СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ЧАЧКА
БРОЈ 23
1. ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“ број
129/2007, 34/2010-Одлука УС и 54/2011), члана 63. Статута града Чачка («Сл. лист
града Чачка» број 3/2008) и члана 11. став 1. Пословника о раду Скупштине града
Чачка («Сл. лист града Чачка» број 8/2008),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. новембра 2012. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА НОВОИЗАБРАНОМ ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА
I
Верификује се мандат Лидији Колаковић, дипл. инж. агрономије,
новоизабраном одборнику Скупштине града Чачка, коме је мандат одборника
додељен Решењем Изборне комисије града Чачка, број 013-69/12-IV-7 од 22.
новембра 2012. године.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-125/12-I
30. новембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић

***
На основу члана 179. став 2. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“,
бр. 3/2008),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. новембра 2012. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДА ЧАЧКА
1.
Приступа се промени члана 122. став 1. Статута града Чачка („Сл. лист
града Чачка“, бр. 3/2008), којим је утврђен број чланова Градског већа града Чачка,
тако што ће се број чланова Градског већа града Чачка повећати до броја чланова
Градског већа који је одређен чланом 45. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07).
Да се промени члан 149. став 2. Статута града Чачка тако што ће се
утврдити да збор грађана одлучује ако збору присуствује 10% бирача или најмање
30 бирача са пребивалиштем на подручју за које се сазива збор грађана.
2.
Истовремено, извршити усклађивање Статута града Чачка са Законом о
јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011), Законом о јавно - приватном
партнерству и концесијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011), Законом о комуналним
делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011), Законом о јединственом бирачком
списку („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009 и 99/2011), Законом о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/2011 и 93/12) и другим законима који су
ступили на правну снагу након доношења Статута града Чачка, а прописују питања
од значаја за јединицу локалне самоуправе која се уређују статутом јединице
локалне самоуправе.
3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-125/12-I
30. новембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић

***
На основу члана 179. став 4. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“,
бр. 3/2008),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. новембра 2012. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
1.
Задужује се Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка да
изради и достави Градском већу града Чачка нацрт Одлуке о изменама и допунама
Статута града Чачка.
2.
Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка ће Одлуку о
изменама и допунама Статута града Чачка израдити у складу са Одлуком о
приступању промени Статута града Чачка.
3.
Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка ће нацрт Одлуке
о изменама и допунама Статута града Чачка израдити и доставити Градском већу
града Чачка, ради организовања јавне расправе и утврђивања предлога Одлуке о
изменама и допунама Статута града Чачка, у року од 15. дана од дана објављивања
овог закључка.
4.
Овај закључак објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-125/12-I
30. новембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић

***
На основу члана 63. став 1. тачка 7) и члана 169. Статута града Чачка
(''Службени лист града Чачка'' бр. 3/08),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. новембра 2012. године,
донела је
ОДЛУКУ
О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о месној самоуправи на територији града Чачка (у даљем
тексту: Одлука) врши се усклађивање образовања месних заједница на територији
града Чачка са Законом о локалној самоуправи и за већ основане месне заједнице
утврђују поступак укидања и промене подручја месне заједнице, послови које врши
месна заједница, средства за рад месне заједнице, органи, поступак избора,
организација, рад и начин одлучивања органа месне заједнице, јавност рада и
обавештавање грађана у месној заједници и друга питања од значаја за рад месне
заједнице.
Члан 2.
Месна заједница је облик месне самоуправе у којој грађани, са
пребивалиштем на подручју за које је образована, утврђују и задовољавају потребе
од непосредног заједничког интереса и заједничке потребе које сами утврде у
складу са законом и Статутом града Чачка, овом одлуком и одлуком о образовању
месне заједнице.
Члан 3.
Месна заједница има својство правног лица у оквиру права и дужности
утврђених Статутом, овом одлуком, одлуком о оснивању и статутом месне
заједнице.
Члан 4.
Месна заједница има печат.
Садржина, изглед и употреба печата утврдиће се статутом месне
заједнице.
Члан 5.
Месна заједница има статут.
Статутом месне заједнице у складу са законом, Статутом града Чачка,
овом одлуком и одлуком о образовању месне заједнице уређују се послови месне
заједнице, организација, начин рада, избор и опозив органа месне заједнице, и
њихова надлежност, питања о којима грађани одлучују референдумом, на збору

грађана, путем грађанске иницијативе, симболу и празницима месне заједнице и
друга питања од интереса за месну заједницу.
Члан 6.
Рад органа месне заједнице је доступан јавности.
Начин обезбеђења јавности рада органа месне заједнице утврђује се
статутом месне заједнице.
Члан 7.
Ради остваривања својих програма и планова развоја и задовољавања
других потреба од заједничког интереса за грађане, месна заједница може
остваривати сарадњу са месним заједницама, привредним друштвима и другим
организацијама.
II ОБРАЗОВАЊЕ, УКИДАЊЕ И ПРОМЕНА ПОДРУЧЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 8.
Месна заједница се образује у селима по правилу за свако насељено
место.
На територији насељеног места Чачак и у приградским насељима месна
заједница се може образовати за подручје које представља просторну,
функционалну и урбанистичку целину у којој постоји међусобна интересна
повезаност и упућеност грађана на решавање заједничких потреба у свакодневном
животу, као и могућност непосредног договарања и одлучивања о остваривању
заједничких потреба и интереса.
Члан 9.
О образовању, промени подручја и укидању месне заједнице одлучује
Скупштина града Чачка већином гласова од укупног броја одборника по претходно
прибављеном мишљењу грађана са тог подручја.
Одлуком из става 1. овог члана у складу са законом и овом одлуком
прописује се нарочито: назив месне заједнице и тачан опис подручја месне
заједнице, послови месне заједнице, органи и поступак избора, организација и рад
органа, начин одлучивања, средства за рад, јавност рада и обавештавање грађана и
друга питања од значаја за рад месне заједнице.
Правне последице образовања нове или укидања месне заједнице,
односно промене подручја месне заједнице, утврђују се одлуком којом се месна
заједница оснива, мења подручје или укида, у складу са законом.
Члан 10.
Иницијативу за образовање нове, промену подручја или укидање месне
заједнице могу поднети:
- најмање 10% грађана са пребивалиштем на територији на коју се
иницијатива односи путем грађанске иницијативе у складу са законом и Статутом
града.

- Савет месне заједнице,
- Градоначелник,
- најмање 10 одборника у Скупштини града.
Иницијатива за образовање нове, односно промену подручја или
укидање месне заједнице садржи елементе из члана 9. став 2. и 3. ове одлуке, а
нарочито подручје (опис по улицама), број становника непосредне заједничке
интересе, територијалну и урбанистичку повезаност, а ако грађани подржавају
иницијативу и списак грађана са својеручним потписом и ЈМБГ.
О иницијативи из става 1. овог члана Скупштина града је дужна да
одлучи у року од 60 дана од дана пријема.
Члан 11.
Ако Скупштина града прихвати иницијативу за образовање нове,
промену подручја или укидање месне заједнице доноси одлуку о прибављању
мишљења грађана са дела територије на који се предлог односи, референдумом или
давањем писане изјаве.
Одлуком о прибављању мишљења утврђује се назив одлуке о којој се
спроводи изјашњавање, садржина текста писане изјаве, подручје на којем се
спроводи изјашњавање, датум изјашњавања, органи за спровођење изјашњавања и
њихови послови, као и начин утврђивања и објављивања резултата изјашњавања
грађана.
Мишљење се сматра датим када се за њега изјасни већина од укупног
броја пунолетних грађана са пребивалиштем на подручју за које се предлаже
образовање, промена подручја или укидање месне заједнице.
Ако Скупштина не прихвати иницијативу за образовање нове, односно
промену подручја или укидање месне заједнице обавестиће о томе подносиоца
иницијативе.
III ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 12.
Послови месне заједнице утврђују се статутом месне заједнице, у складу
са законом, Статутом града и одлуком о оснивању месне заједнице, а нарочито:
- организовање активности грађана на уређивању насеља, односно
подручја месне заједнице и одржавању комуналне хигијене;
- организовање активности грађана за спровођење заштите и
унапређење животне средине у складу са мерама надлежних органа;
- реализација програма за које се средства обезбеђују
самодоприносом;
- организовање здравственог просвећивања и подизања нивоа
здравствене културе и опште хигијене;
- организовање ванинституционалне бриге о деци и социјално
угроженим, старим и изнемоглим грађанима,

- организовање активности грађана у заштити од елементарних
непогода, у складу са мерама и активностима државних органа;
- организовање хуманитарних активности;
- организовање културних, спортских и рекреативних активности
грађана;
- друге заједничке потребе у складу са законом, одлуком о
оснивању и статутом месне заједнице.
Члан 13
У вршењу послова месна заједница:
- покреће иницијативе надлежним органима града за уређивање
одређених питања и измену прописа из надлежности града;
- покреће иницијативе за доношење и измену планских аката;
- организује активности грађана и организација у реализацији
послова и програма рада месне заједнице;
- организује зборове грађана и учествује у реализацији референдума
и покретању грађанске иницијативе.
Члан 14.
Скупштина града може свим или појединим месним заједницама
поверити вршење одређених послова из надлежности града, а нарочито:
- изградњу и одржавање некатегорисаних путева у складу са програмима и
актима органа града;
- управљање, уређење и одржавање сеоских гробаља, јавних чесми и сл;
- задатке и послове у спровођењу пописа становништва, спровођења
референдума, давања писане изјаве грађана, спровођење анкете и јавне расправе;
- одржавање канала;
- одржавање објеката на којима право коришћења има месна заједница, и
- друге послове у складу са законом и актима Скупштине града, одлуком о
образовању и статутом месне заједнице.
Средства за обављање поверених послова обезбеђују се у буџету града
у складу са њиховом наменом и планираним нивоом.
Надзор над извршавањем поверених послова врше органи града
надлежни за област из које су поверени послови.
IV ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 15.
Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из:
1. средстава утврђених одлуком о буџету града,
2. средстава која грађани обезбеђују самодоприносом уведеним за
подручје месне заједнице,
3. прихода које месна заједница оствари својом активношћу,

