СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ЧАЧКА
БРОЈ 11
24. АПРИЛ 2013. ГОДИНЕ
На основу члана 63. Статута града Чачка („Службени лист града Чачка“, бр.
3/2008 и 8/2013) и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике
и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка („Службени лист
града Чачка“, бр. 8/2013),
Скупштина града Чачка на седници одржаној 19. априла, 22. априла и 23.
априла 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У
ПОЉОПРИВРЕДИ У 2013. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин коришћења подстицајних
средстава у пољопривреди у 2013. години.
Члан 2.
Средства за подстицање развоја пољопривреде (у даљем тексту: средства)
користе се за:
- финансијску подршку пољопривредним произвођачима у покретању,
обнављању и унапређењу пољопривредне производње, у циљу осавремењавања
технологије производње пољопривредних произвођача и прилагођавања стандарда
и квалитета тржишту ЕУ;
- суфинансирање рада организација које се баве матичном евиденцијом и
селекцијом у сточарству;
- субвенционисање камата за краткорочна задуживања регистрованих
пољопривредних газдинстава;
- друге сврхе у складу са овом Одлуком.
Члан 3.
Средства за остваривање циљева из члана 2. ове Одлуке обезбеђују се у
буџету града Чачка и користе се у складу са финансијским планом Градске управе
за локални економски развој који доноси градоначелник.

Члан 4.
Право на подстицајна средстава остварује се на основу објављеног конкурса.
Одлуку о расписивању конкурса доноси Комисија за доделу подстицајних
средстава у пољопривреди (у даљем тексту: Комисија).
Конкурс се објављује у локалним средствима јавног информисања.
Члан 5.
Комисију образује градоначелник.
Комисију чине председник и 6 чланова, од којих су председник и 3 члана из
реда одборника и 3 члана из реда истакнутих стручњака пољопривредне
производње.
Комисија доноси Пословник о свом раду.
Члан 6.
Комисија је дужна да подноси годишњи извештај о ефектима доделе
подстицајних средстава Скупштини града Чачка.
Члан 7.
Одлуку о додели подстицајних средстава доноси градоначелник на предлог
Комисије.
Члан 8.
Висину средстава за финансијску подршку по једном захтеву утврђује
градоначелник на предлог Комисије у зависности од нивоа обезбеђених средстава
за ове намене у буџету Града, за који се тражи подршка, и броја корисника.
Члан 9.
Правне, административне и друге стручне послове у реализацији ове одлуке
обавља Градска управа за локални економски развој града Чачка.
II ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА
Члан 10.
Корисници подстицајних средстава имају обавезу да доставе тачне податке
и веродостојне доказе уз пријаву.
Корисници су у обавези да наменски употребе додељена средства о чему ће
водити рачуна Комисија у сарадњи са Градском управом за локални економски
развој.

У случају ненаменског коришћења, корисници су у обавези да у целости
врате додељена средства.
Члан 11.
Међусобна права и обавезе града Чачка и корисника подстицајних средстава
уређују се уговором.
III УСЛОВИ И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
1. Финансијска подршка пољопривредним произвођачима у покретању,
обнављању и унапређењу пољопривредне производње, у циљу
осавремењавања технологије производње пољопривредних произвођача и
прилагођавања стандарда и квалитета тржишту ЕУ
Члан 12.
Право на финансијску подршку имају:
- пољопривредни произвођачи и чланови њиховог домаћинства који се баве
искључиво пољопривредном производњом под условом да:
- је пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних
газдинстава са активним статусом у складу са Правилником о начину и условима
уписа и вођења Регистра пољопривредних газдинстава.
- су носиоци или чланови пољопривредног газдинства са пребивалиштем на
територији града Чачка, уписани у регистар пољопривредних газдинстава по
основу права својине односно закупа пољопривредног земљишта које се налази на
територији града Чачка и који се искључиво баве пољопривредном производњом.
Члан 13.
Финансијска подршка користи се за:
1. Повртарску производњу:
- пластеници и стакленици – до 50% од вредности инвестиције;
- опрема за пластеничку и стакленичку производњу (за загревање, хлађење
и друго) - до 50% од вредности инвестиције;
- копање бунара, изградња мини акумулације, опреме за наводњавање и
слично - до 50% од вредности инвестиције;
- набавка семенског кромпира сорти намењених за прераду у чипс - до
50% од вредности инвестиције;
2. Сточарску производњу:
- лактофризи (капацитета 100 - 2.000 л.) - до 50% од вредности инвестиције;
- музилице, хранилице, појилице и слично - до 50% од вредности
инвестиције;
- мешаоне сточне хране - до 50% од вредности инвестиције;

- куповина квалитетног приплодног материјала ради унапређења генетског
потенцијала у говедарству, овчарству, свињарству и живинарству - до 50% од
вредности инвестиције.
3. Воћарску производњу:
- машине и опрема за заштиту биља (фрезe, тарупи, атомизери, прскалице,
скафандер и слично) - до 50% од вредности инвестиције;
- копање бунара, изградња мини акумулације, опреме за наводњавање и
слично - до 50% од вредности инвестиције;
- набавка садног материјала - до 50% од вредности инвестиције;
- набавка противградних мрежа и опреме за подизање исте - до 50% од
вредности инвестиције.
4. Ратарску производњу:
- набавка семенског материјала - до 50% од вредности инвестиције;
- набавка машина, опреме и слично у ратарству- до 30% од вредности
инвестиције;
- копање бунара, изградња мини акумулације, набавка опреме за
наводњавање у ратарству - до 50% од вредности инвестиције.
5. Прерађивачке капацитете:
-

мини хладњаче, сушаре - до 50% од вредности инвестиције;
опрема за прераду воћа, поврћа, меда, млека, меса и других
пољопривредних производа (пакерице, вакумирке, калибратори и
слично) - до 50% од вредности инвестиције.
Члан 14.

За прерађивачке капацитете износ бесповратних средстава не може да буде
већи од 5.000,00 ЕУР у динарској противвредности на дан одлучивања по поднетом
захтеву по једном регистрованом пољопривредном газдинству.
Одобрена
краткорочна
задуживања
носилаца
регистрованих
пољопривредних газдинстава код пословних банака на која ће се субвенционисати
камата у висини 10 процентних поена каматне стопе на годишњем нивоу могу бити
максимално до 15.000,00 ЕУР у динарској противвредности на дан одлучивања по
поднетом захтеву по једном регистрованом пољопривредном газдинству.
Средства се у току године могу користити само по једном основу, а један од
услова за коришћење је да подносилац захтева нема неизмирених обавеза према
буџету града Чачка у моменту подношења захтева.

