унапређење квалитета радне снаге,
- подстицај послодавцима да запошљавају незапослена лица,
- подстицање запошљавања теже
запошљивих категорија,
- борба против дискриминације посебно погођених група приликом запошљавања,
- отварање нових радних места и
подстицање предузетништва и самозапошљавања,
- промоција и организовање јавних
радова,
- активан приступ Града у области
запошљавања,
- учешће у финансирању мера активне
политике запошљавања из републичког
буџета,
- спровођење мера из Акционог плана
и јачање улоге Локалног савета за запошљавање.
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V. МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ЧАЧКА ЗА
2015. ГОДИНУ
Средства за реализацију мера активне
политике запошљавања планирана су Одлуком о буџету града Чачка за 2015. годину.
Средства се додељују на основу јавног
позива/конкурса.
Уколико до објављивања јавног
позива/конкурса дође до измена у тексту
редовних јавних позива/конкурса Националне
службе за запошљавање, измене ће се
примењивати и на садржину јавних
позива/конкурса који ће се објавити на
основу овог плана.
Средства се преносе
служби за запошљавање.

Националној

Праћење реализације мера активне
политике запошљавања града Чачка за 2015.
годину, врши Национална служба за
запошљавање – Филијала Чачак.
Корисник средстава који не извршава
утврђене обавезе дужан је да одобрена
средства врати сразмерно проценту реализације уговорне обавезе, увећана за износ
законом утврђене камате обрачунате од дана
преноса средстава.
Изузетно, а по претходно прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање, орган надлежан за доношење
одлуке о додели субвенције може донети
одлуку да се кориснику средстава у целини
или делимично изврши отпис потраживања у
случају наступања смрти, теже болести или
елементарних непогода (пожар, поплава,
земљотрес и др).
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Уколико у финансирању мера активне
политике запошљавања учествује министарство надлежно за послове запошљавања
отпис потраживања вршиће се у складу са
актима Националне службе за запошљавање.
Национална служба за запошљавање и
град Чачак закључују Споразум о начину
реализације мера активне политике запошљавања града Чачка за 2015. годину.
Акционим планом за 2015. годину
предвиђене су следеће мере активне политике
запошљавања:
- Субвенције послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима,
- Субвенције за самозапошљавање,
- Јавни радови.
1. Субвенције послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима.
Сувбенција послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима
намењена је послодавцима из приватног
сектора, са седиштем на територији града
Чачка, који ће запослити до 5 незапослених
лица са територије града Чачка, на
неодређено време, са пуним радним
временом, која су пријављена на евиденцији
Националне службе за запошљавање –
Филијала Чачак, најмање 3 месеца пре дана
подношења захтева.
Средства за реализацију ове мере
износе 17.000.000,00 динара.
Субвенције се одобравају послодавцима за запошљавање на новоотвореним
радним местима у једнократном износу од
200.000,00 динара по лицу, осим у случају
запошљавања лица одраслих у хранитељској
породици, особа са инвалидитетом, самохраног родитеља, родитеља коме је одлуком
надлежног суда поверено самостално вршење
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родитељског права и Рома, када се
субвенција додељује у износу од 300.000,00
динара по лицу.
Сaмохраним родитељем у смислу овог
плана сматра се родитељ детета чији је други
родитељ непознат или је умро или је нестао.
Проритет приликом одлучивања о
додели субвенције послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима
имају послодавци који запошљавају лица по
следећем редоследу:
1) лица одрасла у хранитељској
породици,
2) особе са инвалидитетом,
3) младе до 30 година старости,
4) супружнике из породица у коме су
оба супружника незапослена,
5) самохраног родитеља,
6) родитеља коме је одлуком
надлежног суда поверено самостално вршење
родитељског права,
7) Роме који не припадају приоритетима од тачке 1 до 6.
Субвенција послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима се
одобрава под условом:
1. да је уписан у регистар Агенције за
привредне регистре или другог надлежног
органа,
2. да је пословни програм економски
оправдан и да обезбеђује повећање
запослености запошљавањем незапослених
лица са евиденције Националне службеФилијале Чачак без обзира на основ
незапослености,
3. да послодавац није смањивао број
запослених у последња три месеца која
претходе месецу у коме је поднет захтев,
осим у случају нормалне флуктуације
запослених,
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4. да над њим није покренут стечајни,
односно ликвидациони поступак,
5. да уредно измирује обавезе по
основу доприноса за обавезно социјално
осигурање за запослене, за последња три
месеца која претходе месецу у коме је поднет
захтев,
6. да је подносилац захтева над којим
је вођен стечајни поступак и код кога је
усвојен и у целини извршен план реорганизације, успешно пословао најмање 12
месеци,
7. да је подносилац захтева који је
купио привредни субјект над којим је
окончан поступак стечаја, успешно пословао
најмање 12 месеци од дана куповинe,
8. да привредни субјект није у
тешкоћама, у смислу законских прописа
којима се регулише контрола и додела
државне помоћи.
Право на субвенцију послодавцима за
запошљавање на новоотвореним радним
местима не могу остварити:
- државни органи, организације и други
директни и индиректни корисници буџетских
средстава, друштвене организације, удружења грађана, екстериторијалне организације, финансијске институције, банке и
друштва за осигурање имовине и лица,
- подносиоци захтева који обављају
делатност у области експлоатације угља,
трговине, такси превоза, примарне пољопривредне производње, мењачница, коцкања
и клађења и слично,
- корисници средстава који нису
испунили ранију уговорну обавезу према
Националној служби за запошљавање, осим
за обавезе чија је реализација у току,
- подносиоци захтева који су користили
субвенцију по јавним позивима Националне
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службе за запошљавање или града Чачка за
иста лица у току претходнe 3 годинe,
- подносиоци захтева који запошљавају
незапослена лица која су у претходном
периоду од 6 месеци од дана подношења
захтева била у радном односу код
подносиоца захтева, односно послодавца који
је оснивач или повезано лице са подносиоцем
захтева.
Субвенција послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима
додељује се на основу јавног позива који
расписује Национална служба за запошљавање – Филијала Чачак у сарадњи са
Градом, по прибављеном мишљењу Локалног
савета за запошљавање на садржину јавног
позива.
Јавни позив садржи услове које
подносилац захтева треба да испуњава,
документацију коју доставља уз захтев,
средства обезбеђења уговорних обавеза у
складу са актима Националне службе за
запошљавање, рок за подношење захтева,
адресу на који се захтев доставља и друге
потребне елементе.
Национална служба за запошљавањеФилијала Чачак врши пријем, обраду,
рангирање поднетих захтева, проверу
испуњености услова јавног позива и
приложене документације. У циљу правилне
обраде захтева Национална служба за
запошљавање – Филијала Чачак може
тражити и друге доказе релевантне за
одлучивање по захтеву. Захтеви који не
испуњавају услове предвиђене јавним
позивом неће се даље разматрати.
Одлуку о додели субвенције доноси
градоначелник града Чачка, по прибављеном
мишљењу Локалног савета за запошљавање.
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На основу Одлуке о
додели
субвенције, у року од 30 дана од дана
достављања Одлуке, закључиће се Уговор
којим ће се уредити међусобна права и
обавезе, у складу са Спразумом о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији
мера активне политике запошљавања између
Националне службе за запошљавање и града
Чачка.
Пре закључивања уговора корисник
средстава је дужан да достави:
- доказ о заснивању радног односа на
неодређено време за лица која се
запошљавају (копије уговора о раду и
пријаве на обавезно социјално осигурање),
датум заснивања радног односа не сме бити
пре датума подношења захтева,
- одговарајућа средства обезбеђења
уговорних обавеза,
- фотокопију картона депонованих
потписа,
писани
пристанак
корисника
средстава и жиранта за прикупљање и обраду
података о личности.
Сматраће се да је подносилац захтева
одустао од субвенције, ако у року од 30 дана
од дана достављања одлуке не достави доказе
о заснивању радног односа са лицима са
евиденције и осталу документацију за
закључење уговора о додели субвенције.
Обавеза послодаваца је да:
-закључи
уговор
о
раду
са
незапосленим лицем, на неодређено време са
пуним радним временом у трајању од
најмање 24 месеца од дана заснивања радног
односа,
- да редовно исплаћује зараду и
доприносе за обавезно социјално осигурање и
да достави доказ о уплати доприноса за лица
из уговора,
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- уколико лицима која су обухваћена
овом мером престане радни однос, корисник
средстава дужан је да заснује радни однос са
другим незапосленим лицима са евиденције
за преостало време утврђено уговором
увећано за период у коме је извршена замена,
- ако корисник средстава лицима
обухваћеним уговором откаже уговор о раду
без кривице запослених дужан је да врати
целокупан износ субвенције уз припадајућу
законску камату,
- да укупан број запослених не може
бити мањи од броја запослених на дан
закључења уговора о заснивању радног
односа у периоду важења уговора, осим у
случају нормалне флуктуације запослених,
- да обавести Националну службу за
запошљавање – Филијалу Чачак о свакој
промени која је од утицаја на реализацију
уговорних обавеза,
- да обавља делатност на територији
Града на којој је остварио право на
субвенцију.
Национална служба за запошљавање –
Филијала Чачак дужна је да поднесе извештај
Локалном савету за запошљавање и
Скупштини града о реализацији ове мере.
Јавни позив Национална служба за
запошљавање-Филијала Чачак објављује у
листу ,,Послови“, на сајту НСЗ и огласној
табли Филијале Чачак, а град Чачак у
локалном штампаном медију са којим је
закључио уговор о оглашавању.
2. Субвенције за самозапошљавање
Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу са територије
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града Чачка у циљу обављања новорегистроване делатности.
Субвенција се одобрава ради оснивања радње, задруге или другог облика
предузетништва од стране незапосленог или
удруживањем више незапослених, као и за
оснивање привредног друштва уколико
оснивач заснива у њему радни однос.
Средства за реализацију ове мере
износе 8.000.000,00 динара.
Субвенција се одобрава у једнократном износу од 160.000,00 динара по
кориснику, осим у случају самозапошљавања
особа са инвалидитетом када се субвенција
одобрава у једнократном износу од
200.000,00 динара по кориснику.
Субвенција за самозапошљавање се
одобрава под условом:
- да је подносилац захтева пријављен
на евиденцију незапослених Националне
службе за запошљавање - Филијала Чачак
најмање месец дана пре дана подношења
захтева,
- да је пословни програм (бизнис план)
економски оправдан,
- да је завршио инструктивну обуку за
самозапошљавање по плану и програму обуке
у организацији Националне службе за
запошљавање-Филијале Чачак или друге
одговарајуће организације, а у циљу подизања нивоа информисаности и компететности
за отпочињање сопственог посла.
Приоритет приликом одлучивања о
додели субвенције за самозапошљавање
имају незапослена лица по следећем
редоследу:
1) старији од 50 година,
2) млади до 30 година старости,
3) особе за инвалидитетом,
4) лица са најмање четворогодишњим
високим образовањем.
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Субвенција за самозапошљавање не
може се остварити у следећим случајевима:
- за обављање делатности пољопривредног газдинства, удружења грађана и
друштвених организација;
- за обављање делатности у области
експлоатације угља, трговине, такси превоза,
мењачница, коцкања и клађења, примарне
пољопривредне производње и слично,
- за обављање послова/делатности за
коју је решењем о инвалидности или
решењем о процени радне способности и
могућности запослења или одржања запослења утврђено да особа са инвалидитетом не
може да обавља;
- уколико је лице остварило право на
исплату новчане накнаде у једнократном
износу за самозапошљавање,
- уколико је лице користило субвенцију за самозапошљавање по јавном позиву
Националне службе за запошљавање или
града Чачка у периоду од претходне 3 године,
- уколико лице није испунило ранију
уговорну обавезу према Националној служби
за запошљавање.
Субвенција за самозапошљавање се
додељује на основу јавног позива.
Јавни позив за доделу субвенције за
самозапошљавање расписује Национална
служба за запошљавање – Филијала Чачак у
сарадњи са Градом, по прибављеном
мишљењу Локалног савета за запошљавање
на садржину јавног позива.
Јавни позив
подносилац захтева
документацију коју
средства обезбеђења