4. средстава која грађани непосредно удружују за остваривање
програма месне заједнице,
5. средстава која се пренесу месној заједници за обављање поверених
послова,
6. донација и других средства у складу са законом.
Остварена средства из претходног става месна заједница исказује и
распоређује финансијским планом, а коначан обрачун ових средстава завршним
рачуном у складу са законом.
Члан 16.
Месна заједница има право коришћења на стварима у јавној својини
града које су јој дате на коришћење у складу са законом, статутом и другим актима
града.
Месна заједница има право да ствари држи и да их користи у складу са
природом и наменом ствари, издаје у закуп уз сагласност надлежног органа Града,
у складу са законом и актима града.
Члан 17.
О праву коришћења и другим правима на стварима на којима месна
заједница има право коришћења одлучује Савет месне заједнице у складу са
Законом, статутом и другим актима града и Статутом месне заједнице.
V ОРГАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 18.
У месној заједници као представнички орган грађана образује се Савет
месне заједнице.
Број чланова Савета месне заједнице уређује се Статутом месне
заједнице у складу са Статутом града.
Члан 19.
Изборе за чланове Савета месне заједнице расписује председник
Скупштине града.
Чланови савета бирају се на 4 године.
Право да бира и буде биран у органе месне заједнице има пунолетан
пословно способан држављанин Републике Србије са пребивалиштем на подручју
месне заједнице у којој се врше избори.
Члан 20.
Прву конститутивну седницу Савета месне заједнице сазива председник
Савета из претходног мандата у року од 8 дана од дана избора савета и седницом
председава до избора председника Савета.

Ако председник савета месне заједнице из претходног мандата не сазове
конститутивну седницу савета у року из претходног става, конститутивну седницу
Савета сазива најстарији члан новоизабраног Савета у наредном року од 8 дана
Савет месне заједнице је конституисан избором председника Савета
месне заједнице.
Примопредаја дужности претходног и новоизабраног Савета месне
заједнице врши се на начин утврђен Статутом месне заједнице.
Члан 21.
Савет месне заједнице има председника и заменика председника који се
бирају из редова чланова Савета.
Председник савета месне заједнице представља, заступа месну заједницу
и наредбодавац је за извршење финансијског плана месне заједнице.
Члан 22.
Савет месне заједнице:
- доноси Статут месне заједнице, већином гласова од укупног броја чланова,
- доноси програм рада, финансијски план и усваја завршни рачун,
- доноси план јавних набавки,
- одлучује о начину коришћења средстава у складу са законом и овом
одлуком,
- утврђује приоритете развоја месне заједнице и планове рада и прати
њихову реализацију,
- одлучује и координира укупне активности у месној заједници на
реализацији послова из члана 12. ове одлуке,
- доноси одлуке о намени и употреби средстава месне заједнице у складу са
законом и финансијским планом,
- бира из својих редова председника и заменика председника,
- извршава одлуке и спроводи закључке збора грађана,
- упућује иницијативе надлежним органима за уређивање питања и
проблема везаних за послове из члана 12. ове oдлуке, и
- врши друге послове у складу са Статутом месне заједнице.
Члан 23.
Председник Савета месне заједнице:
- представља и заступа месну заједницу и Савет месне заједнице и
финансијски је наредбодавац месне заједнице за извршење финансијског плана.
- одговоран је за законитост рада Савета месне заједнице,
- организује рад Савета,
- сазива и председава седницама Савета,
- извршава и стара се о извршавању одлука Савета и збора грађана,
- врши и друге послове у складу са законом и Статутом месне
заједнице.
Заменик председника Савета месне заједнице замењује председника у
случају његове одсутности.

Члан 24.
Савет месне заједнице може пуноважно да ради ако седници
присиствује већина од укупног броја чланова, а одлуке се доносе већином гласова
укупног броја чланова Савета, ако овом одлуком или Статутом месне заједнице
није другачије одређено.
Члан 25.
У месној заједници контролу законитог и наменског коришћења и
располагања средствима месне заједнице врши надзорни одбор.
Члан 26.
Организација и рад, начин одлучивања и поступак избора, престанак
мандата пре истека времена на које је члан органа изабран, распуштање органа,
оставка члана органа и друга питања у вези са радом органа месне заједнице
уређују се Статутом месне заједнице у складу са Статутом града и актом о
оснивању месне заједнице.
VI ОДЛУЧИВАЊЕ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
Члан 27.
Грађани у месној заједници одлучују о заједничким интересима и
потребама:
1. референдумом,
2. на збору грађана,
3. подношењем иницијативе.
Члан 28.
Начин одлучивања у месној заједници и учешће грађана у другим
видовима изјашњавања (анкета, јавна расправа, писана изјава, преко изабраних
представника у органима месне заједнице) уређује се Статутом и другим актима
месне заједнице у складу са Статутом града и одлуком о оснивању месне заједнице.
VII МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ПОДРУЧЈА
Члан 29.
Месне заједнице на сеоском подручју града Чачка су:
1. Месна заједница Атеница - за насељено место Атеница,
2. Месна заједница Кулиновци - за насељено место Кулиновци,
3. Месна заједница Придворица- за насељено место Придворица,
4. Месна заједница Јездина - за насељено место Јездина,
5. Месна заједница Бечањ - за насељено место Бечањ,
6. Месна заједница Вујетиници - за насељено место Вујетинци,
7. Месна заједница Бресница – за насељено место Бресница,
8. Месна заједница Горичани – за насељено место Горичани,
9. Месна заједница Качулице – за насељено место Качулице,

10. Месна заједница Горња Трепча – за насељено место Горња
Трепча,
11. Месна заједница Горња Горевница – за насељено место Горња
Горевница,
12. Месна заједница Доња Трепча – за насељено место Доња
Трепча,
13. Месна заједница ''Јован Курсула'' Доња Горевница - за
насељено место Доња Горевница,
14.
Месна заједница Заблаће - за насељено место Заблаће,
15. Месна заједница Вапа – за насељено место Вапа,
16. Месна заједница Балуга /Трнавска/ – за насељено место Балуга
/Трнавска/,
17. Месна заједница Јежевица – за насељено место Јежевица,
18. Месна заједница Бањица – за насељено место Бањица,
19. Месна заједница Липница –за насељено место Липница,
20. Месна заједница Катрга – за насељено место Катрга,
21. Месна заједница Коњевићи – за насељено место Коњевићи,
22. Месна заједница Балуга /Љубићска/–за насељено место Балуга
/Љубићска/,
23. Месна заједница Лозница – за насељено место Лозница,
24. Месна заједница Љубић - за насељено место Љубић,
25. Месна заједница Милићевци – за насељено место Милићевци,
26. Месна заједница Миоковци – за насељено место Миоковци,
27. Месна заједница Мрчајевци – за насељено место Мрчајевци,
28. Месна заједница Мојсиње – за насељено место Мојсиње,
29. Месна заједница Станчићи – за насељено место Станчићи,
30. Месна заједница Остра – за насељено место Остра,
31. Месна заједница Овчар Бања – за насељено место Овчар Бања,
32. Месна заједница Парменац – за насељено место Парменац,
33. Месна заједница Риђаге – за насељено место Риђаге,
34. Месна заједница Паковраће – за насељено место Паковраће,
35. Месна заједница Међувршје – за насељено место Међувршје,
36. Месна заједница Петница – за насељено место Петница,
37. Месна заједница Премећа – за насељено место Премећа,
38. Месна заједница Пријевор – за насељено место Пријевор,
39. Месна заједница Видова – за насељено место Видова,
40. Месна заједница Прељина – за насељено место Прељина,
41. Месна заједница Ракова – за насељено место Ракова,
42. Месна заједница Соколићи – за насељено место Соколићи,
43. Месна заједница Прислоница–за насељено место Прислоница,
44. Месна заједница Рајац-за насељено место Рајац,
45. Месна заједница Брезовица – за насељено место Брезовица
46. Месна заједница Рошци – за насељено место Рошци,
47. Месна заједница Јанчићи- за насељено место Јанчићи,
48. Месна заједница Врнчани – за насељено место Врнчани,
49. Месна заједница Слатина – за насељено место Слатина,