Члан 15.
Након закључења уговора о додели подстицајних средстава у
пољопривреди, пољопривредни произвођачи приступају реализацији активности
приказаних у конкурсном обрасцу које прати финансијска документација од тог
периода реализације.
Члан 16.
Конкурс зa финансијску подршку садржи:
-

услове за доделу средстава,
доказе који се прилажу уз захтев,
рок за подношење захтева,
рок до када ће учесници конкурса бити обавештени о резултатима
конкурса,
друге податке и доказе од значаја за остваривање права на финансијску
подршку у складу са овом Одлуком.
Члан 17.

Пријава на конкурс се подноси Комисији.
Уз пријаву се подноси:
- попуњен конкурсни образац са обавезним потписом подносиоца,
- доказ о власништву или другом начину коришћења обрадивог
пољопривредног земљишта (лист непокретности, уговор о закупу),
- потврду о регистрацији пољопривредног газдинства (активан статус),
- потврду надлежних пореских органа да је подносилац пријаве измирио
доспеле
порезе, доприносе и друге јавне дажбине,
- друге доказе које утврди Комисија као услов за доделу финансијске
подршке.
2. Суфинансирање рада организација које се баве матичном евиденцијом и
селекцијом у сточарству
Члан 18.
Право на суфинансирање рада организација које се баве матичном
евиденцијом и селекцијом у сточарству имају правна лица регистрована за послове
селекције и матичне евиденције у сточарству.
Члан 19.
Конкурс за суфинансирање рада организација које се баве матичном
евиденцијом и селекцијом у сточарству садржи:

-

услове за доделу средстава,
доказе који се прилажу уз захтев,
рок за подношење захтева,
рок до када ће учесници конкурса бити обавештени о резултатима
конкурса,
друге податке и доказе од значаја за остваривање права на
суфинансирање рада организација које се баве матичном евиденцијом и селекцијом
у складу са овом oдлуком.
Члан 20.
Пријава на конкурс се подноси Комисији.
Уз пријаву се подноси:
- попуњен конкурсни образац са обавезним потписом и печатом
подносиоца,
решење надлежног министарства за обављање послова селекције и
матичне евиденције у сточарству,
- уговор са регионалном саветодавном стручном службом о спровођењу
послова матичне евиденције и селекције.
3. Субвенционисање камате за краткорочна задуживања носилаца
регистрованих пољопривредних газдинстава – у висини 10 процентних
поена каматне стопе на годишњем нивоу
Члан 21.
Право на субвенционисање камате за краткорочна задуживања имају:
- носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава који се баве
искључиво пољопривредном производњом под условом да:
- је краткорочно задуживање носиоцу регистрованог пољопривредног
газдинства одобрено за куповину механизације, семена и садног материјала,
куповину минералног ђубрива, куповину средстава за заштиту биља, куповину
фолија за пластенике, куповину фолија за повртарство и воћарство, куповину
лактофриза, музилица, хранилица и појилица,
- је пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних
газдинстава са активним статусом у складу са Правилником о начину и условима
уписа и вођења Регистра пољопривредних газдинстава.
- су носиоци или чланови регистрованог пољопривредног газдинства са
пребивалиштем на територији града Чачка, уписани у регистар пољопривредних
газдинстава по основу права својине односно закупа пољопривредног земљишта
које се налази на територији града Чачка и који се искључиво баве
пољопривредном производњом.

Члан 22.
Конкурс за субвенционисање камате за краткорочна задуживања носилаца
регистрованих пољопривредних газдинстава – у висини 10 процентних поена
каматне стопе на годишњем нивоу садржи:
- услове за доделу средстава,
- доказе који се прилажу уз захтев,
- рок за подношење захтева,
- рок до када ће подносиоци захтева бити обавештени о резултатима
конкурса,
- друге доказе које утврди Комисија.
Конкурс за субвенционисање камате за краткорочна задуживања носилаца
регистрованих пољопривредних газдинстава – у висини 10 процентних поена
каматне стопе на годишњем нивоу за динарске кредите ће трајати најдуже до
31.10.2013. године или пре истека овог рока у случају потрошње средстава
предвиђених за ову намену, о чему ће пословне банке бити благовремено
обавештене од стране града Чачка.
Члан 23.
Пријава на конкурс подноси се Комисији.
Уз пријаву се подноси:
- попуњен конкурсни образац са обавезним потписом подносиоца,
- потврда издата од стране пословне банке о одобреном кредиту носиоцу
регистрованог пољопривредног газдинства,
- предрачун или профактура за куповину репроматеријала из члана 20. ове
oдлуке за који је и поднет захтев пословној банци за одобрење краткорочног
кредита,
- доказ о власништву или другом начину коришћења обрадивог
пољопривредног земљишта (лист непокретности, уговор о закупу),
- потврду о регистрацији пољопривредног газдинства (активан статус),
- потврду надлежних пореских органа да је подносилац пријаве измирио
доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине,
- друге доказе које утврди Комисија.
Међусобна права и обавезе, у реализацији додељених средстава, уређују се
уговором (тројним) између пословне банке, града Чачка и носиоца регистрованог
пољопривредног газдинства.

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о условима и начину
коришћења подстицајних средстава у пољопривреди („Службени лист града
Чачка“, бр. 3/2013).
Члан 25.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-64/13-I
19. април, 22. април и 23. април 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић
***
На основу члана 63. Статута града Чачка („Службени лист града Чачка“, бр.
3/2008 и 8/2013),
Скупштина града Чачка на седници одржаној 19. априла, 22. априла и 23.
априла 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
У ПРИВРЕДИ У 2013. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин коришћења подстицајних
средстава за развој привреде у 2013. години.

Члан 2.
Подстицајна средства за развој привреде (у даљем тексту: средства) користе
се за:
- субвенционисање камата за краткорочна динарска задуживања приватних
предузећа за набавку нове опреме.
Члан 3.
Средства за остваривање циљева из члана 2. ове Одлуке обезбеђују се у
буџету града Чачка и користе се у складу са финансијским планом Градске управе
за локални економски развој који доноси градоначелник.
Члан 4.
Право на финансијску подршку остварује се на основу објављеног конкурса.
Одлуку о расписивању конкурса доноси Комисија за доделу подстицајних
средстава у привреди (у даљем тексту: Комисија).
Конкурс се објављује у локалним средствима јавног информисања.
Члан 5.
Комисију образује градоначелник.
Комисију чине по један представник свих одборничких група у Скупштини
града Чачка, 2 члана из реда удружења из области привреде и 1 члан из редова
економских стручњака.
Комисија доноси Пословник о свом раду.
Члан 6.
Одлуку о додели подстицајних средстава доноси градоначелник на предлог
Комисије.
Члан 7.
Висину средстава за финансијску подршку по једном захтеву утврђује
градоначелник на предлог Комисије у зависности од нивоа обезбеђених средстава
за ове намене у буџету Града, за који се тражи подршка, и броја корисника.
Члан 8.
Правне, административне и друге стручне послове у реализацији ове одлуке
обавља Градска управа за локални економски развој града Чачка.

II ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА
Члан 9.
Корисници подстицајних средстава имају обавезу да доставе тачне податке
и веродостојне доказе уз пријаву.
Корисници су у обавези да наменски употребе додељена средства о чему ће
водити рачуна Комисија у сарадњи са Градском управом за локални економски
развој.
У случају ненаменског коришћења, корисници су у обавези да у целости
врате додељена средства.
III УСЛОВИ И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
Субвенционисање камате за краткорочна динарска задуживања приватних
предузећа у висини 12 процентних поена каматне стопе на годишњем нивоу без
валутне клаузуле.
Члан 10.
Право на субвенционисање камате за краткорочна динарска задуживања
имају приватна предузећа под условом да:
- је приватно предузеће уписано код Агенције за привредне регистре са
активним статусом,
- да приватно предузеће има седиште на територији града Чачка,
- је краткорочно задуживање приватном предузећу одобрено за набавку нове
опреме,
- запосли најмање једно лице са евиденције Националне службе за
запошљавање од момента закључивања тројног уговора са пословном банком и
градом Чачком до истека временског рока за који су му одобрена подстицајна
средства и да о томе достави потврду од Националне службе за запошљавање, а да
притом не отпусти ниједног запосленог, од дана подношења пријаве до истека
временског рока за који су му одобрена подстицајна средства и да о томе достави
одговарајућу потврду.
Члан 11.
Конкурс за субвенционисање камате за краткорочна динарска задуживања
приватних предузећа у висини 12 процентних поена каматне стопе на годишњем
нивоу без валутне клаузуле садржи:
- услове за доделу подстицајних средстава,
- доказе који се прилажу уз захтев,
- рок за подношење захтева,
- рок до када ће подносиоци захтева бити обавештени о резултатима
конкурса,
- друге доказе које утврди Комисија.

Конкурс за субвенционисање камате за краткорочна динарска задуживања
приватних предузећа у висини 12 процентних поена каматне стопе на годишњем
нивоу без валутне клаузуле ће трајати најдуже до 31.10.2013. године или пре истека
овог рока у случају потрошње средстава предвиђених за ову намену, о чему ће
пословне банке бити благовремено обавештене од стране града Чачка.
Члан 12.
Пријава на конкурс подноси се Комисији.
Уз пријаву се подноси:
- попуњен конкурсни образац са обавезним потписом и печатом
подносиоца,
- потврда издата од стране пословне банке о одобреном кредиту приватном
предузећу,
- предрачун или профактура за куповину опреме из члана 2. ове Одлуке за
који је и поднет захтев
пословној банци за краткорочно задуживање,
- извод из регистра АПР (активан статус),
- потврду АПР да није регистровано да је предузећу изречена правоснажна
судска или управна мера забране обављања делатности,
- потврду о броју запослених у моменту подношења пријаве односно ПП
ОД образац за месец који претходи месецу подношења пријаве на конкурс,
- доказ да рачун привредног субјекта није био у блокади дуже од 7 дана у
континуитету односно максимално 30 дана током последњих годину дана од дана
предаје захтева за доделу подстицајних средстава,
- друге доказе које утврди Комисија.
Члан 13.
Међусобна права и обавезе у реализацији додељених средстава уређују се
уговором (тројним) између пословне банке, града Чачка и приватног предузећа.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-64/13-I
19. април, 22. април и 23. април 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић

***
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи («Сл.
гласник РС» бр. 129/07) и члана 63. Статута града Чачка («Службени лист града
Чачка» број 3/08 и 8/2013),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 19. априла, 22. априла и 23.
априла 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
о утврђивању просечне тржишне цене квадратног метра непокретности на
територији града Чачка за 2013. годину
Члан 1.
Основица пореза на имовину код непокретности, осим пољопривредног
земљишта, где порески обвезник не води пословне књиге у складу са прописима у
Републици Србији, је вредност непокретности на дан 31. децембра године која
претходи години за коју се утврђује и плаћа порез на имовину.
Члан 2.
Утврђује се просечна тржишна цена квадратног метра за следеће
непокретности осим пољопривредног и шумског земљишта на територији града
Чачка на дан 31.12.2012. године, а која ће се користити при утврђивању и обрачуну
пореза на имовину физичких лица у 2013. години и то:
-

станови ...........................................................................
стамбене зграде (куће)...................................................
пословни простор...........................................................
зграде за одмор...............................................................
гараже и други објекти..................................................

79.620,00
33.600,00
134.400,00
33.600,00
28.000,00

динара
динара
динара
динара
динара

Члан 3.
Утврђена просечна тржишна цена квадратног метра објеката из члана 2. ове
Одлуке представља основни елемент за утврђивање вредности непокретноости за
2013. годину.
Члан 4.
Утврђена просечна тржишна цена квадратног метра непокретности из члана 2.
ове Одлуке примењиваће се код утврђивања пореза на имовину за 2013. годину.

Члан 5.
Обрачун пореза на имовину у складу са овом Одлуком вршиће се за 2013.
годину.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-64/13-I
19. април, 22. април и 23. април 2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић
***
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", број
72/11), чл. 17. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној совјини и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник РС", број 24/2012)
и члана 63. став 1. т. 19а. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка", број 3/2008
и 8/2013),
Скупштина града Чачка на седници одржаној 19. априла, 22, априла и 23.
априла 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
о прибављању земљишта за изградњу
прихватилишта за смештај напуштених животиња
I
Прибавља се у јавну својину Града Чачка непокретност-земљиште ради
изградње прихватилишта за смештај напуштених животиња у поступку јавног
оглашавања, а на основу прикупљених понуда.

II
Средства за прибављање земљишта из тачке I ове Одлуке су наменска и
предвиђена су буџетом града Чачка.
III
Земљиште из тачке 1. ове одлуке прибавља се по тржишној цени у висини
процењене тржишне вредности непокретности од стране Министарства финансија,
Пореска управа-Филијала Чачак.
IV
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном
листу града Чачка.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-64/13-I
19. април, 22. април и 23. април 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић
***
На основу чл. 63. Статута града Чачка ("Сл. лист града Чачка" бр. 3/08 и
8/2013),
Скупштина града Чачка на седници одржаној 19. априла, 22. априла и 23.
априла 2013. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању Kомисије за прибављање непокретности - земљишта за изградњу
прихватилишта за смештај напуштених животиња
I
Образује се Комисија за прибављање непокретности - земљишта за изградњу
прихватилишта за смештај напуштених животиња, у следећем саставу:
1. Мирјана Џоковић, дипл. правник – председник
2. Мирјана Ђоковић, мастер економије, члан