садржи услове које
треба да испуњава,
доставља уз захтев,
уговорних обавеза у
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складу са актима Националне службе за
запошљавање, рок за подношење захтева,
адресу на који се захтев доставља и друге
потребне елементе.
Национална служба за запошљавање Филијала Чачак врши пријем, обраду и
рангирање поднетих захтева, проверу
испуњености услова јавног позива и
приложене документације. У циљу правилне
обраде захтева, Национална служба за
запошљавање – Филијала Чачак може
тражити и друге доказе релевантне за
одлучивање по захтеву. Захтеви који не
испуњавају услове предвиђене јавним
позивом неће се даље разматрати.
Одлуку о додели субвенције доноси
градоначелник града Чачка, по прибављеном
мишљењу Локалног савета за запошљавање а
уколико
у
финансирању
учествује
министарство надлежно за послове запошљавања одлуку доносе заједно градоначелник Града и директор Националне
службе за запошљавање-Филијала Чачак, по
прибављеном мишљењу Локалног савета за
запошљавање.
На основу Одлуке о додели субвенције
за самозапошљавање, у року од 30 дана од
дана достављања Одлуке, закључиће се
Уговор којим ће се уредити међусобна права
и обавезе, у складу са Спразумом о
уређивању међусобних права и обавеза у
реализацији
мера
активне
политике
запошљавања између Националне службе за
запошљавање и града Чачка.
Пре закључивања Уговора, корисник
средстава је дужан да достави:
- фотокопију решења о оснивању
предузећа или радње,
- фотокопију пријаве на обавезно
социјално осигурање,
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- средство обезбеђења уговорних
обавеза,
- фотокопију картона депонованих
потписа,
- фотокопију решења о ПИБ-у,
- фотокопију уговора о отварању
рачуна или картице текућег рачуна,
- фотокопију личне карте подносиоца
захтева,
- фотокопију личне карте жиранта и
други докази у зависности од статуса
жиранта,
- писани пристанак подносиоца
захтева и жиранта за прикупљање и обраду
података о личности.
Сматраће се да је подносилац захтева
одустао од субвенције, ако у року од 30 дана
од дана достављања одлуке не достави доказе
о отпочињању делатности и документацију за
закључење уговора.
Корисник субвенције за самозапошљавање је дужан да:
- регистровану делатност обавља
најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности,
- редовно уплаћује доприносе за
обавезно социјално осигурање најмање 12
месеци и достави доказе о уплати доприноса.
Национална Служба за запошљавање –
Филијала Чачак дужна је да поднесе извештај
Локалном савету за запошљавање и
Скупштини града о реализацији ове мере.
Јавни позив Национална служба за
запошљавање-Филијала Чачак објављује у
листу „Послови“, на сајту Националне
службе за запошљавање и огласној табли
Филијале Чачак, а град Чачак у локалном
штампаном медију са којим је закључио
уговор о оглашавању.
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3. Јавни радови
Јавни радови су мера активне
политике запошљавања који се организују
ради остваривања одређеног друштвеног
интереса као и у циљу запошљавања,
очувања и унапређења радних способности
незапослених лица са територије града Чачка
која се налазе на евиденцији Националне
службе за запошљавање-Филијале Чачак.
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Средства намењена за спровођење
јавних радова користе се за:
1. исплату месечне зараде, без пореза и
доприноса, у висини од:

Средства за реализацију ове мере
износе 5.000.000,00 динара.

-23.000,00 динара за лица са I и II
степеном стручне спреме,
-24.000, 00 динара за лица са III и IV
степеном стручне спреме,
-25.000,00 динара за лица са V и VI
степеном стручне спреме,
-26.000,00 динара за лица са VII
степеном стручне спреме,

Максимална дужина трајања јавног
рада је 6 месеци.

-трошкове припадајућег пореза и
доприноса за обавезно социјално осигурање.

Jавни радови се организују у области:
- одржавања и обнављања јавне
инфраструктуре,
- одржавања и заштите животне
средине и природе,
- социјалних и хуманитарних делатности.
Послодавац - извођач јавног рада
запошљава лица са територије града Чачка, а
са евиденције незапослених, чију је селекцију
извршила Национална служба за запошљавање-Филијала Чачак.
При селекцији лица приоритет ће
имати теже запошљива незапослена лица и
незапослени у стању социјалне потребе.
Право учешћа у поступку спровођења
јавних радова имају:
- органи јединице локалне самоуправе,
- јавне установе и јавна предузећа,
- привредна друштва,
- предузетници,
- задруге,
- удружења грађана
са седиштем на територији града
Чачка.