50. Месна заједница Кукићи – за насељено место Кукићи,
51. Месна заједница Мршинци – за насељено место Мршинци,
52. Месна заједница Жаочани – за насељено место Жаочани,
53. Месна заједница Трнава – за насељено место Трнава,
54. Месна заједница Виљуша – за насељено место Виљуша.
55. Месна заједница Вранићи – за насељено место Вранићи,
56. Месна заједница Трбушани образована у делу насељеног
места Трбушани без подручја месне заједнице ''Лугови'' Чачак, утврђеног у ставу 2.
тачка 13. овог члана.
Месне заједнице на територији насељеног места Чачак и у насељима
градског карактера су:
1. Месна заједница ''Свети Сава'' Чачак на подручју унутар следећих
граница: лева страна границе КО Чачак и КО Лозница од Булевара ослободилаца
Чачка /''кружног пута''/ до КО Кулиновци, лева страна границе КО Кулиновци и КО
Чачак од границе КО Лозница до КО Атеница, лева страна КО Атеница од границе
КО Кулиновци до Атеничке реке, лева страна Атеничке реке од КО Атеница
низводно до ушћа у реку Западну Мораву, лева страна реке Западне Мораве од
ушћа Атеничке реке узводно до Булевара ослободилаца Чачка и лева страна
Булевара ослободилаца Чачка од Западне Мораве до Лозничке реке.
2. Месна заједница ''Кључ'' Чачак на подручју унутар следећих
граница: лева страна пруге Чачак – Краљево од пресека Лозничке реке са пругом
Чачак – Краљево до Булевара ослободилаца Чачка, лева страна Булевара
ослободилаца Чачка од пруге Чачак-Краљево до реке Западне Мораве, лева страна
реке Западне Мораве од Булевара ослободилаца Чачка до ушћа Лозничке реке у
реку Западну Мораву, укључујући и подручје са леве обале реке Западне Мораве до
границе КО Чачак, лева страна Лозничке реке од њеног ушћа у реку Западну
Мораву до пресека Лозничке реке са пругом Чачак-Краљево.
3. Месна заједница ''Алваџиница'' Чачак на подручју унутар
следећих граница: лева страна Лозничке реке од тачке пресека Лозничке реке са
пругом Чачак-Краљево до Булевара ослободилаца Чачка, лева страна Булевара
ослободилаца Чачка до пруге Чачак – Краљево, лева страна пруге Чачак - Краљево
од Булевара ослободилаца Чачак до пресека Лозничке реке са пругом Чачак Краљево.
4. Месна заједница ''3. децембар'' Чачак на подручју унутар следећих
граница: лева страна пруге Чачак-Краљево од тачке пресека Лозничке реке са
пругом Чачак-Краљево до пролаза поред железничке колоније, даље лева страна
границе са МЗ ''Стари град'': поред старе млекаре, солитера П+8, улице Трнавске до
улице Страхињића бана, пролаза између стамбених објеката П+4 и приземних
стамбених објеката, тј. пролазом између к.п.бр. 1029, 1036 и 1020/1 до улице 9.
Југовића, даље лева страна улице 9. Југовића до раскрснице код кафане ''Цар
Лазар'', лева страна улице Цар Лазар од кафане ''Цар Лазар'' до улице
Светозара Марковића, лева страна улице Светозара Марковића од улице Цара
Лазара до улице 158, лева страна улице 158 од улице Светозара Марковића до
улице Кнеза Васе Поповића, лева страна улице кнеза Васе Поповића од улице 158
до улице Обилићеве, лева страна улице Обилићеве од улице Кнеза Васе Поповића

до Булевара ослободилаца Чачка, наставља путем према чачанском гробљу до
границе КО Лозница, даље границом КО Лозница на исток до Лозничке реке, даље
лева страна Лозничке реке до њеног пресека са пругом Чачак-Краљево.
5. Месна заједница ''Стари град'' Чачак на подручју унутар следећих
граница: десна страна Лозничке реке узводно од ушћа у Западну Мораву до
железничке пруге Чачак – Краљево, десна страна железничке пруге од Лозничке
реке до пролаза поред железничке колоније и даље десном страном од границе са
Месном заједницом «Кључ» -поред старе млекаре, солитера П+8, тј. границом
између к.п.бр. 1013 и 1014, до улице Трнавске, десна страна улице Транавске до
улице Страхињића Бана, улицом Страхињића Бана према југу до пролаза између
стамбених објеката П+4 и приземних стамбених објеката, тј. пролазом између к.п.
бр. 1029, 1036 и 1020/1 до улице 9 Југовића, даље десна страна улице 9. Југовића до
раскрсница улица Др Драгиша Мишовић, улице Курсулине и Цара Лазара, десна
страна улице Цара Лазара од улице Др Драгиша Мишовића до улице Кнеза
Милоша, десна страна улице Кнеза Милоша од улице Цара Лазара до улице
Војводе Степе, десна страна улице Војводе Степе од улице Кнеза Милоша до
Градског бедема, десна страна Градског бедема од улице Војводе Степе до испред
Фудбалског стадиона ''Борац'' поред к.п. 5420 КО Чачак до реке Западне Мораве,
десна страна реке Западне Мораве до ушћа Лозничке реке у Западну Мораву.
6. Месна заједница ''Парк'' Чачак на подручју унутар следећих
граница: лева страна улице Немањине од улице Светозара Марковића до улице
Кнеза Милоша, лева страна улице Кнеза Милоша од улице Немањине до улице
Драгомира Минића, лева страна границе са МЗ «Палилула» од улице Драгомира
Минића на запад поред к.п. 1477/1 и 1476/1 КО Чачак до улице Светог Саве, лева
страна улице Светог Саве до улице Драгачевске, лева сграна улице Драгачевске до
пролаза иза школе ''Др. Драгиша Мишовић'' пролазом од улице Драгачевске поред
к.п. 1468, 1467, 1466 и 1465/1 КО Чачак до Булевара Вука Караџића, лева страна
Булевара Вука Караџића до Булевара ослободилаца Чачка /''кружног пута''/, затим
западном границом к.п.бр. 6408, 6407, 6396, 6397, 6392/1, 6392/2, 6392/3, 6392/5,
6392/6, 6392/7, 6392/8, 6392/12, 6392/14, 6392/15, 6392/16, 6392/17, 6392/18,
6392/20, 6392/23, које припадају Месној заједници «Парк» до пута Чачак –Гуча,
лева страна пута Чачак – Гуча до границе КО Лозница, лева страна од границе КО
Чачак и КО Лозница до тромеђе чачанског гробља, КО Лозница и границе Месне
заједнице ''3. децембар'' Чачак, затим границом југоисточне стране
чачанског
гробља и границе Месне заједнице ''3. децембар'' Чачак до улице Обилићеве, леву
страну улице Обилићеве од чачанског гробља до улице Кнеза Васе Поповића, лева
страна улице Кнеза Васе Поповића од улице Обилићеве до улице ''158'', лева страна
улице ''158'' до улице Светозара Марковића, лева страна улице Светозара
Марковића до улице Немањине.
7. Месна заједница ''Палилула'' Чачак на подручју унутар следећих
граница: десна страна улице Кнеза Милоша од улице Војводе Степе до улице Цара
Лазара, десна страна улице Цара Лазара од улице Кнеза Милоша до улице
Светозара Марковића, десна страна улице Светозара Марковића од улице Цара
Лазара до улице Немањине, десна страна улице Немањине од улице Светозара
Марковића до улице Кнеза Милоша, десна страна улице Кнеза Милоша од улице
Немањине до улице Драгомира Минића, од улице Драгомира Минића поред к.п.

1477/1 и 1476/1 КО Чачак на запад до улице Светог Саве, десна страна улице
Светог Саве до улице Драгачевске, десном страном улице Драгачевске до пролаза
иза Основне школе ''Др. Драгиша Мишовић'' поред к.п. 1468, 1467, 1466 и 1465/1
КО Чачак до Булевара Вука Караџића, даље десном страном улице Булевара Вука
Караџића до улице Радничке, десна страна улице Радничке од улице Булевар Вука
Караџића до улице Саве Ковачевића, затим десном страном улице Саве Ковачевића
до броја 3 и излази на север у правој линији на улицу Војводе Степе, даље десном
страном улице Војводе Степе од кућног броја 179 до улице Владике Николаја
Велимировића, затим граница наставља према северу од раскрсница улица Војводе
Степе и Владике Николаја Велимировића до реке Западне Мораве границом к.п. бр.
5855/1, 5856, 5855/2, 5854, 5843/1, 5853, 5849/1 и 5852, као границом између
територија месних заједница ''Кошутњак'' и ''Палилула'', затим низводно десном
страном реке Западне Мораве до к.п.бр. 5420, десна страна границе к.п. 5420
испред Стадиона ФК ''Борац'' од реке Западне Мораве до Градског бедема и десна
страна Градског бедема од к.п.бр. 5420 до улице Војводе Степе, десна страна улице
Војводе Степе до улице Кнеза Милоша.
8. Месна заједница ''Кошутњак'' Чачак на подручју унутар следећих
граница: десна страна границе КО Чачак и КО Јездина од пута Чачак – Гуча према
северу до реке Лупњаче, десна страна реке Лупњаче и границе КО Чачак и КО
Бељина од КО Јездина до реке Западне Мораве, десна страна реке Западне Мораве
низводно од КО Бељина до к.п. бр. 5849/1 КО Чачак, затим десна страна границе
к.п. бр. 5852 и 5849/1, 5853, 5843/1, 5854, 5855/2, 5856 и 5855/1 од реке Западне
Мораве до улице Војводе Степе, десна страна улице Војводе Степе до здравствене
станице бр. 4, затим правом линијом скреће према југу на улицу Милоша Ћосића
код броја 3, и даље до улице Радничке, затим десна страна улице Радничке од
улице Милоша Ћосића до Булевара Вука Караџића, десну страну Булевара Вука
Караџића од улице Радничке до Булевара ослободилаца Чачка /''кружног пута''/ ,
затим границом к.п.бр. 6408, 6397, 6392/1, 6392/3, 6392/2, /које припадају Месној
заједници ''Парк''/ до пута Чачак-Гуча, десна страна од пута Чачак – Гуча до КО
Јездина.
9. Месна заједница ''Бељина'' Чачак – на подручју насељеног места
Бељина.
10. Месна заједница ''Љубић кеј'' Чачак на подручју унутар следећих
граница: лева страна улице Миленка Никшића од реке Западне Мораве до улице
Славка Крупежа, лева страна улице Славка Крупежа од улице Миленка Никшића
до улице Видосава Колаковића, лева страна улице Видосава Колаковића од улице
Славка Крупежа до границе КО Трбушани, лева страна границе КО Чачак и КО
Трбушани од улице Видосава Колаковића до реке Западне Мораве, лева страна
реке Западне Мораве низводно од границе КО Трбушани до улице Миленка
Никшића, обухватајући све улице унутар описаног круга.
11. Месна заједница ''Сајмиште'' Чачак на подручју унутар следећих
граница: лева страна реке Западне Мораве од улице Миленка Никшића низводно до
границе КО Љубић, лева страна границе КО Чачак и КО Љубић од реке Западне
Мораве до улице Ђорђа Томашевића, лева страна улице Ђорђа Томашевића од
границе КО Љубић до улице Миленка Никшића, лева страна улице Миленка