3. Сања Обрадовић, дипл. правник, члан,
4. Мирјана Дамљановић, дипл. правник, члан и
5. Мирјана Драмићанин, дипл. економиста, члан.
II
Задатак Комисије је да, спроведе поступак по објављеном огласу , а затим да
на основу прикупљених писмених понуда да предлог о избору најповољнијег
понуђача и исти достави на усвајање надлежном органу, након прибављања акта
од Министарства финансија, Филијале Чачак о процени тржишне вредности
непокретности за које су пристигле понуде.
III
Ово Решење објавити у "Службеном листу града Чачка".
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-64/13-I
19. април, 22. април и 23. април 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић
***
На основу члана 63. став 1. тачка 38. Статута града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ бр. 3/2008 и 8/2013) и члана 18. став 2. Одлуке о организовању Јавног
комуналног предузећа „Комуналац“ Чачак („Сл. лист општине Чачак“ бр. 2/2001 и
15/2006 и „Сл. лист града Чачка“ бр. 16/2009 и 12/2011),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 19. априла, 22. априла и 23.
априла 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2013. ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за
2013. годину, који је донео Управни одбор ЈКП „Комуналац“ Чачак, на седници
одржаној 10. априла 2013. године.

II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-64/13-I
19. април, 22. април и 23. април 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић
***
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“
број 88/2011), члана 60. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник
РС“ број 119/2012), члана 17. став 1. тачка 3. Одлуке о организовању Јавног
комуналног предузећа „Комуналац“ Чачак („Сл. лист општине Чачак“ број 2/2001,
15/2006 и „Сл. лист града Чачка“ број 16/2009 и 12/2011) и члана 63. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008 и 8/2013),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 19. априла, 22. априла и 23.
априла 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА УСЛУГА
ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА СМЕЋА
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о ценама услуга изношења и депоновања
смећа коју је Управни одбор ЈКП „Комуналац“ Чачак, донео на седници број 11/3
одржаној 10.04.2013. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-64/13-I
19. април, 22. април и 23. април 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић

***
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“
број 88/2011), члана 60. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник
РС“ број 119/2012), члана 17. став 1. тачка 3. Одлуке о организовању Јавног
комуналног предузећа „Комуналац“ Чачак („Сл. лист општине Чачак“ број 2/2001,
15/2006 и „Сл. лист града Чачка“ број 16/2009 и 12/2011) и члана 63. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008 и 8/2013),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 19. априла, 22. априла и 23.
априла 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА ПИЈАЧНИХ
УСЛУГА, ЗАКУПА ПИЈАЧНОГ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ПИЈАЧНИХ
ПОВРШИНА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА,
КАО И УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА И ВАНРЕДНИХ
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о ценама пијачних услуга, закупа пијачног
пословног простора и пијачних површина за постављање привремених монтажних
објеката, као и услуге чишћења стамбених зграда и ванредних комуналних услуга,
коју је Управни одбор ЈКП „Комуналац“ Чачак донео на седници број 11/4
одржаној 10.04.2013. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-64/13-I
19. април, 22. април и 23. април 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић
***
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“
број 88/2011), члана 60. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник
РС“ број 119/2012), члана 17. став 1. тачка 3. Одлуке о организовању Јавног

комуналног предузећа „Моравац“ Мрчајевци („Сл. лист општине Чачак“ број
2/2001 и „Сл. лист града Чачка“ број 15/2009) и члана 63. Статута града Чачка („Сл.
лист града Чачка“ број 3/2008 и 8/2013),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 19. априла, 22. априла и 23.
априла 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ О ЦЕНИ ВОДЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о цени воде број 32/1, коју је Управни
одбор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци донео на седници одржаној 21.02.2013. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-64/13-I
19. април, 22. април и 23. април 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић
****
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“
број 88/2011), члана 60. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник
РС“ број 119/2012), члана 17. став 1. тачка 3. Одлуке о организовању Јавног
комуналног предузећа „Моравац“ Мрчајевци („Сл. лист општине Чачак“ број
2/2001 и „Сл. лист града Чачка“ број 15/2009) и члана 63. Статута града Чачка („Сл.
лист града Чачка“ број 3/2008 и 8/2013),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 19. априла, 22. априла и 23.
априла 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ О ЦЕНАМА УСЛУГА ИЗНОШЕЊА
И ДЕПОНОВАЊА СМЕЋА У МРЧАЈЕВЦИМА
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о ценама услуга изношења и депоновања
смећа у Мрчајевцима број 32/2, коју је Управни одбор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци
донео на седници одржаној 21.02.2013. године.

2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-64/13-I
19. април, 22. април и 23. април 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић
***
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“
број 88/2011), члана 60. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник
РС“ број 119/2012), члана 17. став 1. тачка 3. Одлуке о организовању Јавног
комуналног предузећа „Моравац“ Мрчајевци („Сл. лист општине Чачак“ број
2/2001 и „Сл. лист града Чачка“ број 15/2009) и члана 63. Статута града Чачка („Сл.
лист града Чачка“ број 3/2008 и 8/2013),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 19. априла, 22. априла и 23.
априла 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ О ЦЕНАМА ПИЈАЧНИХ УСЛУГА
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о ценама пијачних услуга број 32/3, коју је
Управни одбор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци донео на седници одржаној 21.02.2013.
године.
2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-64/13-I
19. април, 22. април и 23. април 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић

***
На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима («Сл.
гласник РС» број 129/2007), чл. 45. став 8. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ број 129/2007) и члана 55. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
број 3/2008 и 8/2013),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 19. априла 2013. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
I
Утврђује се да је Проф. др Милану Плазинићу, одборнику у Скупштини
града Чачка изабраном са изборне листе Нова Србија – Демократска странка
Србије – Велимир Илић, престао мандат одборника Скупштине града Чачка, због
избора за члана Градског већа.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-64/13-I
19. април 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.
***
На основу члана 45. став 1. и члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“ број 129/2007), члана 63. став 1. тачка 14. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ број 3/2008 и 8/2013) и члана 43. Пословника о раду
Скупштине града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 8/2008),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 19. априла 2013. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ДВА ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА
I
За чланове Градског већа, бирају се:
1. Проф. др Милан Плазинић
2. Дејан Обрадовић
Мандат чланова Градског већа траје до истека мандата Градског већа.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-64/13-I
19. април 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић
***
На основу члана 120. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
3/2008),
Градоначелник града Чачка, дана 4. априла 2013. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за утврђивање и процену штете на грађевинским
објектима настале услед елементарних непогода на подручју града Чачка
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за утврђивање и процену штете на грађевинским
објектима настале услед елементарних непогода на подручју града Чачка, у
саставу:

ПРЕДСЕДНИК
• Драган Вукајловић, дипл.инж. грађевине
ЧЛАНОВИ
•
•

Душан Нонић, дипл. инж. грађевине
Душко Којановић, грађевински техничар

II
Задатак Комисије је да утврђује и процењује штету на грађевинским објектима
насталу услед елементарних непогода на подручју града Чачка и извештаје о томе
доставља градоначелнику.
III
Овим решењем замењује се Решење градоначелника града Чачка о образовању
Комисије за утврђивање и процену штете на грађевинским објектима настале услед
елементарних непогода на подручју града Чачка (,,Сл. лист града Чачка“ број
16/2012).
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 020-42/12-II
4. април 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
мр Војислав Илић, с.р.
***
На основу члана 121. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
3/2008) и члана 14. Одлуке о буџету града Чачка за 2013. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 25/2012), а по предлогу Градске управе за локални економски развој,
Градско веће града Чачка, на седници одржаној 5. априла 2013. године,
донело је

РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2013. годину
(,,Сл. лист града Чачка“ број 25/2012) раздео 2, Градско веће,
функционална класификација 111, апропријација 19, економска
класификација 499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава - Градско веће, одобравају се средства у износу од
108.192,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 131/1, за покриће трошкова превоза и топлог оброка
радника Фабрике хартије, који за дужност имају заштиту и очување
имовине Фабрике.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 131/1,
економска класификација 423 „Услуге по уговору - трошкови превоза и
топлог оброка радника Фабрике хартије“, функционална класификација
490, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава- Градска управа за локални економски
развој.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-56/13-III
5. април 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.
***
На основу члана 121. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008
и 8/2013) и члана 14. Одлуке о буџету града Чачка за 2013. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 25/2012), а по предлогу Градске управе за друштвене делатности,
Градско веће града Чачка, на седници одржаној 10. априла 2013. године,
донело је

РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2013. годину
(,,Сл. лист града Чачка“ број 25/2012) раздео 2, Градско веће, функционална
класификација 111, апропријација 19, економска класификација 499
,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), директни корисник буџетских средстава – Градско
веће града Чачка, одобравају се средства у износу од 780.000,00 динара,
Школи за основно и средње образовање „1. новембар“ Чачак и то:
-

износ од 230.000,00 динара, на име измирења обавезе по уговору о делу за
ангажована лица на реализацији дневног боравка деце и омладине у месецу
априлу 2013. године,
износ од 550.000,00 динара, за исхрану ученика и корисника дневног
боравка, као и превоз ученика.

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 149,
економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти- Текући
трансфери основним школама; функционална класификација 912, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава- Градска управа за друштвене делатности.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
5.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-59/13-III
10. април 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.
***
На основу члана 121. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008
и 8/2013) и члана 6. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава
црквама и верским заједницама („Сл. лист града Чачка“ бр. 8/2013),
Градско веће града Чачка, на седници одржаној 10. априла 2013. године,
донело је

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама у
саставу:
ПРЕДСЕДНИК
Саша Обрадовић, дипл. правник, помоћник градоначелника града Чачка за
област месне самоуправе и инфраструктуру,
ЧЛАНОВИ
1. Ивана Васојевић, дипл. инж. архитектуре, запослена у Градској управи за
урбанизам,
2. Драган Рапајић, дипл. инж. грађевине, запослен у Градској управи за
урбанизам,
3. Слађана Протић, дипл. економиста, запослена у Градској управи за
финансије,
4. Дејан Васовић, дипл. правник, запослен у Градској управи за стручне
послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.
Град Чачак
Градско веће
Број: 06-59/2013-III
10. април 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.
***
На основу члана 121. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008
и 8/2013) и члана 14. Одлуке о буџету града Чачка за 2013. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 25/2012), а по предлогу Градске управе за финансије,

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 10. априла 2013. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2013. годину
(,,Сл. лист града Чачка“ број 25/2012) раздео 2, Градско веће, функционална
класификација 111, апропријација 19, економска класификација 499
,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава-Градско
веће града Чачка, одобравају се средства у износу од 115.000,00 динара, за
непланиране сврхе за које није утврђена апропријација и то за обезбеђење
средстава за измирење обавеза Града за набавку добара за потребе рада
Машинско саобраћајне школе у Чачку и отварају нове апропријације:
-

342/1, економска класификација 512-Машине и опрема- набавка хардвера за
израду наставног учила за Машинско саобраћајну школу, функционална
класификација 360, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града), Директни корисник буџетских средстава-Градска управа за
финансије;

-

342/2, економска класификација 515- Нематеријална имовина-набавка
софтвера за израду наставног учила за Машинско саобраћајну школу,
функционална класификација 360, извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава-Градска
управа за финансије.

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на нове апропријације:
- 342/1, економска класификација 512-Машине и опрема- набавка хардвера
за израду наставног учила за Машинско саобраћајну школу, функционална
класификација 360, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града), Директни корисник буџетских средстава-Градска управа за
финансије, у износу од 80.800,00 динара;
- 342/2, економска класификација 515- Нематеријална имовина- набавка
софтвера за израду наставног учила за Машинско саобраћајну школу,
функционална класификација 360, извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава- Градска
управа за финансије, у износу од 34.200,00 динара.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка.“

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-59/13-III
10. април 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.
***
На основу члана 4. став 6. Пословника Градског већа града Чачка („Сл. лист
града Чачка“ бр. 4/2008),
Градско веће града Чачка, на седници одржаној 22. априла 2013. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
о допуни Решења о задужењима чланова Градског већа за поједине области
I
У Решењу Градског већа града Чачка о задужењима чланова Градског већа
за поједине области број 06-97/2012-III од 12. октобра 2012. године, после тачке 9.
додају се тачке 10. и 11. које гласе:
,,10. Проф. др МИЛАН ПЛАЗИНИЋ, задужује се за област образовања
11. ДЕЈАН ОБРАДОВИЋ, задужује се за област праћења и унапређења
опште безбедности у граду Чачку.“
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-73/2013-III
22. април 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.