Трошкови зараде не могу бити нижи
од минималне зараде утврђене у складу са
прописима о раду.
2. накнаду трошкова доласка и одласка са
рада незапослених лица укључених у јавне
радове, у висини до 1500,00 динара по лицу за
сваки месец ангажовања
3. накнаду трошкова спровођења јавних
радова по лицу у висини од:
-3.500,00 динара за спровођење јавних
радова у области одржавања и обнављања јавне
инфраструктуре и одржавања и заштите животне
средине и природе,
-1.500,00 динара за спровођење јавних
радова у области социјалних и хуманитарних
делатности,

Трошкови спровођења јавних радова
ислаћују се у току трајања јавног рада у
висини од 100% укупних средстава
одобрених уговором за ове намене и иста се
правдају.
4. накнаду трошкова организовања обуке.

У зависности од врсте и сложености
послова које обухвата јавни рад, за
спровођење одређених јавних радова може се
организовати обука у току трајања јавног
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рада, по интерном програму послодавца или
програму образовне установе.
Послодавац - извођач јавног рада
може остварити накнаду за организовање
обуке, у једнократном износу од 50.000, 00
динара по јавном раду.
Износи
по тачкама 1, 2, 3 и 4
(трошкови зараде, трошкова доласка и
одласка са рада незапослених лица укључених у јавне радове, трошкови спровођења
јавних радова и трошкови организовања
обуке) ускладиће се са износима које буде
дефинисала
Национална
служба
за
запошљавање.
Одобрена средства су наменска и могу
да се користе искључиво за спровођење
јавних радова.
Послодавац - извођач јавног рада у
обавези је да обезбеди исплату свих обавеза
у складу са законом, а које не сносе
Национална служба за запошљавање и град
Чачак и то: трошкове доласка и одласка са
рада у преосталом износу до висине цене
превозне карте у јавном превозу, увећање
зараде по основу минулог рада, накнаду
зараде за време коришћења годишњег
одмора,
евентуалну
разлику
између
минималне зараде и зараде утврђене јавним
конкурсом и припадајући износ доприноса за
обавезно социјално осигурање на утврђену
разлику зараде.
Средства за организовање и спровођење
јавних радова додељују се на основу јавног
конкурса који расписује Национална служба
за запошљавање – Филијала Чачак, у сарадњи
са Градом, по прибављеном мишљењу
Локалног савета за запошљавање на
садржину јавног конкурса.
Јавни конкурс садржи услове које
подносилац пријаве треба да испуњава,
документацију коју доставља уз пријаву,
средства обезбеђења уговорних обавеза у
складу са актима Националне службе за
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запошљавање, рок за подношење пријаве,
адресу на који се пријава доставља и друге
потребне елементе.
Национална служба за запошљавање Филијала Чачак врши пријем и обраду
поднетих пријава, проверава испуњеност
услова јавног конкурса и врши рангирање
примљених пријава на основу унапред
дефинисаних критеријума. У циљу правилне
обраде пријава, Национална служба за
запошљавање - Филијала Чачак може
тражити и друге доказе, релевантне за
одлучивање.
Приоритет у избору јавних радова
имају:
- пројекти за које се процени да имају
већи интерес за грађане и локалну средину у
односу на друге пројекте, а нарочито ако
реализација јавног рада омогућава да се
започети јавни рад финансиран из других
извора доведе до његове потпуне реализације,
- пројекти код којих је обезбеђено
суфинансирање учешћем подносиоца пројекта или извођача јавног рада (сопствена
средства или из поклона, донација, легата,
кредита и друго),
- пројекти којима се обезбеђује
запошљавање теже запошљивих незапослених лица и незапослених лица у стању
социјалне потребе са евиденције Националне
службе за запошљавање – Филијале Чачак.
Одлуку о одобравању спровођења
јавног рада доноси градоначелник града
Чачка, по прибављеном мишљењу Локалног
савета за запошљавање а уколико у финансирању учествује министарство надлежно за
послове запошљавања одлуку доносе заједно
градоначелник Града и директор Националне
службе за запошљавање-Филијала Чачак, по
прибављеном мишљењу Локалног савета за
запошљавање.
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На основу Одлуке о одобравању
спровођења јавног рада, у року од 30 дана од
дана достављања Одлуке, закључиће се
Уговор којим ће се уредити међусобна права
и обавезе, у складу са Спразумом о
уређивању међусобних права и обавеза у
реализацији
мера
активне
политике
запошљавања између Националне службе за
запошљавање и града Чачка.
Документација за закључивање уговора:
- уговори о раду са незапосленим
лицима и копије пријава на обавезно
социјално осигурање, као доказ о заснивању
радног односа на одређено време за лица која
се запошљавају,
- средство обезбеђења уговорних
обавеза,
- потврда банке о отвореном
наменском рачуну и картон депонованих
потписа.
Почетком спровођења јавног рада
сматра се датум пријаве на осигурање,
односно почетак рада првог лица ангажованог на јавном раду.
Датум заснивања радног односа који је
наведен у уговору о раду не може бити пре
датума закључења уговора о спровођењу
јавног рада, нити након 30 дана од дана
достављања Одлуке о одобравању спровођења јавних радова.
Сматраће се да је подносилац пријавеизвођач јавног рада одустао од одобрених
средстава и реализације пројекта ако у року
од 30 дана од дана достављања одлуке не
достави
документацију
неопходну
за
закључење уговора.
Послодавац - извођач јавног рада
дужан је да:
- обезбеди вођу програма јавних
радова и ментора за процес оспособљавања
незапослених лица ангажованих на јавном
раду,
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- организује заштиту и безбедност на
раду запослених, у складу са законом и
захтевом стандарда за конкретне послове
јавног рада,
- да заснује радни однос на одређено
време са пуним радним временом са
новозапосленим радницима у дужини трајања
јавног рада, у року од 30 дана од дана
достављања одлуке о спровођењу јавних
радова и да изврши пријаву лица на обавезно
социјално осигурање,
- редовно врши исплату зарада на
текуће рачуне лица,
- редовно врши исплату накнаде
трошкова за долазак и одлазак са рада,
- редовно уплаћује доприносе за
обавезно социјално осигурање и доставља
доказе о уплати доприноса за обавезно
социјално осигурање за лица из уговора,
- редовно доставља доказе о утрошку
пренетих средстава за трошкове зарада,
спровођења обуке, одласка и доласка са рада
и спровођења јавног рада,
- у сваком моменту омогући контролу
реализације и увид у сву потребну
документацију и ток спровођења јавног рада,
- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компeтенцијама након
завршене обуке,
- благовремено извести Националну
службу за запошљавање-Филијалу Чачак о
свим променама од значаја за реализацију
јавног рада,
- да по завршетку јавног рада,
Националној служби за запошљавање-
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Филијали Чачак достави
извршеном јавном раду.

извештај

о

У случају да корисник средстава не
реализује обавезе дефинисане уговором,
дужан је да врати износ исплаћених
средстава.
Национална служба за запошљавањеФилијала Чачак подноси извештај о
реализацији ове мере Локалном савету за
запошљавање и Скупштини града.
Јавни конкурс Национална служба за
запошљавање - Филијала Чачак објављује у
листу „Послови“, на сајту Националне
службе за запошљавање и огласној табли
Филијале Чачак а град Чачак у локалном

Ред.бр.
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штампаном медију са којим је закључио
уговор о оглашавању.

VI. СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
МЕРА
За реализацију мера активне политике
запошљавања из Акционог плана средства су
планирана Одлуком о буџету града Чачка за
2015. годину, у укупном износу од
30.000.000,00 динара.
Предлог расподеле средстава за реализацију мера активне политике запошљавања
града Чачка за 2015. годину:

Мера активне политике запошљавања

Средства у
Динарима

1.

Субвенције послодавцима за запошљавање на
новоотвореним радним местима

17.000.000,00 динара

2.

Субвенције за самозапошљавање

8.000.000,00 динара

3.