Никшића до моста на реци Западној Морави, обухватајући све улице унутар
описаног круга.
12. Месна заједница ''Танаско Рајић'' Чачак на подручју унутар следећих
граница: десна страна улице Славка Крупежа од улице Миленка Никшића до улице
Видосава Колаковића, десна страна улице Видосава Колаковића од улице Славка
Крупежа до броја 24, даље на север до границе КО Трбушани, десна страна границе
КО Чачак и КО Трбушани од улице Видосава Колаковића до КО Љубић, десна
страна КО Чачак и КО Љубић од границе КО Трбушани до улице Ђорђа
Томашевића и даље десна страна улице Ђорђа Томашевића од границе КО Љубић
до раскрснице улица Миленка Никшића и Славка Крупежа.
13. Месна заједница ''Лугови'' Чачак у делу насељеног места Трбушани
на подручју унутар следећих граница: од улице Славка Крупежа на почетку КО
Трбушани на север преко пруге Чачак-Пожега ка путу за Ваљево, левом страном
овог пута до ''Камене ћуприје'' одакле скреће лево и иде путем поред куће
Ненадовића, силази у поток ''Мијатовац'', излази на пругу Чачак – Пожега поред
Лазовића долапа, затим преко пруге, потоком ''Мијатовац'' до куће Марковића на
путу Чачак – Пријевор, затим десном страном овог пута ка Чачку до почетне тачке
- границе између КО Чачак и КО Трбушани.
VIII

САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ САМОУПРАВАМА
И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Члан 30.
Месна заједница може да остварује сарадњу са другим месним
заједницама на тероторији града или територији друге општине или града у
областима од заједничког интереса.
Члан 31.
Савет месне заједнице може сарађивати са хуманитарним и другим
организацијама у интересу грађана месне заједнице.
IX

ОДНОС ОРГАНА ГРАДА И ОРГАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 32.

Органи града сарађују са органима месне заједнице и прате рад и
пословање месне заједнице.
Члан 33.
Градоначелник, односно постављено лице задужено за месну
самоуправу прати рад органа месне заједнице и стара се о остваривању планова и
програма рада месне заједнице.

Члан 34.
Органи месне заједнице писаним путем извештавају Градоначелника
о свом раду и коришћењу средстава месне заједнице, а нарочито о коришћењу
средстава буџета града, по правилу, по усвајању завршног рачуна месне заједнице.
Органи месне заједнице су дужни да у току године, на захтев
Градоначелника, доставе писани извештај о свом раду и располагању средствима
месне заједнице које је месна заједница добила из буџета за вршење изворних и
поверених послова, у року од 15 дана од дана пријема захтева.
Члан 35.
Ако орган месне заједнице у року из члана 34. става 2. ове одлуке не
достави извештај или достави извештај који је непотпун, односно ако постоји
основана сумња у тачност и исправност извештаја, као и ако орган месне заједнице
не врши функције и послове утврђене Статутом месне заједнице или причињава
штету месној заједници, Градоначелник ће упозорити орган месне заједнице и
наложити предузимање одређених мера и активности у одређеном року.
Ако орган месне заједнице у остављеном року не предузме мере и
активности из претходног става Градоначелник ће сазвати збор грађана месне
заједнице.
Ако се збор грађана који је сазвао Градоначелник не одржи, а
Градоначелник констатује да су и даље присутне чињенице из става 1. и 2. овог
члана које онемогућавају рад органа месне заједнице, односно ако се седница
органа месне заједнице не одржи у року од 30 дана од дана достављеног упозорења
из става 1. овог члана, предузеће се привремене мере предвиђене Статутом месне
заједнице.
Члан 36.
Стручне административно-техничке послове за потребе месне
заједнице обавља Градска управа за опште и заједничке послове.
Послови, задаци и број извршилаца који обављају послове за месне
заједнице утврђују се Правилником о систематизацији радних места Градске
управе за опште и заједничке послове.
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Органи месних заједница изабрани у складу са прописима који су
били на снази до ступања на снагу ове одлуке, настављају са радом до истека
мандата.
У случају да органи месне заједнице нису конституисани у року
прописаном овом одлуком, органи месне заједнице претходног сазива којима је
мандат истекао, настављају да обављају текуће послове до конституисања нових
органа месне заједнице.

Члан 38.
Одлуком о оснивању нове месне заједнице, промени подручја или
укидању постојеће месне заједнице утврдиће се послови које врши, органи и
поступак избора, организација и рад органа, начин одлучивања и друга питања од
значаја за рад месне заједнице.
Члан 39.
Месне заједнице из члана 29. ове oдлуке дужне су да усагласе своје
статуте са овом oдлуком у року од 60 дана по њеном ступању на снагу.
Члан 40.
У случају промена назива улица, кућних бројева и других објеката,
овлашћује се Комисија за одређивање назива улица да изврши и објави у
«Службеном листу града Чачка» усаглашавање назива улица, кућних бројева и
других објеката садржаних у границама месних заједница на подручју насељеног
места Чачак из члана 29. ове Одлуке.
Члан 41.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о месним
заједницама /»Службени лист општине Чачак» бр. 4/2000, 2/2001, 16/2004, 1/2005,
2/2005, 9/2005 и 12/2005/.
Члан 42.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
«Службеном листу града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-125/12-I
30. новембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић

***
На основу члана 20. став 1. тачка 26., члана 32. став 1. тачка 6. и члана 66.
став 1. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», број 129/2007), члана 3.
став 2. и 54. Закона о добробити животиња („Сл. гласник РС“, број 41/09), члана 46.
Закона о ветеринарству („Сл. гласник РС“, број 91/05, 30/10 и 93/12) и члана 23. и
63. Статута града Чачка («Сл. лист града Чачка“ број 3/2008),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. новембра 2012. године,
донела је
ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА ЗА ДРЖАЊЕ И ЗАШТИТУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се ближи услови за држање и заштиту
домаћих животиња на територији града Чачка, као и организовање зоохигијенске
службе.
Домаћим животињама, у смислу ове одлуке, сматрају се: копитари,
папкари, перната живина, пси и мачке, украсне и егзотичне птице, кунићи и
голубови.
Члан 2.
Држалац животиња из члана 1. ове одлуке дужан је да им обезбеди
одговарајућу негу, исхрану, хигијенско-санитарне услове и лечење, као и да
обезбеди да се држањем животиња не загађује околина и не узнемиравају трећа
лица.
Члан 3.
Држалац животиње је дужан да одмах, а најкасније за 24 часа,
пријави угинуће животиње органу управе надлежном за послове ветеринарске
инспекције ради утврђивања узрока угинућа.
Члан 4.
Подручје града Чачка дели се на две зоне, у зависности од услова за
држање домаћих животиња.
Прва зона обухвата подручје унутар граница: реком Лупњачом до
укрштања са Булеваром ослободилаца, Булеваром ослободилаца до укрштања са
железничком пругом Краљево – Чачак, железничком пругом Чачак – Краљево до

укрштања са Индустријским колосеком, Индустријским колосеком до улице Трећи
децембар, улицом Трећи децембар до кланице „Сточар“, од кланице десном обалом
реке Западне Мораве до железничке пруге Чачак – Пожега, железничком пругом до
улице Миленка Никшића до укрштања са улицом Цигларском, улицом Цигларском
до улице Данице Марковић, улицом Данице Марковић до реке Западне Мораве и
десном обалом реке Западне Мораве до ушћа реке Лупњаче.
Прва зона обухвата и делове насеља Бања Горња Трепча и Овчар
Бања и то:
- Горња Трепча – дворишта индивидуалних објеката непосредно уз
локални пут Станчићи – Горња Трепча (Бања) од скретања за зелени пијац до
цркве и
- Овчар Бања – дворишта индивидуалних објеката, од кафане Ловачки
дом до манастира „Благовештење“, левом обалом Западне Мораве до челичног
моста.
Друга зона обухвата подручје од граница прве зоне до граница које
обухватају подручје: улицом 14 од пруге Чачак-Пожега до каменог моста, улицом
Александра Савића до улице Савковића коса, границом ГУП-а до раскрснице у
Коњевићима, Булеваром ослободилаца, улицом Николе Тесле, улицом Раденка
Јањића до улице Ратка Парезановића, улицом Ратка Парезановића до Атеничке
реке, Атеничком реком до пруге Краљево-Пожега, Трнавском реком до Трнавског
пута, Трнавским путем до Атеничког гробља, границом Атеничког и Кулиновачког
гробља, улицом Владана Шићевића, Ратка Веселиновића, Милана Јовановића,
улицом 654, улицом 605, Лозничким путем до Поштиних магацина, југоисточном
границом Градског гробља, границом Спомен парка до Гучког пута, Гучким путем
до ресторана „Петровић“, улицом 700 до улице Ратка Митровића, улицом 710, 711
и Ранка Тајсића до раскрснице са Булеваром ослободилаца и даље до десне обале
Западне Мораве, од ул. 14 пругом Краљево-Пожега до улице 7, улицом 7 до
укрштања са Пријеворским путем и даље потесом Сува Морава до леве обале
Западне Мораве.
Друга зона обухвата и подручја у насељеним местима:
- Мрчајевци - дворишта индивидуалних објеката непосредно уз
магистрални пут Чачак – Краљево, од етно куће „Ерић“ до раскрснице према
Крагујевцу;
- Прељина - дворишта индивидуалних објеката, непосредно уз пут
кроз варошицу, од скретања са деонице магистралног пута Чачак-Прељина до
изласка на деоницу магистралног пута Прељина - Београд;
- Слатина - дворишта индивидуалних објеката непосредно уз стари
пут за Краљево, од скретања за Мрчајевце до школе;
- Заблаће - дворишта индивидуалних објеката, непосредно уз стари
пут за Краљево, од бензинске пумпе „Ninex“ до Дома.
Члан 5.
У првој зони описаној у члану 4. став 2. и 3. ове одлуке забрањено је
држање копитара, папкара, пернате живине и кунића.