***
На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Сл. гласник РС“ бр. 41/2009, 53/2010 и 101/2011) и члана 121. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008 и 8/2013), на предлог Савета за безбедност
саобраћаја,
Градско веће града Чачка, на седници одржаној 22. априла 2013. године,
донело је
ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЧАЧКА ЗА 2013. ГОДИНУ
1. У Програму коришћења средстава за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2013. годину
( „Сл лист града Чачка“ број 1/2013), у тачки 2. износ од 35.000.000,00 замењује се
износом од 35.115.000,00 динара.
2. Тачка 3. мења се и гласи:
„Структура средстава из тачке 2. овог програма је следећа:
I Приходи и примања
1. Приходи планирани Буџетом од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
у 2013. години .................................................................................18.000.000,00 динара
2. Пренета неутрошена средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
у 2013. години .................................................................................17.115.000,00 динара
УКУПНИ И ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ (СА ПРЕНЕТИМ
СРЕДСТВИМА)...............................................................................35.115.000,00 динара
II Расходи и издаци
1.Средства за поправљање саобраћајне инфраструктуре (у складу са програмом
пословања ЈП
Градац)..............................................................................................11.000.000,00 динара
2.Средства за остале намене...........................................................24.115.000,00 динара
2.1 Накнада за рад Савета за безбедност саобраћаја и стручно
усавршавање .................................................................................................................250.
000,00 динара
2.2. Медијско праћење активности из области безбедности
саобраћаја............................................................................................3.000.000,00 динара

2.3. Промотивне и изложбене активности из области безбедности
саобраћаја...............................................................................................200.000,00 динара
2.5. Едукација наставног особља и ученика основних школа.......1.000.000,00 динара
2.7.Подизање техничке исправности трактора...............................1.000.000,00 динара
2.9 Набавка видео надзора за градске саобраћајнице...................12.000.000,00 динара
2.10. Набавка учила и показне опреме за унапређење безбедности саобраћаја за
школске установе (набавка рачунарске опреме за потребе издвојених одељења у
основним школама, саобраћајну сигнализацију за опремање полигона у ОШ
Танаско Рајић)....................................................................................1.550.000,00 динара
2.11. Изградња саобраћајних полигона у предшколским
установама..........................................................................................5.000.000,00 динара
2.12. Набавка машина и опреме – набавка хардвера за израду наставног учила за
Машинско – саобраћајну школу ...........................................................80.800,00 динара
2.13. Нематеријална имовина – набавка софтвера за израду наставног учила за
Машинско – саобраћајну школу...........................................................34.200,00 динара.
УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ...................35.115.000,00 динара“.
3.Ове измене Програма објавити у „Службеном листу града Чачка“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-73/2013-III
22. април 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.
***
На основу члана 121. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008
и 8/2013) и члана 14. Одлуке о буџету града Чачка за 2013. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 25/2012), а по предлогу Градске управе за друштвене делатности,
Градско веће града Чачка, на седници одржаној 22. априла 2013. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2013. годину
(,,Сл. лист града Чачка“ број 25/2012) раздео 2, Градско веће, функционална

класификација 111, апропријација 19, економска класификација 499
,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), директни корисник буџетских средстава – Градско
веће града Чачка, одобравају се средства у износу од 150.000,00 динара, ОШ
„Милица Павловић“ Чачак и то:
износ од 50.000,00 динара, на име реализације активности у
оквиру Европског пројекта „European Schools for a Living
Planet-ESFALP“
износ од 100.000,00 динара, на име завршетка штампања
монографије Школе поводом 75. година постојања.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 149,
економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти - Текући
трансфери основним школама; функционална класификација 912, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава - Градска управа за друштвене делатности.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-73/13-III
22. април 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.
***
На основу члана 121. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008
и 8/2013) и члана 14. Одлуке о буџету града Чачка за 2013. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 25/2012), а по предлогу Градске управе за друштвене делатности,
Градско веће града Чачка, на седници одржаној 22. априла 2013. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2013. годину
(,,Сл. лист града Чачка“ број 25/2012) раздео 2, Градско веће, функционална

класификација 111, апропријација 19, економска класификација 499
,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), директни корисник буџетских средстава – Градско
веће града Чачка, одобравају се средства у износу од 492.300,00 динара, ОШ
„Ратко Митровић“ Чачак, на име обезбеђења средстава за санацију бине у
атријуму Школе.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 149,
економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти - Текући
трансфери основним школама; функционална класификација 912, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава- Градска управа за друштвене делатности.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-73/13-III
22. април 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.
***
На основу члана 121. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008
и 8/2013) и члана 14. Одлуке о буџету града Чачка за 2013. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 25/2012), а по предлогу Градске управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници одржаној 22. априла 2013. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2013. годину
(,,Сл. лист града Чачка“ број 25/2012) раздео 2, Градско веће, функционална
класификација 111, апропријација 19, економска класификација 499
,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава- Градско
веће града Чачка, одобравају се средства у износу од 150.000,00 динара,

Црвеном крсту Чачак, на име обезбеђења додатних средстава за реализацију
акције прикупљања крви, дана 24. априла 2013. године у просторијама ФРА.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 293,
економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијамаЦрвени крст и народна кухиња, функционална класификација 860, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава - Градска управа за финансије.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-73/13-III
22. април 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.
***
На основу члана 82. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 6. Правилника о
заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким
упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору
("Службени гласник РС", бр. 99/2011) и члана 120. тачка 4а. Статута града Чачка
(„Службени лист града Чачка“, бр. 3/2008 и 8/2013),
Градоначелник града Чачка, дана 22. априла 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
1.

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом Одлуком оснива се Служба за интерну ревизију корисника буџетских
средстава града Чачка (у даљем тексту: Служба) и прописује њен положај,
надлежност, организација, начин рада и друга питања од значаја за рад Службе.
Самосталност и законитост

Члан 2.
Служба је организационо и функционално независна од субјекта ревизије,
није део ни једног пословног процеса, односно организационог дела корисника
буџетских средстава града Чачка.
Функционална независност интерне ревизије успоставља се независним
планирањем, спровођењем и извештавањем о обављеним интерним ревизијама.
Члан 3.
Служба има свој печат.
Печат Службе је округлог облика и садржи грб Републике Србије и следећи
текст: “Република Србија, Град Чачак, Служба за интерну ревизију корисника
буџетских средстава града Чачка, Чачак“, исписан на српском језику ћириличним
писмом.
Члан 4.
Служба послове из своје надлежности врши у седишту органа града у Чачку,
улица Жупана Страцимира број 2.
Стручност, непристрасност и политичка неутралност
Члан 5.
Интерни ревизори су дужни да своје послове обављају савесно и
непристрасно, према правилима струке и политички неутрално.
Јавност
Члан 6.
Рад Службе доступан је јавности.
Јавност рада Служба обезбеђује давањем информација и објављивањем
извештаја о ревизији на веб сајту града.
2. НАДЛЕЖНОСТ
Члан 7.
Служба врши ревизију корисника буџетских средстава града Чачка у складу
са прописима којима се уређује буџетски систем и то:
-пословања у складу са прописима,
- реалност интегритета финансијских и пословних извештаја,
- економичности, ефикасности и ефективном коришћењу средстава,
- заштите средстава и података.
Од субјеката ревизије из става 1. овог члана изузимају се индиректни
корисници буџетских средстава који су успоставили интерну ревизију на један од