Јавни радови

5.000.000,00 динара

Укупно средстава:

30.000.000,00 динара

Одредбом члана 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености утврђено
је да локална самоуправа може да поднесе захтев за средства Министарству рада, запошљавања,
борачка и социјална питања. С обзиром да су потребе за спровођење мера активне политике
запошљавања на територији града Чачка много веће, да је у буџету града Чачка за 2015. годину
издвојено 30.000.000,00 динара, те да је Град претрпео велике штете изазване поплавама током
2014. године, што је приоритет Министарства за учешће у финансирању програма или мера
активне политике запошљавања у 2015. години, а имајући у виду досадашње резултате у области
запошљавања, град Чачак ће затражити додатна средства од Министарства у складу са Законом и
Националним акционим планом запошљавања за 2015. годину.
Предлог расподеле средстава за учешће Министарства у финансирању мера из Акционог
плана:
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Средства у
динарима

Ред.бр.

Мера активне политике запошљавања

1.

Субвенција за самозапошљавање

7.000.000,00 динара

2.

Јавни радови

4.000.000,00 динара

Укупно средстава:

С обзиром да из анализе тржишта рада
произилази да је незапослено 10.771 лице,
мере активне политике запошљавања утицаће
да се смањи број незапослених на теритирији
града Чачка.
VII. Овај Акциони план објавити у
„Службеном листу града Чачка“.

11.000.000,00 динара

Министарства финансија Републике Србије –
Управе за јавни дуг број 401-107/2015-001 од
21.01.2015. године,
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 20. фебруара 2015. године, донела
је

ОДЛУКУ
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-23/15-I
20. фебруар 2015. године

О ЈАВНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА
ЧАЧКА
I

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

63.
На основу члана 32. став 1. тачка 15.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 - др.
закон), члана 33. став 1. Закона о јавном дугу
(„Службени гласник РС“ број 61/2005,
107/2009 и 78/2011) и члана 63. став 1. тачка
18. Статута града Чачка („Службени лист
града Чачка“ број 3/2008, 8/2013 и 22/2013), а
по претходно прибављеном мишљењу

Град Чачак планира да се задужи код
пословних банака у износу до 140.000.000,00
динара (сточетрдесетмилионадинара), са
роком отплате до 5 (пет) година, са грејс
периодом од једне године за финансирање
дела капиталних инвестиционих расхода
утврђених Одлуком о буџету града Чачка за
2015. годину и то за:
1. Реконструкцију, адаптацију и опремање објеката предшколских установа,
2. Изградњу објеката мреже водоснабдевања по месним заједницама,
3. Изградњу објеката мреже кана-
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лизације по месним заједницама,
4. Завршетак изградње фискултурне
сале и учионица у основној школи „Татомир
Анђелић“ у Мрчајевцима,
5. Завршетак изградње прихватилишта
за незбринуте животиње и
6. Набавку опреме за претоварну
трансфер станицу.

Скупштина града Чачка на седници
одржаној 20. фебруара 2015. године, донела
је

Овлашћује се Градоначелник града
Чачка да закључи уговоре са пословним
банкама које понуде најповољније услове за
коришћење кредита из става 1. ове Одлуке,
након спроведеног поступка јавне набавке од
стране надлежне градске управе.

Члан 1.

О извршењу ове Одлуке стараће се
Градска управа за финансије и Градска
управа за опште и заједничке послове града
Чачка.
II
Одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-23/15-I
20. фебруар 2015. године

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

64.
На основу члана 2. ст. 4, члана 51. и
61. Закона о правобранилаштву („Сл. гласник
РС“ бр. 55/2014) и члана 63. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013 и 22/2013),

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ГРАДСКОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ

У Одлуци о Градском правобранилаштву („Службени лист града Чачка“
бр. 18/2014), у члану 3. став 1. број „45“
замењује се бројем „32“.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-23/15-I
20. фебруар 2015. године

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

65.
На основу члана 100. став 4. Закона о
заштити животне средине („Сл. гласник РС“,
бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др.закон,
72/2009 – др.закон и 43/2011 - одлука УС),
члана 7. став 1. Одлуке о буџетском Фонду за
заштиту животне средине града Чачка („Сл.
лист града Чачка“ бр. 21/2009) и члана 63.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013),
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Скупштина града Чачка на седници
одржаној 20. фебруара 2015. године, по
претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне
средине бр. 401-00-00251/2015-09 од 6.02.
2015. године, донела је

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ЧАЧКА
У 2015. ГОДИНИ

Члан 1.
Овим
Програмом
утврђује
се
коришћење средстава Буџетског фонда за
заштиту животне средине града Чачка у 2015.
години.
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у оквиру своје надлежности, обезбеђује
мониторинг квалитета ваздуха. Чланом 15.
истог закона одређено је да се мониторинг
квалитета ваздуха у локалној мрежи обавља
према програму који за своју територију
доноси надлежни орган јединице локалне
самоуправе, а на који сагласност даје
министарство. Осим тога, вишегодишње
праћење параметара квалитета животне
средине и прикупљање и обрада података су
потребни због: оцене стања у животној
средини, доношења дугорочних и средњорочних планова заштите и унапређења
животне средине, доношења годишњих
планова и мера, праћења ефикасности и
оцена сврсисходности предузетих мера. Град
Чачак
у
сарадњи
са
овлашћеним
институцијама годинама спроводи мерења
параметара квалитета животне средине у
складу са законом на дефинисаним мерним
местима.
Циљеви:

Средства фонда у износу од 30 000
000, 00 динара оствариће се од накнаде за
заштиту и унапређење животне средине која
се наплаћује по Одлуци о накнади за заштиту
и унапређење животне средине града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 9/2010 и 16/2011)
и дела средстава по основу накнада за
загађивање животнe срединe која се
наплаћују на основу Закона о заштити
животне средине.

- ефикасно управљање квалитетом
ваздуха и учешће у успостављању јединственог функционалног система праћења и
контроле степена загађења ваздуха и
одржавање базе података о квалитету
ваздуха,
- успостављање сталне контроле као
основног алата заштите и унапређења
животне средине.
Планиране главне активности:

Средства ће се користити за следеће
намене:
1. Програм контроле квалитета
животне срединe, ваздух 1 112 000,00 динара
Оправданост:
Чланом 9. Закона о заштити ваздуха
(„Сл. гласник РС“ бр. 36/2009 и 10/2013)
одређено је да јединица локалне самоуправе,

- израда програма квалитета ваздуха,
- мерење параметара према утврђеном
плану,
- обрада података и њихово достављање надлежним органима,
- извештавање јавности,
- оцена стања,
- доношење одговарајућих мера.
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Носиоци активности:
-помоћник градоначелника за област
економског развоја и заштите животне
средине,
- Градска управа за урбанизам града
Чачка,
-Градска управа за инспекцијски
надзор града Чачка.
Очекивани резултати:
- реализована контрола према усвојеном програму,
- извршена оцена стања,
- упозната јавност о стању квалилтета
ваздуха.
2. Програм
животне
средине,
1 013 000,00 динара

контроле квалитета
површинске
воде,

Strana broj 699— Broj 4

местима. Овај програм контроле обухвата
главне водотокове и градско подручје.
Циљеви:
Успостављање сталне контроле квалитета површинских вода као основног алата
за ефикасно управљање квалитетом вoда како
би површинске воде у погледу физичких,
хемијских, биолошких, бактериолошких,
вирусолошких и радиолошких својстава
одговарале законски прописаним условима.
Планиране главне активности:
- мерење параметара према утврђеном
програму,
- обрада података и њихово достављање надлежним органима,
- извештавање јавности,
- оцена стања,
- доношење одговарајућих мера.