Остале домаће животиње могу се држати у првој зони под условима
прописаним овом одлуком.
У другој зони могу се држати домаће животиње под условима
прописаним овом одлуком.
На територији града Чачка, изван прве и друге зоне, могу се држати
све врсте домаћих животиња у складу са одредбама Закона о ветеринарству и
Закона о добробити животиња.
Члан 6.
Одредбе ове одлуке не примењују се на правна и физичка лица која у
вршењу своје редовне делатности користе животиње (службени пси) и којима је
предмет пословања чување или узгој животиња (фарме и одгајивачнице паса) а на
која се примењују одредбе Закона о ветеринарству, Закона о добробити животиња
и закона из области заштите животне средине.
II ДРЖАЊЕ ЖИВОТИЊА
1. Копитари и папкари
Члан 7.
На изграђеним парцелама индивидуалног становања могу се држати
копитари и папкари у посебно изграђеним објектима – стајама које морају бити
осветљене, са природном вентилацијом и вратима окренутим према дворишту
држаоца.
У летњим месецима копитари и папкари се могу држати и испод
надстрешнице или у ограђеном простору изван објекта под условом да се обезбеди
одвођење нечистоће у складу са ставом 3. и 4. овог члана.
Стаје морају бити саграђене од тврдог материјала са подовима од
непропустљивог материјала и нагибом према каналу за одвођење нечистоће у
прихватну јаму или ђубриште.
Ђубриште за чврст стајњак мора бити изграђено од тврдог
грађевинског материјала са цементном кошуљицом, покривено тако да спречава
пропуштање и отицање нечистоће и загађивање околине.
Прихватна јама за осоку мора бити изграђена од чврстог
непропустивог грађевинског материјала, отпорног на дејство отпадних материја, са
поклопцем тако да спречава пропуштање и изливање осоке.
Ђубриште и прихватна јама морају се редовно празнити, а садржај
превозити транспортним средствима која онемогућавају просипање и загађивање
околине.

Члан 8.
У стаји, односно испод надстрешнице или у ограђеном простору
може се држати одређени број копитара и папкара у зависности од површине
објекта и то:
1. Говеда, коњи, магарци и муле – по једна животиња на првих 10
квадратних метара а на сваких следећих 5 метара квадратних још по једна
животиња;
2. Овце, козе и свиње – по једна животиња на свака 2 метра
квадратна.
Члан 9.
Стаје за држање животиња из члана 7. став 1. ове одлуке морају бити
удаљене од стамбеног или пословног објекта на истој парцели најмање 5 метара, а
од стамбеног или пословног објекта на суседној парцели најмање 15 метара.
Објекти за држање животиња из члана 7. став 2. ове одлуке морају
бити удаљени од стамбеног објекта на истој парцели најмање 15 метара а од
стамбеног или пословног објекта на суседној парцели најмање 20 метара.
Прихватна јама или ђубриште из члана 7. став 4. и 5. ове одлуке
морају бити удаљени од стамбеног или пословног објекта на суседној парцели
најмање 15 метара а од чесме, бунара или другог извора водоснабдевања најмање
20 метара.
Прихватна јама или ђубриште не сме бити на вишој коти од чесме,
бунарa или другог извора водоснабдевања.
Члан 10.
У заједничком дворишту копитари и папкари могу се држати под
условима прописаним чланом 7. ове одлуке, само ако постоји сагласност свих
корисника заједничког дворишта.
2. Пси и мачке
Члан 11.
У објектима и зградама колективног становања једно домаћинство
може држати у стану једног пса и једну мачку.
Члан 12.
У заједничком стану пси и мачке се могу држати под условима
прописаним овом одлуком само ако постоји сагласност сустанара.

Члан 13.
У објектима и зградама колективног становања није дозвољено
држање паса и мачака на балкону, тераси или лођи, у подруму или другој
заједничкој просторији и увођење паса и мачака у лифтове, осим када лифт
истовремено не користе станари и други грађани.
Члан 14.
У дворишту породичне стамбене зграде са два или више станова, у
дворишту индивидуалног стамбеног објекта као и у дворишту пословног објекта,
могу се држати највише два пса, а њихов подмладак најдуже до 4 месеца старости.
Пси из става 1. овог члана морају се држати у ограђеном простору са
кућицом за псе или у одговарајућој кућици везани на ланцу, тако да не могу
угрозити пролазнике и суседе. Ланац не може бити краћи од два ни дужи од три
метра.
Ограђен простор, односно кућица за пса из става 2. овог члана морају
бити удаљени најмање 10 метара од суседног стамбеног или пословног објекта а 2
метра од међе са суседним парцелама.
Држалац пса је дужан да на улазним вратима - капији на видном
месту истакне натпис: „Чувај се пса“.
Члан 15.
У заједничком дворишту пас се може држати под условима
прописаним чланом 14. ове одлуке само ако постоји сагласност свих корисника
заједничког дворишта.
Члан 16.
Држалац пса може да изводи пса ван затвореног простора само на
кратком поводнику и са заштитном корпом на њушци, осим паса малих раса, као
што су: пекинезери, пинчеви, јоркширски, шкотски, норвешки, кокер шпанијел и
сл. који се могу изводити без корпе на њушци са одговарајућим поводником.
При извођењу пса на оковратнику мора бити причвршћена
регистарска ознака, у складу са посебним прописом.
Члан 17.
Пси се могу изводити у паркове и на јавне површине и кретати у
њима на зато обележеним деловима и стазама, а пуштати да се слободно крећу
само на одређеним површинама са заштитном корпом на њушци.
Велики пси (шарпланинци, добермани, доге, немачки овчари и сл.)
могу се изводити у паркове и места за извођење паса само на кратком поводнику и
са заштитном корпом на њушци. Под контролом држаоца пса и без заштитне корпе
на њушци, могу да се слободно крећу ловачки пси за време лова, овчарски пси за

време чувања стоке, штенад до 4 месеца старости и пси малих раса за време
извођења на места из става 1. овог члана.
Предузеће коме је поверено одржавање зелених површина у граду, по
прибављеном мишљењу органа градске управе надлежног за комуналне послове и
кинолошког друштва, одредиће и видно обележити стазе и површине у парковима
у које се пси могу изводити, кретати и пуштати на начин прописан у ставу 1. и 2.
овог члана.
Члан 18.
Уколико пас или мачка, при извођењу из стана, загаде заједничко
степениште или друге заједничке просторије, држалац је дужан да без одлагања,
загађену површину очисти и опере.
Уколико пас или мачка, приликом извођења и кретања, загаде јавне
површине, држалац је дужан да их, без одлагања, очисти.
Члан 19.
Држалац пса је дужан да региструје пса на начин одређен посебним
прописом.
Члан 20.
Држаоци паса и мачака обавезни су да једанпут годишње вакцинишу
ове животиње против беснила и других заразних болести.
Члан 21.
Ако пас или мачка озледе неко лице, држалац животиње је дужан да
о томе одмах обавести орган управе надлежан за послове ветринарске инспекције и
да, по налогу тог органа, приведе животињу на преглед.
3. Перната живина
Члан 22.
Перната живина може да се држи у оквиру индивидуалних стамбених
објеката, у посебно за ову намену опредељеним просторијама, као и у двориштима
индивидуалних стамбених објеката у помоћном објекту, ограђеном простору или
кавезу.
Помоћни објекат и просторија за држање пернате живине мора да
буде изграђен од тврдог материјала који се може лако чистити и дезинфиковати.
Перната живина може да се држи и на отвореном простору у
дворишту под условом да је ограђен тако да се спречава неконтролисан излазак
живине и уређен тако да се може хигијенски одржавати.