начина предвиђен чланом 3. Правилника о заједничким критеријумима за
организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и
извештавање интерне ревизије у јавном сектору.
3. ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН РАДА
Члан 8.
Служба се организује као самостална стручна служба.
Члан 9.
Интерна ревизија на основу објективног прегледа доказа обезбеђује
уверавање о адекватности и функционисању постојећих процеса управљања
ризиком, контроле и управљања организацијом, као и да ли ови процеси
функционишу на предвиђен начин и омогућују остварење циљева.
Интерна ревизија пружа саветодавне услуге које се састоје од савета,
смерница, обуке, помоћи или других услуга у циљу повећања вредности и
побољшања процеса управљање ризицима и контроле.
Члан 10.
Интерну ревизију обављају интерни ревизори.
Интерни ревизори у вршењу функције примењују међународне стандарде
интерне ревизије, етички кодекс интерне ревизије и принципе објективности,
компетентности и интегритета.
Интерни ревизори су обавезни да чувају тајност службених и пословних
података.
Руковођење
Члан 11.
Радом Службе руководи начелник Службе за интерну ревизију корисника
буџетских средстава града Чачка.
Начелника Службе распоређује градоначелник у складу са актом о
систематизацији.
Члан 12.
Акт о систематизацији Службе доноси начелник Службе.
Члан 13.
Начелник Службе и интерни ревизори имају права, дужности и
одговорности прописана законом и другим актима којима се уређује интерна
ревизија.

Члан 14.
У погледу послова, примене стандарда, методолошких упутстава за
поступање и извештавање интерне ревизије, права, дужности и одговорности
начелника Службе и интерних ревизора, услова за обављање послова начелника
Службе и интерних ревизора, планирање, спровођење и извештавање интерне
ревизије, примењују се прописи који уређују интерну ревизију.
Члан 15.
Начелник Службе доставља годишњи извештај о ревизији градоначелнику и
Градском већу најкасније до 1. фебруара текуће за претходну годину.
Начелник Службе доставља градоначелнику, односно руководиоцу
ревидираног субјекта извештај о резултатима сваке појединачне ревизије, датим
препорукама и предузетим радњама за побољшање пословања субјекта ревизије.
Члан 16.
Средства за плате и накнаде запослених, материјалне трошкове Службе,
набавку и одржавање опреме обеззбеђују се у буџету града Чачка.
5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Градоначелник ће објавити оглас ради пријема у радни однос начелника
Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава града Чачка у року од
15. дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Након заснивања радног односа, начелник Службе је дужан да у року од 30
дана донесе Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији.
Члан 18.
До израде печата Службе, користиће се печат Градске управе за финансије.
Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 400-2/13-II
22. април 2013. године
Градоначелник
мр Војислав Илић, с.р.

***
На основу члана 85. став 2. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“,
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана 120. став 1. тачка 4а.
Статута града Чачка („Службени лист града Чачка“, бр. 3/2008 и 8/2013),
Градоначелник града Чачка, дана 22. априла 2013. године, донео је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком оснива се Служба за буџетску инспекцију града Чачка (у
даљем тексту: Служба) и утврђује надлежност, организација и друга питања од
значаја за рад.
Самосталност и законитост
Члан 2.
Служба је организационо и функционално самостална у вршењу својих
послова и ради у оквиру и на основу Устава, закона и других прописа.
Стручност, непристрасност и политичка неутралност
Члан 3.
Служба
неутрално.

поступа према правилима струке, непристрасно и политички

Јавност
Члан 4.
Рад Службе доступан је јавности.
Јавност рада Служба обезбеђује давањем информација, одржавањем
конференција за медије и објављивањем извештаја о инспекцији на веб сајту града.
2. НАДЛЕЖНОСТ
Члан 5.
Служба је надлежна за спровођење инспекције над:

1) директним и индиректним корисницима средстава буџета града Чачка;
2) јавним предузећима чији је оснивач град Чачак, правним лицима
основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима
град Чачак има директну или индиректну контролу над више од 50%
капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим
правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног
прихода;
3) правним лицима и другим субјектима којима су директно или
индиректно дозначена средства буџета Града за одређену намену,
правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је
предмет контроле и субјектима који користе средства буџета Града по
основу задуживања, субвенција, остале помоћи из буџета града у било
ком облику, донација, дотација и др.
Члан 6.
Функција Службе буџетске инспекције града Чачка је контрола примене
закона у области материјално - финансијског пословања и наменског и законитог
коришћења средстава корисника буџетских средстава, организација, предузећа,
правних лица и других субјеката из члана 5. ове одлуке.
Служба врши контролу пословних књига, извештаја, евиденције и друге
документације код корисника буџетских средстава са циљем да утврди да ли су
средства наменски и законито коришћена.
Члан 7.
Служба има свој печат.
Печат Службе је округлог облика и садржи грб Републике Србије и следећи
текст у концентричним круговима: “Република Србија, Град Чачак, Служба
буџетске инспекције града Чачка, Чачак“, исписан на српском језику ћириличним
писмом.
Члан 8.
Служба послове из своје надлежности врши у седишту органа града у Чачку,
у улици Жупана Страцимира број 2.
3. ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН РАДА
Члан 9.
Служба се организује као самостална стручна служба.
Служба је функционално и организационо независна од других директних и
индиректних корисника средстава, јавних предузећа и других корисника средстава
буџета.

Акт о систематизацији Службе доноси начелник Службе уз сагласност
Градског већа.
Члан 10.
Послове буџетске инспекције врши буџетски инспектор.
Буџетски инспектор ради и има овлашћења прописана Уредбом о раду,
овлашћењима и обележјима буџетске инспекције.
Буџетски инспектор има приступ свим документима, извештајима,
информацијама и подацима потребним за обављање контроле.
Члан 11.
У погледу права, обавеза и одговорности запослених у Служби примењују
се одредбе закона и подзаконских аката који се односе на запослене у градским
управама.
Члан 12.
Средства за плате и накнаде запослених, материјалне трошкове Службе,
набавку и одржавање опреме обезбеђују се у буџету града.
Руковођење
Члан 13.
Радом Службе руководи начелник Службе.
Градско веће распоређује начелника Службе, на предлог градоначелника.
Начелник Службе распоређује буџетске инспекторе у складу са актом о
систематизацији.
Члан 14.
Начелник Службе представља службу, стара се о законитом, ефикасном и
стручном обављању послова, организује, обједињује и усмерава рад Службе, даје
упутства и смернице за рад, одлучује о правима, обавезама и одговорностима по
основу рада запослених, врши послове буџетског инспектора и врши друге послове
у складу са законом, одлукама органа града и другим прописима.
Члан 15.
За рад на пословима начелника Службе може бити распоређено лице које
има стечено високо образовање на студијама другог степена у области економских
наука (дипломске академске студије – мастер економиста, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије - специјалиста економиста),
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године –