Оправданост:
Носиоци активности:
Контрола квалитета површинских
вода је законска обавеза. Чланом 69. Закона о
заштити животне средине („Сл. гласник РС“
бр. 135/2004, 36/2009 - др.закон, 72/2009 др.закон и 43/2011 - одлука УС) одређено је
да јединица локалне самоуправе у оквиру
своје надлежности
утврђене законом,
обезбеђује континуалну контролу и праћење
стања животне средине. Осим тога
вишегодишње праћење параметара квалитета
животне средине и прикупљање и обрада
података су потребни због: оцене стања у
животној средини, доношења дугорочних и
средњерочних планова заштите и унапређења
животне средине, доношења годишњих
планова и мера, праћења ефикасности и
оцена сврсисходности предузетих мера. Град
Чачак у сарадњи са овлашћеним институцијама
годинама
спроводи
мерења
параметара квалитета животне средине у
складу са законом на дефинисаним мерним

- помоћник градоначелника за област
економског развоја и заштите животне
средине,
-Градска управа за урбанизам града
Чачка.
- Надлежна Републичка водопивредна
инспекција и Републичка инспекција за
заштиту животне средине за отпадне воде
које се уливају у реке.
Очекивани резултати:
- реализована контрола према усвојеном плану,
- извршена оцена стања,
- упозната јавност о стању квалитета
површинских вода.
3. Програм контроле квалитета животне средине, полен 490 000, 00 динара
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Оправданост
Чланом 7. Уредбе о условима за
мониторинг и захтевима квалитета ваздуха
(„Сл. гласник РС“ бр. 11/2020) одређено је да
надлежни орган може одлучити да прати
концентрацију алергеног полена у ваздуху.
На
неопходност
мониторинга
полена
суспендованог у ваздуху указала је Светска
здравствена
организација
званичним
закључцима састанка „Phenology and Human
Health: Alergic Disorders“ који је одржан у
Риму 2003. године. Светска здравствена
организација потврђује да је аерополен битан
узрочник
алергених
реакција
током
последњих
50
година,
а
резултати
мониторинга
аерополена
омогућавају
проучавање, превенцију, дијагностику, па и
лечење поленских алергија. Први пут на
територији Србије осматрање алергеног
полена је почело 2002. године у Савезном
хидрометеоролошком заводу на два мерна
места у Београду. Данас Агенција за заштиту
животне средине успоставља националну
мрежу станица ради праћења концентрација
алергеног полена на територији Србије.
Алергијске болести респираторног тракта су
најчешће узроковане поленом алергијских
биљака. Последњих година уочен је све већи
број особа алергичних на полен. Током
последњих година уочено је повећање броја
особа са симптомима алергијских реакција
(бронхитис, коњуктивитис и дерматитис).
Поред пораста броја блажих симптома
алергијских реакција након интензивног и
дуготрајног излагања дејству инхалаторних
алергена (полен) у популацији се јавља и
више
пацијената
са
опструктивним
бронхитисом, асматичним нападима и
астмом. Мерење концентрације полена у
ваздуху је значајно да би особе алергичне на
полен планирале своје дневне активности и
предузеле секундарне мере превенције и тако
избегле акутне алергијске реакције. Град
Чачак
у
сарадњи
са
овлашћеним

21. februar 2015. godine

институцијама спроводи мерења концентрације полена у ваздуху на дефинисаним
мерним местима.
Циљеви:
Успостављање сталне контроле концентрације полена у ваздуху као једног од
основних алата заштите и унапређења
животне средине.
Планиране главне активности:
- мерење параметара према утврђеном
програму,
- обрада података,
- извештавање јавности,
- оцена стања,
- доношење одговарајућих мера.
Носиоци активности:
- помоћник градоначелника за област
економског развоја и заштите животне
средине,
- Градска управа за урбанизам града
Чачка,
Очекивани резултати:
- реализована контрола према усвојеном програму,
-извршена оцена стања,
- упозната јавност о концентрацији
полена ваздуху.
4.Програм контроле квалитета животне средине, бука 400 000,00 динара
Оправданост:
Закон о заштити животне средине
(„Службени гласник РС“, број 135/2004 и
36/2009) и Закон о заштити од буке у
животној средини („Службени гласник РС“,
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број 36/2009 и 88/10), прописују да јединица
локалне самоуправе утврђује мере и услове
заштите од буке, односно звучне заштите у
плановима, програмима и пројектима,
укључујући и оне на које даје сагласност у
поступку стратешке процене утицаја, процене
утицаја пројеката на животну средину,
односно у поступку издавања интегрисане
дозволе за рад постројења и активности;
врши акустичко зонирање на својој
територији, одређује мере забране и
ограничења у складу са овим законом;
обезбеђује израду стратешких карата буке из
надлежности јединице локалне самоуправе,
тако што доставља неопходне податке
Агенцији за заштиту животне средине
Републике Србије која има обавезу израде
стратешких карата буке до 31.12.2020.
године; доноси локални акциони план
заштите од буке у животној средини на
територији јединице локалне самоуправе;
обезбеђује финансирање мониторинга буке у
животној средини на територији јединице
локалне самоуправе; врши надзор и контролу
примене мера заштите од буке у животној
средини. На основу члана 16. Одлуке о
мерама за заштиту од буке („Службени лист
општине Чачак“ бр. 9/2004) обезбеђује
систематско мерење буке на својој
територији у циљу праћења промене нивоа
буке по зонама утврђеним Одлуком, најмање
једанпут годишње.
Циљеви:
Успостављање сталне контроле нивоа
буке као једног од основних алата заштите и
унапређења животне средине.
Планиране главне активности:
- мерење параметара према утврђеном
програму,
- обрада података,
- извештавање јавности,
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- оцена стања,
- доношење одговарајућих мера,
- израда акционог плана заштите од
буке након израђених стратешких карата
буке.
Носиоци активности:
- помоћник градоначелника за област
eкономског развоја и заштите животне
средине,
- Градска управа за урбанизам града
Чачка,
- Градска управа за инспекцијски
надзор града Чачка.
Очекивани резултати:
- реализована контрола према усвојеном плану,
- извршена оцена стања,
- упозната јавност о прекорачењима
прописаних норми о нивоима буке у
животној средини,
- акустички зониран град,
- учешће у изради стратешке карте
буке,
- израђен локални акциони план
заштите од буке након израђених стратешких
карата буке.
5.
животне
динара

Програм контроле
средине, земљиште

квалитета
100.000,00

Оправданост:
Контрола квалитета земљишта је
обавеза прописана Законом о заштити
животне средине („Сл. гласник РС“ бр.
135/2004, 36/2009, 36/2009 – др.закон и
72/2009 – др. закон) и Уредбе о програму
систематског праћења квалитета земљишта,
индикаторима за оцену ризика од деградације
земљишта и методологији за израду
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ремедијационих
програма
(„Службени
гласник РС“, број 88/10), а у складу са
препорукама Светске здравствене организације (WHO) и Агенције за заштиту животне
средине.
Програм испитивања загађености
земљишта на територији града Чачка
обухвата лабораторијске анализе узорака
земљишта са 3 локације. Локације са којих се
узимају и испитују узорци налазе се у зонама
поплављених подручја, зонама саобраћаја и
зонама које су биле изложене бомбардовању
од стране НАТО авијације. Лабораторијско
испитивање земљишта врши се у складу са
Програмом систематског праћења квалитета
земљишта за 2015. годину који доноси
надлежни орган јединице локалне самоуправе.
На основу испитивања узорака земљишта узетих са локација предвиђених
Програмом и добијеним резултатима извешће
се закључци у погледу загађењa земљишта, и
извршити пренамена за оне површине где су
резултати показали да је степен загађења
битно изменио састав земљишта.
Циљеви:
Успостављање сталне контроле квалитета земљишта као предуслова за ефикасно
управљање квалитетом земљишта.
Планиране главне активности:
- анализа узорака према утврђеном
програму - обрада података,
- извештавање јавности,
- оцена стања,
- промена намене земљишта у случајевима где су резултати анализа показали
да је то потребно.
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Носиоци активности:
- помоћник градоначелника за област
економског развоја и заштите животне
средине,
- Градска управа за урбанизам града
Чачка,
Очекивани резултати:
- реализована контрола према усвојеном програму,
- извршена оцена стања,
- упозната јавност о стању квалитета
земљишта,
- извршена пренамена земљишта.
6. Програм контроле квалитета
животне средине (изненадне експертизе)
100 000,00 динара
Оправданост:
У оквиру заштите животне средине,
примењује се и експертиза у случају када се
на појединим локацијама нагло дешавају
драстичне промене на неком од чинилаца
животне средине. На пример: изненадни
помор риба, пчела, изненада дефолијација и
сушење великог броја биљака на малом
простору и сл. У тим случајевима обично је у
питању неодговорно понашање Човека. Тада
су потребне брзе експертизе овлашћених
установа да би се утврдио узрок и величина
промене као и примениле адекватне мере
заштите.
Циљеви:
- налажење узрока и починилаца
акцидентне ситуације,
- прикупљање елемената потребних за
доношење одговарајућих мера,
- обезбеђење механизама превенције
за одвраћање потенцијалних починилаца.
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Планиране главне активности:
- ангажовање одговарајуће овлашћене
институције по хитном поступку за извршење
експертизе,
- извршење експертизе,
- покретање даљег поступка у складу
са резултатима експертизе и стручним
препорукама.
Носиоци активности:
- помоћник градоначелника за област
развоја и заштите животне средине,
- Градска управа за урбанизам града
Чачка,
- Градска управа за инспекцијски
надзор града Чачка.
Очекивани резултати:
У случају да дође до акцидента –
правовремена и делотворна експертиза.
7. Учешће на сајму екологије, енергетике 400 000,00 динара
Оправданост:
Сајам екологије, енергетике и локалне
самоуправе који се током трећег квартала
сваке године одржава на Београдском сајму,
је манифестација са међународним учешћем.
Током тродневног излагања сајам посети
неколико хиљада људи пре свега из области
енргетике и екологије. Град Чачак је
претходних седам година имао успешан
наступ и свих седам пута добио награду
Београдског сајма.
Циљеви:
- промоција активности и резултата
постигнутих у претходној години,
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- промоција планираних пројеката за
наредну годину,
- размена искустава са другим локалним самоуправама,
- остваривање контаката са институцијама, компанијама и донаторима из
области енергетике и заштите животне
средине.
Планиране главне активности:
- закуп сајамског простора,
- припрема програма представљања
града на штанду и панелима,
- припрема и израда промотивног
материјала,
- реализација наступа на сајму.
Носиоци активности:
- помоћник градоначелника за област
економског развоја и заштите животне
средине,
- Градска управа за урбанизам града
Чачка,
- Градска управа за финансије града
Чачка,
- Градска управа за локални
економски развој града Чачка.
Очекивани резултати:
- реализован успешан промотивни
наступ на сајму,
- остварени нови контакти са
релевантним, институцијама и компанијама.
8. Заштита споменика природе (Фикус,
Гојковића липа, Стабла Града Чачка...)
300 000,00
Оправданост:
Према елаборатима Републичког Завода за заштиту приоде ''Гојковића липа'' и
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„Фикус“ су проглашени за споменике
природе. У том смислу су прописане
одговарајуће мере њихове заштите. Такође на
територији Града Чачка су уочени и
елаборатом Завода за заштиту природе
обрађени репрезентативни примерци биљних
врста који имају вредност споменика
природе, након Скупштинског проглашења
споменицима природе ове биљке ће се
штитити према израђеном програму заштите.
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- заштићене биљке од болести и
штеточина,
- биљке физички заштићене.
9. Образовање становништва у смислу
усвајања знања и стицања вештина које су
непходне за остварење успешне зaштите
животне средине и подизање њеног квалитета
5 000 000,00 динара
Оправданост:

Циљеви:
- заштита природних вредности на
територији Града Чачка,
- стварање позитивног односа грађана
према природним и културним вредностима.
Планиране главне активности:
- израда програма заштите,
- основна нега биљке – заштита од
болести и штеточина,
- физичка заштита. Наводе се у
програму све заштите.
Носиоци активности:
- помоћник градоначелника за област
економског развоја и заштите животне
средине,
- Градска управа за урбанизам града
Чачка,
- Градска управа за инспекцијски
надзор града Чачка,
- јавна установа „Дом културе“ Чачак,
- ЈКП „Градско зеленило“ Чачак,
- Градска упрва за друштвене
делатности града Чачка,
- Градска управа за локални
економски развој града Чачка.
Очекивани резултати:
- израђени програми заштите,

Највеће штете у животнј средини
настају због недовољног знања грађана о
значају
животне
средине,
превенцији
настанка проблема у животној средини и
моделима њиховог решавања. Сталном
едукацијом свих узрасних група становништва, стварамо услове да се грађани сами
брину о свом животном окружењу,
спречавају проблеме који се могу јавити у
животној средини и заједнички наступају у
очувању животне средине да би и будуће
генерације могле уживати у њеној лепоти.
Град Чачак непрестано ради на изградњи и
развоју капацитета за едукацију становништва. У тај процес су укључене све
друштвене групе, институције и појединце
(предшколске установе, образовне и научне
установе, невладине организације, уметнике,
просветне раднике,...).
Циљеви:
- стварање позитивног односа појединца и друштва у целини према животној
средини,
- стварање позитивних навика појединаца, када су у питању конкретне ситуације у
односу на животну средину,
- активирање појединца и друштва у
целини на превенцији настанка и решавању
проблема у животној средини,
- окупљање грађана, посебно младих
око неполитичких идеја,
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- стварање креативних навика насупрот развијеном конформизму.
Планиране главне активности:
Припрема и рализација активности из
области заштите животне средине у
предшколским установама, основним и
средњим школама. (пилот активности,
едукативни семинари, колоније и радионице,
чишћење загађених терена, учешће у
акцијама надзора, акције контроле бројности
агресивних врста у природи, едукације од
врата до врата, анкете грађана, обележавање
значајних датума манифестацијама на јавним
местима...)

Носиоци активности:
- помоћник градоначелника за област
економског развоја и заштите животне
средине,
- Градска управа за урбанизам града
Чачка,
- Градска управа за друштвене делатности града Чачка,
- Градска управа за локални економски развој града Чачка.
Очекивани резултати:
Реализoване активности из области
заштите животне средине планиране у
предшколским установама, основним и
средњим школама
10. „ЕКОФЕСТ“- Обележавање Светског дана заштите животне средине
400 000,00
Оправданост:
Екофест је манифестација која се
организује у Чачку на Светски дан животне
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средине 5. јуна. Поводом ове манифестације
окупљају се сви актери и љубитељи природе.
Основна сврха ове манифестације је ширење
сазнања о вредностима и потреби очувању
животне средине, као и о ограничености
природних ресурса које користимо. Током
Екофеста организују се предавања, изложбе,
такмичења, маскембали, панели... Истицање
проблема везаних за очување животне
средине, приказ начина за њихово решавање,
развијање позитивног става према животоној
средини и промовисање начина живота који
је складан са природним окружењем,
истицање важности примене мера енергетске
ефикасности и коришћења обновљивих
извора енергије, су веома важни едукативни
садржаји које ова манифестација носи са
собом и имају велики утицај на подизање
нивоа свести о заштити и очувању животне
средине.
Циљеви:
- јачање позитивног односа људи
према природи и очувања природних ресурса,
- развој креативних особина људи.
Планиране главне активности:
- припремне активности,
- промотивне активности,
- реализација „ЕКОФЕСТ“.
Носиоци активности:
- помоћник градоначелника за област
економског развоја и заштите животне
средине,
- Градска управа за урбанизам града
Чачка,
- Градска управа за друштвене делатности града Чачка,
- Градска управа за локални економски развој града Чачка.
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Очекивани резултати:
Реализован „ЕКОФЕСТ“.
11. Повећање енергетске ефикасности
и развој коришћења обновљивих извора
енергије на територији града Чачка
7 000 000,00
Оправданост:
Национални програм заштите животне
средине Републике Србије дефинише
континуиране циљеве за период од 2010.2019. године. Поред осталих, дефинисани су
следећи циљеви:
- повећана енергетска ефикасност у
свим секторима производње и потрошње
енергије,
- успостављање система рационалног
газдовања енергијом (енергетски менаџмент),
- подизање нивоа свести и образовања
у погледу повећања енергетске ефикасности
и коришћења обновљивих извора енергије.
Један од највећих проблема града
Чачка је огроман буџетски дефицит у области
енергетике јер Град Чачак већином увози
енергенте и за то издваја огромне суме новца.
Коришћењем сопствених конвеционалних
горива као што је дрво и набављених
фосилних горива нарушава се природно
окружење а приликом сагоревања се
ослобађају штетни гасови који смањују
квалитет животног окружења и нарушавају
здравље људи. Град Чачак тренутно нема
капацитета за коришћење сопствених
обновљивих извора енергије (подземне воде
високе температуре, изгради постројења за
акумулацију светлосне енергије, изгради
ветротурбине чији би положај морао бити
пажљиво одабран јер се Град Чачак налази у
зони ниског струјања ваздуха, изгради мини
хидроелектране...). Оно што се тренутно
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може урадити је употреба доступних
информационх технологија, инсталација и
средстава које омогућавају значајне уштеде
приликом потрошње енергије, смањују
расипање енергије и смањују негативне
утицаје на животно окружење смањујући
потрошњу енергије.
Важно је напоменути да је подизање
нивоа енергетске ефикасности и искоришћење
обновљивих
извора
енергије
стратешки циљ Владе Републике Србије као
и да је Република Србија потписник ''Кјото
протокол''-а где се Република Србија
обавезује на смањење емисије штетних
гасова. Такође Министарство животне
средине и просторног планирања, Министарство финасија и Министарство за
инфраструктуру и енергетику Републике
Србије дали су позитивно мишљење и
инструкције по којима локалне управе могу
финансијски стимулисати инвестиције у
обновљиве
ограничене
и
обновљиве
неограничене
изворе
енергије
(допис
министра финасија број:401-00-01251/2009).
Циљеви:
- повећање енергетске ефикасности у
сектору потрошње енергије,
- заштита животне средине смањењем
употребе необновљивих врста енергије и
одрживом експлоатацијом обновљивих ограничених врста енергије,
- смањење трошкова заштите ваздуха
од загађења,
- приступ наменским финансијским
изворима у земљи и иностранству,
- побољшање енергетске ефикасности
града у целини,
- смањење одлива финансијских средстава ван града за енергетске потребе,
- стварање позитивних ефеката на
буџет града,
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- стварање позитивних навика грађана,
посебно младих, као и њихово конкретно
укључивање у развојне процесе у граду –
шанса за младе,
- стварање услова за стицање лидерске
позиције града у овој области у окружењу,
- стварање позитивне слике града у
земљи и ван земље.
Планиране главне активности:
Замена опреме у јавној расвети и
других уређаја (који повећавају енергетску
ефикасност) у смислу уштеде енергије ради
смањења трошкова потрошње енергије у
јавној расвети.
Носиоци активности:
- помоћник градоначелника за област
економског развоја и заштите животне
средине,
-Градска управа за урбанизам града
Чачка,
- Градска управа за финансије града
Чачка,
- Градска управа за локални економски развој града Чачка,
- ЈКП „Градац“ Чачак.
Очекивани резултати:
- набављена и инсталирана опрема у
јавној расвети и других уређаја који
повећавају енергетску ефикасност и штеде
енергију у смислу смањења трошкова потрошње енергије у јавној расвети,
- изграђени системи за коришћење
обновљивих извора енергије.
12. Подршка примарној селекцији
отпада на територији Града Чачка,
4 000 000,00
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Оправданост:
Ефикасност рада Регионалне санитарне депоније "Дубоко" у Ужицу суштински
зависи од врсте и квалитета отпада који се на
њу одвози. Пројектовани век депоније је 20
година али само у случају да сви партнери
који су учествовали у изградњи регионалне
депоније поклоне пуну пажњу успостављању
система примарне селекције отпада на својој
територији. Град Чачак је успоставио систем
примарне селекције отпада на 65% своје
територије, а намерава да у току ове године,
кроз ресор заштите животне средине овај
проценат повећа. На овај начин ће се
смањити количина отпада која се одлаже на
санитарну депонију "Дубоко" и остварити
уштеда на одвожењу смећа. Град Чачак
намерава да у наредним годинама успостави
систем примарне селекције на целој својој
територији. Поред тога, Град Чачак настоји
да одвожењем отпада са сеоског подручја
спречи настанак дивљих депонија.
Циљеви:
- стављање под контролу и увођење
адекватних поступака за све врсте чврстог
отпада на целокупној територији града Чачка.
Планиране главне активности:
- увођење и оптимизовање примарне
селекције на територији Града Чачка,
- подизање нивоа ефикасности
примарне селекције отпада на територији
града Чачка где је примарна селекција отпада
заступљена,
- одвожење смећа са сеоског подручја.
Носиоци активности:
- помоћник градоначелника за област
економског развоја и заштите животне
средине,
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- Градска управа за урбанизам града
Чачка,
- ЈКП „Комуналац“ Чачак,
- Градска управа за локални
економски развој града Чачка,
- Градска управа за финансије града
Чачка.
Очекивани резултати:
- успостављена примарна селекција
на територији града Чачка,
- смањен број дивљих депонија на
сеоском подручју.
13. Подршка у реализацији пројеката
из области заштите животне средине
поднетих од стране грађана и установа са
територије Града Чачка
5 500 000,00
Оправданост:
Деловање човека може да има разорно
дејство на животну средину, да измени њене
суштинске особине и створи веома
неповољне услове за живот и опстанак
биљних и животињских врста, као и самог
човека. Последице које настају активностима
човека у природи су веома често
непоправљиве или се могу само незнатно
ублажити остављајући у животној средине
печат људског немара и незнања. Примери
таквих последица су нестанак врста,
јаловишта, нарушавање здравља људи,
промене макро и микро климатских услова,
поплаве, суше, испуштање канцерогених и
мутагених материја које улазе у циклус
кружења материја у екосистему... Одговорност и обавеза за обнављање, одржање и
унапређење животне средине стоји на човеку.
Највећи допринос у том погледу могу дати
људи који се налазе директно суочени са
последицама нарушавања животне средине.
У Националном програму заштите животне
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средине Републике Србије интензиван рад на
подизању свести и развијању еколошке
културе свих категорија становништва је
дефинисан као једна од приоритетних
активности. Зато ће Град Чачак подржати
најбоље пројекте из области заштите животне
средине поднете управо од стране самих
грађана и установа које се налазе на
територији Града Чачка.
Циљеви:
- побољшање квалитета животне
средине на територији града Чачка,
- подизање нивоа еколошке свести
становништва у складу са међународним
тенденцијама.
Планиране главне активности:
- припрема и реализација активности
из области заштите животне средине које
иницирају и воде невладине организације,
-припрема и рализација активности из
области заштите животне средине месних
заједница са територије Града Чачка
(повећање зелених површина у месним
заједницама „Танаско Рајић“ и „Алваџиница“; чишћење отпада у речним токовима
и уклањање отпада у месним заједницама
„Атеница“, „Прељина“, Алваџиница“, „Придворица“, „Овчар Бања“ и „Трнава“; примена
мера енергетске ефикасности у месним
заједницама „Прељина“, „Овчар Бања“ и
„Виљуша“; набавка контејнера у месној
заједници „Кључ“ и „Горња Трепча“; замена
азбестних водоводних цеви у месној
заједници „3. децембар“ (замена дотрајалих
азбестних цеви је неопходоност у заштити
животне средине јер код азбестних цеви
након 20 година долази до ерозије
унутрашње бетонске кошуљице тако да се
азбест као потенцијални канцероген таложи
не само у ближој околини цеви већ и путем
воде за пиће кружи кроз цео екосистем. У
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европској унији забрањена је употреба
азбеста као канцерогене материје за израду
водоводних цеви).
Носиоци активности:
- помоћник градоначелника за област
економског развоја и заштите животне
средине,
- Градска управа за урбанизам града
Чачка,
- Градска управа за локални економски развој града Чачка,
- Градска управа за финансије града
Чачка,
- месне заједнице са територије града
Чачка,
- удружења грађана са територије
града Чачка.
Очекивани резултати:
- реализовни пројекти и побољшан
квалитет животне средине на територији
града Чачка,
- повећане зелених површина у
месним заједницама „Танаско Рајић“, и
„Алваџиница“,
- очишћени речни токови од отпада и
уклањање отпада у месним заједницама
„Атеница“, „Прељина“, Алваџиница“, „Придворица“, Овчар Бања“, и „Трнава“,
- примењене мере енергетске ефикасности у месним заједницама „Прељина“,
„Овчар Бања“ и „Виљуша“; набавка
контејнера ради одвоза отпада у Месној
заједници „Кључ“ и „Горња Трепча“;
замењене азбестне водоводне цеви у Месној
заједници „3. децембар“.
14. Заштита предела изузетних одлика
„Овчарско-кабларске клисуре“ 2 000 000,00
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Оправданост:
На основу Уредбе о заштити предела
изузетних
одлика
„Овчарско-кабларска
клисура“ („Сл. гласник РС“, бр. 16/2000)
утврђено је да се клисура Западне Мораве
између планина Овчара и Каблара ставља под
заштиту као предео изузетних одлика и
утврђује за природно добро од изузетног
значаја и сврстава се у I категорију, са
установљеним режимом заштите II (активна
заштита) и III (активна заштита и могућност
одрживог коришћења). Ради заштите једног
оваквог природног добра неопходно је
повећати степен обучености и опремљености
управљача природног добра од изузетног
значаја ЈУ „Туристичке организације Чачак“.
Очување и популаризација овог подручја
крије у себи велике потенцијале за развој
туризма не само у домаћим већ и у
међународним оквирима јер је подручје
„Овчарско-кабларска клисура“ кандидат за
проглашење подручја у систему заштите
НАТУРА 2000. Зато је оспособљавање
управљача овог природног добра у стручном
и материјалном смислу, развој неопходне
инфраструктуре у заштићеном подручју као и
подизање квалитета заштите један од
приоритетних циљева очувања овог подручја
и живог света у њему као и развоја одрживог
туризма.
Циљеви:
Стварање услова за очување и унапређење услова у пределу изузетних одлика
„Овчарско-кабларска клисура“.
Планиране главне активности:
- праћење стања живог света у
заштићеном подручју – мапирање циљаних
врста (заштићене и строго заштићене врсте) и
станишта,
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- обележавање еко-стаза и постављање
осматрачница за посматрање птица,
- рад на повећању стручних капацитета у заштићеном подручју (програми
едукације, радионице и семинари за децу
школског узраста и грађанство, стручно
усавршавање запослених у заштићеном
подручју).
Носиоци активности:
- помоћник градоначелника за област
економског развоја и заштиту животне
средине,
- Градска управа за урбанизам града
Чачка,
- Градска управа за финансије града
Чачка,
- Градска управа за локални економски развој града Чачка,
- Туристичка организација Чачак.
Очекивани резултати:
Остварен виши ниво заштите у пределу изузетних одлика „Овчарско-кабларске
клисуре“

15. Повећање зелених површина на
територији Града Чачка, 2 185 000,00
Оправданост:
Специфичност положаја чачанске
котлине за коју је карактеристично дуже
задржавање ваздушне масе се неповољно
одражава на стање квалитета животне
средине у случају повећане емисије
загађујућих материја у ваздух. За енормне
емисије концентрације загађујућих материја у
ваздуху на подручју града је одговоран
саобраћај који је у великој мери
концентрисан у самом градском језгру, затим
велика близина индустријске зоне центру
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града од само 1 км ваздушном линијом као и
велики број грејних тела на фосилна горива и
дрва у току грејне сезоне. Једна од мера
заштите и очувања квалитета ваздуха је и
увећање зелених површена у Граду.
Суочавање са захтевима да се свака слободна
површина у граду претвори у грађевинску,
доводи до неодложне борбе да се постојеће
зелене површине заштите, обогате и
успоставе нове, као важан вид борбе за
очување квалитета ваздуха и животне
средине.
Циљеви:
- повећање зелених површина,
- смањење количине загађујућих
материја у ваздуху,
- улепшавање животног окружења.
Планиране главне активности:
- избор површина које треба озеленити,
- озелењавање одабраних површина.
Носиоци активности:
- помоћник градоначелника за област
економског развоја и заштите животне
средине,
- Градска управа за урбанизам града
Чачка,
- Градска управа за локални економски развој града Чачка,
- Градска управа за финансије града
Чачка,
- ЈКП „Градско зеленило“.
Очекивани резултати:
- повећане површине које су под
зеленилом,
- побољшан квалитет ваздуха,
- лепше животно окружење.
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Члан 2.

II

Овај Програм објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-23/15-I
20. фебруар 2015. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-23/15-I
20. фебруар 2015. године

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

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

66.
На основу члана 63. став 1. тачка 37.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013),

67.
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 20. фебруара 2015. године, донела
је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 20. фебруара 2015. године, донела
је

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА Д.О.О.
,,НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК

ОДЛУКУ

ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2015. ГОДИНУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

I

ДОПУНУ ПРОГРАМА РАДА ГРАДСКЕ
БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ

ДАЈЕ СЕ сагласност на План и
програм рада Д.О.О. „Научно технолошки
парк Чачак“ Чачак за 2015. годину, који је
усвојила
Скупштина Д.О.О. „Научно
технолошки парк Чачак“ Чачак, на седници
одржаној 30. јануара 2015. године.

.

ПЕТКОВИЋ – ДИС“ ЗА 2015. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Допуну
Програма
рада
Градске
библиотеке
„Владислав Петковић-Дис“ за 2015. годину,
коју је донео Управни одбор Градске
библиотеке „Владислав Петковић-Дис“, на
седници одржаној 3. фебруара 2015. године.
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II

Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

Део средстава за финансирање
опредељен је Финансијским планом и
Планом набавки за 2015. годину, ОШ
„Прељина“ у износу од 650.000,00 динара.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-23/15-I
20. фебруар 2015. године

III
Град Чачак преузима вршење инсвеститорских права.

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

68.
На основу чл. 27. ст. 10. Закона о
јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011,
88/2013 и 105/2014), и чл. 63. ст. 1. тачка 19а
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 20. фебруара 2015. године, донела
је

IV
Ова Oдлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-23/15-I
20. фебруар 2015. године

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

О Д Л У К У
О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈА
ЈЕ НАСТАЛА АДАПТАЦИЈОМ И
ДОГРАДЊОМ ДЕЛА ОБЈЕКТА
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА
ОШ ПРЕЉИНА

I
ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину
непокретност настала адаптацијом и доградњом слободног дела постојећег објекта
основног образовања ОШ Прељина, ознаке 1
на кат. парцели 1529/4 КО Прељина.

69.
На основу члана 22. ст. 1. Закона о
јавним службама («Сл. гласник РС» број
42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005 и 83/2005),
члана 63. став 1. тачка 11а Статута града
Чачка («Сл. лист града Чачка» број 3/2008,
8/2013 и 22/2013) и члана 11. Одлуке о
оснивању Установе за физичку културу –
Спортски центар „Младост“ Чачак («Сл. лист
општине Чачак» број 5/92, 8/2002 и 2/2005),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 20. фебруара 2015. године, донела
је

21. februar 2015. godine

SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА

Strana broj 713— Broj 4

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО
ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА

Скупштина града Чачка на седници
одржаној 20. фебруара 2015. године, донела
је

НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ
СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“
ЧАЧАК
I
Разрешава се Станко Старчевић,
представник запослених, дужности члана
Надзорног одбора Установе Спортски центар
„Младост“ Чачак, због одласка у пензију.
II
Именује се Дејан Коларевић, дипл.
менаџер у спорту, за члана Надзорног одбора
Установе Спортски центар „Младост“ Чачак,
као представник запослених.
III
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-23/15-I
20. фебруар 2015. године

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

70.
На основу чл. 54. ст. 11. т. 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“ број 72/2009, 52/2011 и
55/2013) и члана 63. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013 и
22/2013),

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО
ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ «СВЕТИ
ЂАКОН АВАКУМ» ТРНАВА
I
Разрешава
се
Радомир
Јањић,
представник локалне самоуправе, дужности
члана Школског одбора ОШ «Свети ђакон
Авакум» Трнава.
II
Именује се Славо Милутиновић,
предузетник из Трнаве, за члана Школског
одбора ОШ «Свети ђакон Авакум» Трнава,
као представник локалне самоуправе.
III
Ово решење објавити у «Службеном
листу града Чачка».

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-23/15-I
20. фебруар 2015. године

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

71.
На основу чл. 54. ст. 11. т. 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“ број 72/2009, 52/2011 и
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55/2013) и члана 63. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013 и
22/2013),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 20. фебруара 2015. године, донела
је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО
ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ «22.
ДЕЦЕМБАР» ДОЊА ТРЕПЧА
I
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72.
На основу чл. 54. ст. 11. т. 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“ број 72/2009, 52/2011 и
55/2013) и члана 63. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013 и
22/2013),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 20. фебруара 2015. године, донела
је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО
ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ «СТЕПА
СТЕПАНОВИЋ» ГОРЊА

Разрешава се Љубица Станишић,
представник локалне самоуправе, дужности
члана Школског одбора ОШ «22. децембар»
Доња Трепча.
II
Именује се Драгица Настић, текстилни
техничар, за члана Школског одбора ОШ «22.
децембар» Доња Трепча, као представник
локалне самоуправе.
III
Ово решење објавити у «Службеном
листу града Чачка».

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-23/15-I
20. фебруар 2015. године

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

ГОРЕВНИЦА
I
Разрешава се Драган Радовановић,
представник локалне самоуправе, дужности
члана Школског одбора ОШ «Степа
Степановић» Горња Горевница.
II
Именује се Александар Ровинац,
погонски електричар, за члана Школског
одбора ОШ «Степа Степановић» Горња
Горевница,
као
представник
локалне
самоуправе.
III
Ово решење објавити у «Службеном
листу града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-23/15-I
20. фебруар 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.
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