Помоћни објекат, просторија, кавез и ограђен простор у дворишту
морају бити удаљени најмање 10 метара од стамбеног објекта на истој парцели, а
15 метара од стамбеног објекта или пословног објекта на суседној парцели.
У објектима из става 1. овог члана може се држати на сваки метар
квадратни 5 комада живине.
Ако индивидуалне стамбене објекте из става 1. овог члана користи
више власника или корисника, перната живина се може држати под условима
прописаним овом одлуком само ако се са тим сагласе сви власници, односно
корисници.
4. Голубови
Члан 23.
У објектима колективног становања није дозвољено држање
голубова.
Голубови се могу држати у објектима изграђеним на парцелама
индивидуалног становања у посебним просторијама на тавану или у посебно
изграђеним одговарајућим објектима или кавезима у дворишту.
За држање више од 10 голубова мора се изградити посебан објекат у
дворишту од чврстог грађевинског материјала или посебна просторија на тавану а
за држање до 10 голубова, може се изградити кавез од дасака, жице или сличног
материјала.
Објекат, просторија или кавез за држање голубова мора бити удаљен
најмање 5 метара од стамбеног, односно пословног објекта на истој парцели,
односно 10 метара од стамбеног или пословног објекта на суседној парцели.
Члан 24.
Подови објеката, просторија ила кавеза за држање голубова морају бити
изграђени од непропустивог материјала који се може лако чистити и
дезинфиковати.
Објекти за држање голубова морају се редовно чистити и по потреби, а
најмање два пута годишње, дезинфиковати.
Члан 25.
У заједничком дворишту породиче стамбене зграде голубови се могу
држати само уколико постоји сагласност свих власника, односно корисника
дворишта.
5. Украсне и егзотичне птице
Члан 26.
У објектима колективног становања могу се у становима држати украсне и
егзотичне птице (канаринци, папагаји, сенице и сл.) у броју и на начин којим се
други станари не ометају у мирном коришћењу станова.

У објектима индивидуалног становања свих типова, помоћним просторијама
изграђеним у двориштима, у кавезима, могу се држати украсне и егзотичне птице, а
у циљу размножавања и продаје само под условом да се претходно прибави
сагласност органа управе надлежног за послове ветеринарске инспекције.
6. Кунићи (зечеви)
Члан 27.
Кунићи могу да се држе у помоћним објектима и просторијама, као и у
двориштима индивидуалне стамбене изградње свих типова у ограђеном простору
или у кавезу.
Помоћни објекат, просторија или кавез за држање кунића мора да буде
изграђен од тврдог материјала који се може лако чистити и дезинфиковати.
Ограђен простор за држање кунића мора бити уређен тако да се може лако
чистити и дезинфиковати.
Објекат, просторија, ограђен простор или кавез за држање кунића мора бити
удаљен најмање 15 метара од стамбеног или пословног објекта на суседној
парцели.
У помоћном објекту или просторији, ограђеном простору или кавезу могу се
држати највише 2 кунића на једном квадратном метру.
У заједничком дворишту могу се држати кунићи само ако постоји
сагласност свих власника, односно корисника дворишта.
III ЗООХИГИЈЕНСКА СЛУЖБА
Члан 28.
Зоохигијенска служба на територији града Чачка обавља послове:
- хватања, превоза и збрињавања напуштених и изгубљених животиња у
прихватилиште за животиње;
- нешкодљиво уклањање лешева са јавних површина и објеката за узгој,
држање или промет животиња;
- транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних
површина и објеката из тачке 2. овог члана до објекта за сакупљање, прераду или
уништавање отпада животињског порекла на начин који не представља ризик по
друге животиње, људе и животну средину;
- контроле и смањења популације напуштених паса и мачака.
Послови организованог хватања напуштених и изгубљених животиња,
морају се обављати савременим методама и на хуман начин, уз примену
одговарајуће опреме и превозних средстава, на начин да се животињи проузрокује
најмањи степен бола, патње, страха и стреса, у складу са законом којим се уређује
добробит животиња.
Послове из става 1. овог члана обавља ЈКП „Комуналац“ Чачак.

Члан 29.
Скупштина града на предлог ЈКП „Комуналац“, доноси Програм контроле и
смањења популације напуштених паса и мачака.
Члан 30.
Прихватилиште за напуштене животиње (у даљем тексту: прихватилиште) у
смислу ове одлуке је објекат у коме се врши организован привремени или трајни
смештај паса и мачака луталица као и других животиња које се затекну ван стана
или дворишта, односно држе се и гаје на начин и на подручјима супротно
одредбама ове одлуке.
Члан 31.
Трошкове хватања, превоза, смештаја, исхране и неге животиња из члана 31.
ове одлуке сноси држалац, уколико је познат, а уколико је непознат тршкове сноси
град.
Ухваћене животиње се чувају у привременом прихватилишту најмање три
дана и дуже уколико то захтевају ветеринарско-санитарни услови.
Ухваћена животиња може бити враћена држаоцу након наплате трошкова из
става 1. овог члана.
Уколико држалац не преузме ухваћену животињу, животиња може бити
уступљена научноистраживачким или другим установама, продати или
еутанизирати савременим методама и на хуман начин.
IV МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 32.
Забрањено је:
1. злостављање и напуштање домаћих животиња,
2. увођење паса и мачака у службене просторије, трговинске и угоститељске
објекте, лифтове стамбених и пословних зграда, средства јавног саобраћаја, на
јавна купалишта и шеталишта или на друга јавна места где се окупља већи број
грађана,
3. увођење и пуштање паса у паркове и друге зелене површине, осим ако су
одређене за ту сврху,
4. држање паса који лајањем ометају мир у стамбеној згради или суседству,
5. држање животиња на балконима, терасама и лођама (изузев егзотичних
птица и птица певачица), у подрумима и другим заједничким просторијама
стамбених зграда,
6. избацивање угинулих животиња и њихових делова ван места за држање
до обезбеђења нешкодљивог уклањања,
7. хушкање животиња на пролазнике или једне животиње на другу,
8. организовање борби животиња и учешће животиња у тим борбама,

9. шишање паса у парковима и на другим јавним површинама,
10.појење животиња на јавним чесмама и бунарима
водоснабдевању грађана.

намењеним

V НАДЗОР
Члан 33.
Надзор над применом ове Одлуке врши комунална инспекција и комунална
полиција.
Комунални инспектор обавезан је да донесе решење о забрани држања
животиња на подручјима на којима је у складу са одредбама ове Одлуке то
забрањено, као и у случајевима из члана 32. ове Одлуке.
Инспектор је овлашћен да власницима или држаоцима животиња решењем
наложи да у одређеном року отклоне недостатке или неправилности у погледу
држања животиња, у смислу одредаба ове Одлуке, односно да решењем забрани
држање животиња супротно одредбама ове Одлуке, уколико не поступе по решењу
за отклањање недостатака или неправилности у држању животиња.
По жалби на решење инспектора решава Градско веће града Чачка.
Члан 34.
Поред овлашћења прописаних законом, комунални полицајац има
овлашћења да изриче и наплаћује новчане казне на месту извршења прекршаја и
подноси захтев за покретање прекршајног поступка за прекршаје прописане овом
одлуком.
Члан 35.
О наплаћеној новчаној казни на лицу места из члана 34. ове одлуке
комунални полицајац је дужан да учиниоцу прекршаја изда потврду.
Потврда из става 1. овог члана обавезно садржи: податке о учиниоцу
прекршаја, означење прекршаја, време и место извршења прекршаја и износ
наплаћене новчане казне.
Ако новчана казна не буде наплаћена на лицу места, комунални полицајац
ће учиниоцу прекршаја одмах уручити позив да у року од осам дана од дана
извршења прекршаја исту плати и доказ о извршеној уплати стави на увид
комуналном полицајцу, са напоменом да уколико исту не плати у прописаном року
против њега ће бити поднет захтев за покретање прекршајног поступка.
VI KАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице ако:
1. држи животиње у зони у којој је држање те врсте животиња забрањено;

2. држи животиње на подручју града Чачка противно условима прописаним
овом одлуком;
3. не поступи по извршном решењу инспектора.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном
лицу новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном
од 5.000,00 до 250.000,00 динара.
Члан 37.
Новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара казниће се за прекршај
грађанин ако:
1. држи животиње у зони у којој је држање те врсте животиња забрањено
(члан 5. став 1),
2. држи копитаре и папкаре у објектима и санитарно-хигијенским
условима супротно члану 7. ове одлуке,
3. држи животиње у стајама у већем броју од прописаног у односу на
површину објекта (члан 8.),
4. држи животиње из члана 7. став 1. и 2. ове одлуке у објектима који су
удаљени од стамбеног, односно пословног објекта супротно одредбама
члана 9. став 1. и 2. одлуке,
5. прихватна јама или ђубриште није удаљено од стамбеног, односно
пословног објекта, чесме, бунара или другог извора водоснабдевања у
складу са одредбама члана 9. став 3. одлуке,
6. у заједничком дворишту држи копитаре и папкаре без сагласности свих
корисника дворишта (члан 10.),
7. држи псе и мачке у објектима колективног становања у броју и начин
супротно одредбама члана 11. одлуке,
8. не прибави сагласност сустанара за држање животиња у складу са
чланом 12. одлуке,
9. у објектима колективног становања уводи пса и мачку у лифт и држи
их у просторијама супротно одредбама члана 13. одлуке
10. држи псе супротно одредбама члана 14. одлуке,
11. у заједничком дворишту држи пса без сагласности свих корисника
дворишта (члан 15.),
12. изводи пса ван затвореног простора супротно одредбама члана 16. и 17.
одлуке,
13. без одлагања не опере и не очисти загађено степениште, заједничке или
друге просторије или јавну површину (члан 18.),
14. држи пернату живину супротно одредбама члана 22. одлуке,
15. држи голубове супротно одредбама члана 23. до 25. одлуке,
16. држи украсне и егзотичне птице супротно одредбама члана 26. одлуке,
17. држи куниће супротно одредбама члана 27. одлуке,
18. поступа са домаћим животињама супротно одредбама члана 32. одлуке,
19. не поступи по извршном решењу инспектора.

Члан 38.
Новчаном казном од 3.000,00 динара казниће се на лицу места физичко лице
ако учини неку од радњи које су забрањене одредбама члана 14. став 2., 16., 17., 18.
и 32. ове одлуке.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
Предузеће из члана 17. став 3. ове одлуке извршиће обележавање
стаза и површина у парковима у које се могу изводити пси, у року од 90 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 40.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о условима за
држање и заштиту домаћих животиња на територији општине Чачак („Сл. лист
општине Чачак“, број 1/98, 7/99, 10/2002 и 11/2004) и Одлука о условима и начину
обезбеђивања рада хигијеничарске службе („Сл. лист општине Чачак“, број 3/2004).
Члан 41.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-125/12-I
30. новембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић

***
На основу члана 10. Закона о социјалном становању („Службени гласник
РС“ бр. 72/09), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ бр. 129/07) и члана 63. Статута града Чачка („Службени лист града
Чачка“ бр. 3/08),

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. новембра 2012. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП СТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНО
СТАНОВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ У 2010. ГОДИНИ НА К.П. БР. 5789/1 КО ЧАЧАК
Члан 1.
У Одлуци о давању у закуп станова за социјално становање изграђених у
2010. години на к.п. бр. 5789/1 КО Чачак („Службени лист града Чачка“ бр. 5/11), у
члану 2. после става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Станови који остану нераспоређени на некој од ранг листа из разлога што
лица која су конкурисала по тој ранг листи не испуњавају услове конкурса могу се
распоредити лицима са друге ранг листе, по редоследу рангирања на тој ранг
листи“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-125/12-I
30. новембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић

***
На основу члана 63. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број
3/2008),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. новембра 2012. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА МЛАДЕ
Члан 1.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о Канцеларији
за младе („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2010).
Члан 2.
Послове Канцеларије за младе, ступањем на снагу ове одлуке, преузима
установа Дом културе Чачак.
Члан 3.
Рад Канцеларије за младе ће се финансирати из буџета града Чачка, преко
установе Дом културе Чачак.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-125/12-I
30. новембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић
***
На основу члана 62. и 63. став 1. тачка 26. Статута града Чачка („Службени
лист града Чачка“ бр. 3/2008),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. новембра 2012. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА
ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ИЗАБРАНИХ ЛИЦА И НАКНАДАМА
ЗА РАД У ОРГАНИМА ГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних лица и
накнадама за рад у органима града („Службени лист града Чачка“, бр. 2/2008) у
члану 3. став 2. мења се и гласи:
„Висина месечне накнаде за рад утврђује се на основу коефицијента за
обрачун плате председника Скупштине града Чачка, основице за обрачун плате
изабраног лица и времена проведеног на раду.“
После става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Накнада из става 1. овог члана не може бити обрачуната и исплаћена у
износу нижем од 40%, нити вишем од 80% плате председника Скупштине града без
додатка на плату за време проведено у радном односу (минули рад), без обзира на
број часова проведених на раду.“
Члан 2.
После члана 6. додаје се нови члан 6а. који гласи:
„Евиденцију о присутности на раду у складу са овом одлуком води Градска
управа за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града
Чачка, а присуство на раду евидентира се и у електронском систему евиденције
радног времена, након његовог увођења.''
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Чачка.“
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-125/12-I
30. новембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић

***
На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Сл. гласник РС“ бр. 25/2000, 25/2002,
107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), члана 63. став 1. тачка 11. Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008) и члана 51. 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 30. новембра 2012. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ
И ПИЈАЦА „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама Статута Јавног комуналног
предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак, коју је донео
Управни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца
„Комуналац“ Чачак, на седници одржаној 5. октобра 2012. године, бр. 211/4.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-125/12-I
30. новембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић

***

На основу чл. 14. ст. 1. Закона о јавним предузећима и обављању делатности
од општег интереса («Сл. гласник РС» бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и
123/2007), члана 63. став 1. тачка 11. Статута града Чачка («Сл. лист града Чачка»
број 3/2008) и чл. 38. ст. 1. Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа
«Комуналац» Чачак («Сл. лист општине Чачак» број 2/2001 и 15/2006 и «Сл. лист
града Чачка» број 16/2009 и 12/2011),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. новембра 2012. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «КОМУНАЛАЦ» ЧАЧАК
I
Утврђује се да Милоју Војиновићу, престаје дужност директора Јавног
комуналног предузећа «Комуналац» Чачак, због поднете оставке.
II
Ово решење објавити у «Службеном листу града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-125/12-I
30. новембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић
***
На основу члана 14. ст. 3. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса («Сл. гласник РС» бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005 и 123/2007), члана 63. став 1. тачка 11. Статута града Чачка («Сл. лист
града Чачка» број 3/2008) и чл. 39. и 40. Одлуке о организовању Јавног комуналног

предузећа «Комуналац» Чачак («Сл. лист општине Чачак» број 2/2001 и 15/2006 и
«Сл. лист града Чачка» број 16/2009 и 12/2011),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. новембра 2012. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈКП «КОМУНАЛАЦ» ЧАЧАК
I
Именује се Драган Луковић, дипл. инж. електротехнике, за вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа «Комуналац» Чачак.
II
Ово решење објавити у «Службеном листу града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-125/12-I
30. новембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

***
На основу члана 14. ст. 1. и 2. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса («Сл. гласник РС» бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005 и 123/2007), члана 63. став 1. тачка 11. Статута града Чачка («Сл. лист
града Чачка» број 3/2008) и чл. 38. ст. 1. и 2. и чл. 40. ст. 1. Одлуке о организовању
ЈКП «Градско зеленило» Чачак («Сл. лист општине Чачак» број 2/2001),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. новембра 2012. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈКП «ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО» ЧАЧАК
I
Именује се Јасминка Лазић, дипл. инж. шумарства за пејзажну архитектуру,
за директора ЈКП «Градско зеленило» Чачак.
II
Ово решење објавити у «Службеном листу града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-125/12-I
30. новембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

***
На основу члана 54. ст. 2. и 10. и члана 55. став 3. тачка 4. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 72/2009 и 52/2011) и члана
63. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. новембра 2012. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА МАШИНСКО-САОБРАЋАЈНЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ
I
Разрешава се Мирјана Ђоковић, представник родитеља, дужности члана
Школског одбора Машинско-саобраћајне школе у Чачку, због престанка основа по
коме је именована.

II
Именује се Биљана Станојловић Ђорђевић, лекар опште медицине из Чачка,
за члана Школског одбора Машинско-саобраћајне школе у Чачку, као представник
родитеља.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-125/12-I
30. новембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.
***
На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 3. тачка 4. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 72/2009 и 52/2011) и члана
63. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. новембра 2012. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У ЧАЧКУ
I
Разрешавају се дужности у Школском одбору Гимназије у Чачку,
представници родитеља:
- Милка Јовановић
- Јелена Видојевић
- Слађана Мајсторовић
због престанка основа по коме су именоване.

II
Именују се у Школски одбор Гимназије у Чачку, као представници
родитеља:
- Данка Грујичић, дипл. правник
- Срећко Бошковић, приватни предузетник
- Гордана Никшић, дипл. правник.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-125/12-I
30. новембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

***
На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 3. тачка 2. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 72/2009 и 52/2011) и члана
63. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. новембра 2012. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ
ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „ТАНАСКО РАЈИЋ“ ЧАЧАК
I
Разрешава се Саша Луковић, представник родитеља, дужности члана
Школског одбора ОШ „Танаско Рајић“ Чачак.

II
Именује се Зоран Зеленовић, комерцијални техничар из Чачка, за члана
Школског одбора ОШ „Танаско Рајић“ Чачак, као представник родитеља.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-125/12-I
30. новембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.
***
На основу члана 63. и 77. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број
3/2008), члана 63. и 99. Пословника о раду Скупштине града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ број 8/2008),
Скупштина града Чачка, на седници одржаној 30. новембра 2012. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
I
Бира се Владица Гавриловић, одборник у Скупштини града Чачка,
представник одборничке групе НС - ДСС, за члана Савета за буџет и финансије.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-125/12-I
30. новембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

***
На основу члана 120. став 1. тачка 4. Статута града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ бр. 3/2008) и члана 5. и 12. Одлуке о буџету града Чачка за 2012. годину
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 16/2011 и 16/2012), а по предлогу Градске управе за
финансије,
Градоначелник града Чачка, дана 22. новембра 2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2012. годину
(«Сл. лист града Чачка» број 16/2011 и 16/2012) раздео 5, Градске управе,
функционална класификација 111, апропријација 50, економска
класификација 499 «Средства резерве - Текућа буџетска резерва», извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), одобравају се средства
у износу од 102.500,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 219.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 219,
економска класификација 423 „Услуге по уговору“ – Хидрогеолошка
истраживања подземних вода и геотермалне енергије на територији града
Чачка, функционална класификација 630, извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града).
3. О извршењу овог Решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово Решење објавити у «Службеном листу града Чачка».
ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 401-969/12-II
22. новембар 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
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), на предлог Савета за безбедност
саобраћаја,
Градско веће града Чачка, на седници одржаној 23. новембра 2012. године,
донело је
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЧАЧКА ЗА 2012. ГОДИНУ
1. У Програму коришћења средстава за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2012. годину
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 8/2012 и 20/2012), у тачки 3. у делу II „Расходи и
издаци“, тачка 2. подтачка 2.6. алинеја друга „Саобраћајни полигон у ОШ „Танаско
Рајић“, износ „1.736.292.69“ замењује се износом „1.920.000,00“;
- подтачка 2.9. „Техничко опремање јединица саобраћајне полиције и видео
надзор града“ износ „2.000.000,00“ замењује се износом „1.722.000,00“;
- подтачка 2.10. „Набавка учила и показне опреме за безбедност саобраћаја
за предшколске и школске установе“ алинеја прва „Опрема за ОШ „Танаско
Рајић“ износ „250.000,00“ замењује се износом „80.000,00“.
- После подтачке 2.11. додаје се подтачка 2.12. која гласи:
„2.12. Нематеријална имовина-компјутерски софтвер...................278.000,00“.
2. Ове измене и допуне Програма објавити у „Службеном листу града
Чачка“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-122/12-III
23. новембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.

***
На основу члана 59. став 5. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС",
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/2011 и 93/2012) као и члана 51. став 1. алинеја 7.
Одлуке о градским управама ("Службени лист града Чачка“, бр. 8/08 и 21/09),
Начелник Градске управе за финансије града Чачка, донео је
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА
ГРАДА ЧАЧКА
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује начин утврђивања износа и поступак
враћања неутрошених буџетских средстава директних и индиректних корисника
буџета града Чачка.
Члан 2.
Неутрошена средства у смислу овог Правилника су сва финансијска
средства која су пренета (трансферисана) из буџета града Чачка у складу са
донетом Одлуком о буџету града, индиректним корисницима средстава, а која
служе за финаснирање расхода и издатака, у фискалној години, закључно са 31.
децембром (у даљем тексту: неутрошена средства).
Члан 3.
Повраћај неутрошених средстава врше корисници средстава буџета града
Чачка до истека фискалне године на рачун–Град Чачак-Рачун за извршење буџета,
број 840-1640-58, по моделу 97:
97 КБ-ЈББК-конто-глава-извор финансирања-функционална класификација
Члан 4.
Индиректни корисници средстава буџета града Чачка достављају надлежном
директном кориснику спецификацију неутрошених средстава из члана 2. овог
правилника, на Обрасцу СНС - Спецификација неутрошених средстава, до истека
фискалне године.
На основу достављених образаца из става 1. овог члана, директни корисник
буџета града Чачка у систему извршења буџета врши корекцију расхода и издатака
за фискалну годину и доставља Министарству финансија - Управи за трезор (у
даљем тексту: Управа) збирне спецификације неутрошених средстава индиректних

корисника буџета града Чачка за које је надлежан, (опредељене према главама,
односно функцијама и економским класификацијама), којима су означени
индиректни корисници буџета на Обрасцу ЗСНС - Збирна спецификација
неутрошених средстава.
Обрасци СНС и ЗСНС одштампани су уз овај правилник и чине његов
саставни део.
Члан 5.
У износ неутрошених средства за повраћај из члана 2. овог правилника, не
спадају средства на рачуну редовног пословања директних и индиректних
корисника буџета града Чачка са стањем на дан 31. децембар, која су пренета том
кориснику од другог нивоа власти, као и остале уплате (накнаде за боловања,
донације).
Средства на рачуну осталих намена и сопствених прихода не сматрају се
неутрошеним средствима и не исказују се у обрасцима СНС - Спецификација
неутрошених средстава и ЗСНС - Збирна спецификација неутрошених средстава
Директни и индиректни корисници буџета града Чачка одговорни су за
истинитост и тачност исказаних података у Обрасцу СНС и ЗСНС.
Члан 6.
Индиректни корисници буџета града Чачка обавезни су да уз спецификацију
из члана 4. овог Правилника доставе надлежној Градској управи потврду коју
издаје надлежни орган другог нивоа власти који му је пренео средства, а која
садржи следеће податке:
- захтев за изузимање неутрошених средстава пренетих од другог нивоа власти,
- спецификацију укупних неутрошених средстава (Образац СНС),
- потврду надлежног органа другог нивоа власти који је пренео средства
индиректном кориснику.
Потврда садржи:
- назив надлежног органа другог нивоа власти који издаје потврду,
- укупну висину, односно укупан износ средстава која су пренета од другог нивоа
власти,
- означење намене за коју су пренета средства другог нивоа власти,

- печат надлежног органа који потврду издаје и потпис овлашћеног лица.
Члан 7.
Директни корисник, за индиректног корисника из своје надлежности, уз
преглед из члана 4. доставља Трезору и потврду из члана 6. овог правилника.
Директни корисник за део неутрошених средстава која су му пренета од
другог нивоа власти, у циљу изузимања ових средстава из укупног износа
неутрошених средстава, уз преглед из члана 4. овог правилника, доставља Трезору
потврду надлежног органа другог нивоа власти који му је пренео средства, а која
садржи податке утврђене у члану 6. Правилника.
У износ неутрошених средстава за повраћај из члана 2. Правилника, не
спадају средства на рачуну редовног пословања корисника буџетских средстава са
стањем на дан 31. децембар, која су пренета том кориснику од другог нивоа власти.
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
"Службеном листу града Чачка".

Начелник
Градске управе за финансије
Зоран Тодосијевић, с.р.

Образац СНС
Назив корисника буџетских
средстава________________________________________
Седиште_____________________________
ПИБ_________________________________
ЈББК________________________________
Шифра директног корисника буџетских
средстава______________________________
СПЕЦИФИКАЦИЈА НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА
I РАЧУН РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
Број рачуна редовног половања код Управе за трезор
_____________________________________________
Р.б.
1.
2.

3.
4.
5.

Опис

(у динарима)
Економска
класификациј
а

Износ

Неутрошена средства на дан 31.12.____. године
(2+3+4)
Неутрошена средства буџета Града
2.1.
Економска класификација на нивоу
синтетике
2.2.
Економска класификација на нивоу
синтетике
2.3.
Економска класификација на нивоу
синтетике
2.4.
Економска класификација на нивоу
синтетике
2.5.
Економска класификација на нивоу
синтетике
2.6.
Економска класификација на нивоу
синтетике
Неутрошена средства буџета осталих нивоа власти
Неутрошена средства осталих уплата
Неутрошена средства за повраћај (2=1-3-4)
У делу I Рачун редовног пословања на ред. бр. 2.1. до 2._. под синтетиком се
подразумева шифра економске класификације на четвртом нивоу, односно прве
четири шифре у оквиру конта, изузев кад шифра економске класификације почиње
цифром 49.

У том случају, у обзир се узимају последње четири цифре шифре економске
класификације, будући да је 49 ознака трансфера која указује на потребу за
елиминацијом у процесу сравњивања.
Својим потписом потврђујем да су подаци истинито и тачно приказани.
Број:_______

Име и презиме одговорног лица,

Место и датум,

(штампаним словима)
М.П.

______________________
потпис

Образац ЗСНС
Назив корисника буџетских
средстава________________________________________
Седиште_____________________________
ПИБ_________________________________
Глава-функција индиректних корисника буџетских средстава из Одлуке о буџету
града Чачка_______________________
ЗБИРНА СПЕЦИФИКАЦИЈА НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА
I РАЧУН РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
Број рачуна код Управе за трезор
_____________________________________________
Р.б.
1.
2.

Опис
Неутрошена средства на дан 31.12.____. године
(2+3+4)
Неутрошена средства буџета Града
2.1.
Економска класификација на нивоу
синтетике
2.2.
Економска класификација на нивоу
синтетике
2.3.
Економска класификација на нивоу
синтетике

(у динарима)
Економска
класификациј
а

Износ

2.4.

3.
4.
5.

Економска класификација на нивоу
синтетике
2.5.
Економска класификација на нивоу
синтетике
2.6.
Економска класификација на нивоу
синтетике
Неутрошена средства буџета осталих нивоа власти
Неутрошена средства осталих уплата
Неутрошена средства за повраћај (2=1-3-4)
У делу I Рачун редовног пословања на ред. бр. 2.1. до 2._. под синтетиком се
подразумева шифра економске класификације на четвртом нивоу, односно прве
четири шифре у оквиру конта, изузев кад шифра економске класификације почиње
цифром 49.
У том случају, у обзир се узимају последње четири цифре шифре економске
класификације, будући да је 49 ознака трансфера која указује на потребу за
елиминацијом у процесу сравњивања.
Својим потписом потврђујем да су подаци и пратећа документација
истинито и тачно приказани и да је обрачун састављен у складу са важећим
прописима.

Број:_______

Име и презиме одговорног лица,

Место и датум,

(штампаним словима)
М.П.

_______________________
потпис

С А Д Р Ж А Ј:
310. Одлука о верификацији мандата новоизабраном одборнику Скупштине града
Чачка
311. Одлука о приступању промени Статута града Чачка
312. Закључак о изради Статута
313. Одлука о месној самоуправи на територији града Чачка
314. Одлука о условима за држање и заштиту домаћих животиња на територији
града Чачка
315. Одлука о допуни Одлуке о давању у закуп станова за социјално становање
изграђених у 2010. години на к.п. бр. 5789/1 КО Чачак
316. Одлука о престанку важења Одлуке о канцеларији за младе
317. Одлука о изменама и допунама Одлуке о коефицијентима за обрачун и
исплату плата изабраних лица и накнадама за рад у органима града
318. Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Јавног
комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак
319. Решење о престанку дужности директора Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Чачак
320. Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Комуналац“ Чачак
321. Решење о именовању директора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
322. Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора
Машинско-саобраћајне школе у Чачку
323. Решење о разрешењу односно именовању три члана Школског одбора
Гимназије у Чачку
324. Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ
„Танаско Рајић“ Чачак
325. Решење о избору једног члана Савета за буџет и финансије
326. Решење Градоначелника о преносу средстава
327. Измене и допуне Програма коришћења средстава за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2012. годину
328. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених средстава буџета града
Чачка