дипломирани економиста, пет година на пословима интерне контроле, финансијске
контроле или рачуноводствено - финансијским пословима као и да испуњава опште
услове прописане за рад у органима локалне самоуправе.
Члан 16.
Буџетски инспектор врши контролу пословних књига, извештаја, евиденције
и друге документације код субјеката из члана 5. ове одлуке.
Буџетски инспектор има право увида у документацију која је предмет
контроле и код других правних лица и учесника у том послу.
Буџетски инспектор је дужан да најави контролу руководиоцу органа или
организације из члана 5. ове одлуке.
Изузетно, контрола се не најављује када је то изричито наведено у налогу за
контролу.
Члан 17.
Послови контроле обављају се по годишњем Програму који доноси
градоначелник на предлог Службе.
Послове контроле буџетски инспектори врше на основу планова рада и
налога за контролу које доноси шеф Службе на основу Програма рада.
Начелник Службе је дужан да изда налог за ванредан инспекцијски надзор
на захтев Скупштине града, Градског већа и градоначелника.
Члан 18.
Служба доставља градоначелнику и Градском већу извештај о
извршеној инспекцији са налозима и мерама шестомесечно и по захтеву за
ванредан надзор.
Служба подноси годишњи извештај о раду Скупштини града најкасније до
1. фебруара текуће за претходну годину и по захтеву за ванредан надзор.
Градоначелник, Градско веће и Скупштина града могу у свако доба да
захтевају подношење извештаја о извршеној инспекцији са налозима и мерама.
Надлежност органа за решавање по жалби

Члан 19.
Градско веће је надлежно за решавање у другом степену по жалби на одлуке
буџетског инспектора.
Одлука Градског већа је коначна у управном поступку.

4.

ОДНОС СЛУЖБЕ ПРЕМА ОРГАНИМА ГРАДА
Члан 20.

Однос Службе према органима града заснива се на правима и дужностима
утврђеним законом, Статутом, овом одлуком и другим актима органа града.
5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Градоначелник ће објавити оглас ради пријема у радни однос начелника
Службе у року од 15. дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Након заснивања радног односа, начелник Службе је дужан да у року од 15
дана донесе Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији.
Члан 22.
Запослени у Градској управи за финансије на радном месту буџетски
контролор преузимају се у Службу и настављају са радом на пословима буџетског
инспектора.
До доношења акта из члана 21. став 2. запослени и става 1. овог члана имају
права из радног односа која су имали до ступања на снагу ове одлуке.
Члан 23.
До израде печата Службе користиће се печат Градске управе за финансије.
Члан 24.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 400-1/13-II
22. април 2013. године
Градоначелник
мр Војислав Илић, с.р.
***
Скупштина Адвокатске коморе Чачак је на редовној годишњој скупштини
одржаној 13.04.2013. године у Краљеву усвојила следеће:

ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА АК ЧАЧАК
који је донет на Скупштини АК Чачак 24.03.2012. године, а који је ступио
на снагу 20.04.2012. године
Члан 1.
Мења се чл.14. ст. 3. Статута АК Чачак тако да исти сада гласи: ,,Изборне
јединице су Одбори адвоката који покривају територију седишта Основних судова
на подручју АК Чачак, те други Одбори уколико Управни одбор АК Чачак донесе
одлуку о њиховом оснивању, с тим да се Одбор може основати за територију на
којој адвокатску делатност обавља најмање 10 адвоката.,,
Члан 2.
Мења се чл. 43. ст. 2. Статута АК Чачак тако да исти сада гласи: ,,Одбори
адвоката оснивају се за подручје сваког Основног суда на подручју АК Чачак.,,
Члан 3.
Брише се чл. 45. ст. 3. Статута АК Чачак.
Члан 4.
Све остале одредбе Статута АК Чачак остају неизмењене.
Члан 5.
Ове прве измене и допуне Статута ступају на снагу 8 дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Чачка“.
АДВОКАТСКА КОМОРА ЧАЧАК
Број: 595/13
15.04.2013. године
ПРЕДСЕДНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК
Адв. Јасмина Милутиновић, с.р.
***
По извршеном сравњивању са изворним текстом утврђено је да се у Одлуци
о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани објављеној у „Службеном
листу града Чачка“ број 4/2013, поткрала грешка, секретар Скупштине, даје

ИСПРАВКУ
Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани
У Одлуци о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани
објављеној у „Службеном листу града Чачка“ број 4/2013 у члану 3. тачка 2. став 2.
уместо „15%“ треба да стоји „10%“.
ИЗ УРЕДНИШТВА „СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА
ГРАДА ЧАЧКА“

С А Д Р Ж А Ј:
126. Одлука о условима и начину коришћења подстицајних средстава у
пољопривреди у 2013. години
127. Одлука о условима и начину коришћења подстицајних средстава у привреди у
2013. години
128. Одлука о утврђивању просечне тржишне цене квадратног метра
непокретности на територији града Чачка за 2013. годину
129. Одлука о прибављању земљишта за изградњу прихватилишта за смештај
напуштених животиња
130. Решење о образовању Комисије за прибављање непокретности – земљишта за
изградњу прихватилишта за смештај напуштених животиња
131. Одлука о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак
за 2013. годину
132. Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга изношења и
депоновања смећа
133. Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама пијачних услуга закупа
пијачног пословног простора и пијачних површина за постављање привремених
монтажних објеката, као и услуге чишћења стамбених зграда и ванредних
комуналних услуга
134. Одлука о давању сагласности на одлуку Управног одбора ЈКП „Моравац“
Мрчајевци о цени воде
135. Одлука о давању сагласности на одлуку Управног одбора ЈКП „Моравац
Мрчајевци о цени услуге изношења и депоновања смећа у Мрчајевцима
136. Одлука о давању сагласности на одлуку Управног одбора ЈКП „Моравац“
Мрчајевци о ценама пијачних услуга
137. Решење о престанку мандата одборника
138. Решење о избору два члана Градског већа
139. Решење о образовању Комисије за утврђивање и процену штете на
грађевинским објектима настале услед елементарних непогода на подручју града
Чачка
140. Решење Градског већа о преносу средстава
141. Решење Градског већа о преносу средстава
142. Решење о образовању Комисије за доделу средстава црквама и верским
заједницама
143. Решење Градског већа о преносу средстава
144. Решење о допуни Решења о задужењима чланова Градског већа за поједине
области
145. Измене програма коришћења средстава за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2013. годину
146. Решење Градског већа о преносу средстава
147. Решење Градског већа о преносу средстава
148. Решење Градског већа о преносу средстава
149. Одлука о оснивању Службе интерне ревизије
150. Одлука о оснивању Службе за буџетску инспекцију

151. Прве Измене и допуне Статута АК Чачак који је донет на Скупштини АК
Чачак 24.03.2012. године, а који је ступио на снагу 20.04.2012. године
- Исправка Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани

