
Peuy6nura Cp6r4a
rPAI qATIAK
Ipagcmo nehe
Bpoj:06-18712019-IrI
6. geqena6ap 2019. ro.qlrHe
I{AI{AK

CKyITIIITIIHA rPMA rrAqKA

Ha ocHoBy rrJraHa 46. 3axona o rorannoj caMoyrrpaBl.I (,,C:r.r:racrux PCoo

6p.I2912007, 8312014 - Ap. 3aKoH, 10112016 - Ap. 3aros u 4712018) ra .rnara 84. C:raryra
rpaAa rlasra (,,Cr.:rucr rpaAa r{aqKa" 6p.612019)

Ipa4cro eehe rpa4a r{aura, Ha ceAHlrrlrr oApxcanoj 6. aeuev1pa 2019. roAr4He,

ytrp4nno je

IIPEAJTOT
oAnyKE o AABABy CAUIACHOCTT{ HA tl3MEHE [I AOITyHE TOAIIIIIIbET

TIPOIPAMA TIOCJIOBABA I4 TIJIAHA PAIA,,IPAACKE CTAMEEHE
ATEHUTTJE" qAqAK 3A 2019. rOru,IHy

ila flpe,{nuDre Cxyrumuuu Aa Aoueee

oAJrvKv
o AABAIby CAIJITACHOCTpT HA rr3MEHE rr AOIIyHE roArrrrrBEr
IIPOTPAMA TIOCJIOBABA II TIJIAHA PAIA,,TPMCKE CTAMEEHE

ATEHUI,IJE" TIATIAK 3A 2019. IOAI,IHy

y rercry xoju je .qocraBJbeH o46opru,rqraMa 3a ceAHr,ruy Crynuruue.

Irlseecrlr'lrarl Ha ce.qHr.rqa Cxynmrune je Bpanr<uqa Jenrah, A[peKTop ,,fpa4cr<e
ctau6ese arenquje" I{aqar.
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Ha ocHony r{JIaHa 54. cran 1. raqxa 44. Cratyra.tpa1a r{a.{Ka (,,Cn.nracr rpala r{aqrao'

6p.612019) u uraua 12. cran 2. Ognyre o ocnraBarby fpaAcKe crana6eue arenqnje (,,Cr.rurcr
orIIIrrHHe 9aqato' 6p. 912005, l3l20}5 v 812A06 vr ,,Cil. nlrcr rpa,4a r{aqra" 6p. 512009 n
2412012),

Cry.nrurraua rpaAa rla.rxa, Ha ce,{H}ruu ogpxaHoj Aouera je

oAJryKy
O AABABY CAIJIACHOCTII HA II3MEHE I,I AOTIYHE TOAEIXBET
TIPOTPAMA TIOCJIOBA.BA PI TIJIAHA PAIA,,IPMCKE CTAMBEHE

AIEHUT{JE( qAqAK 3A 2019. rOAlrHy

I

AAJE CE car:racHocr Ha tr4:r'reHe u lonyHe fognurmer rporpaMa nocroBama H

rJIaHa paga ,,fpa4cxe crau6eHe arenquje" r{a.raK za 2019. ro.4rrHy! xoju je yceojuo Yrpaena
o46op ,,fpagcxe crau6ene arenqaje" 9auar, Ha ceAHr{rlu ogpxanoj 2. aeueu6pa 2019.
roAlrHe, 6poj 1 90-1/1 9.

il

Oey o4ryry o6jaerarr y <C:ryrx6eHoM nr4cry rpa.{a 9a.rxa).

CKYIIIITIIHA IPAAA TIAIIKA
Epoj:

IIPEACEAHI4K
Cxlrrmume rpala rlaqrca

tr{rop Tpu$yuonnh
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IPAA TIAIIAK
fpagcro nehe

Crcyuuruna rpaAa

flpeguer:Il3Merra rr Aotryna loguurrler trporpaMa rrocJroBarba tr IIraH L pa1il
,rlpa4crce craM6eHe arenqtrje" rlaqarc aa2019, roAtrHy

flourroBanra,

Ynpanuu or6op ,,fpa,qcxe craM6eHe axeurlr4je" rla.rar je ua ceAlrrlr{, oApxagoj 02.
AeIIeM6pa 2019. roAnHe, jegnouacno ycBojr,ro [peAnor ZsN{eHe }r AorryHe foAralrrrer
npolpaMa rlocnoBilria u fllaua paAa,,fpaAcKe craM6eHe arenrlr.rje" gaqaK 3a2019. roAr4gy.

Y npranory Barvr AocrasJBitMo:

- Oflrryry Yuparuor oA6opa,,fpa1cre cra"Nd$eHe areHrlr{je" {a.rax o ycBajarby }IsNreue
I{ AorIyHe fo4r,rrurrer [porpulMa rrocJroBarra w fltruna paAa ,,fpa.Acxe cft1146ege
areHrlr.rje" rlaqar za20l9. roAr.ruy, 6poj:19011, ol02.12.2019. roArane r

- I'Isueuy rr AorIyHy fo4raurrrer [porpaMa rrocJroBarba ra flnana pma,,I-.pancKe crzrM6eHe
areHrlrj e" r{a.raK 3a 2019 . roAr.rHy, 6poj :I90 12, o r, 02.12.20 1 9. ro4r.rne.

Y rlaurcy,0 2.12.20 19 . roAr,rHe

it, 12:

Epauxuqa Je,ruh

,frii*to,,
,l'*Yf,*-!"{r



Peny6:rura Cp6uja
fpa4 ila.rar<

,rf pagcra crau6ena arenqujaoo rla.rarc

Epoj:190-1/19
02.12.2019. roAlrHe
rfaqar

Ha ocnony rrJraHa 29. Cruryra,,fpagcKe grarvrOene arenquje" gaqar< (,,CrryN6erul JIlIcr
orrrrrruHe rlaqaK" 6poj:28106 u 11106 n ,,CnyN6eHI,I JII,Icr rpaAa rlaqr<a" 6poj:24112), Yupannu
o46op ,,fpagcxe crarvr6ene arenqraje" 9aqax .4oneo je

oAJrvKv
yCBAJA CE lr3MeHa r.r AonyHa foAurumer rporpaMa rrocJloBarra u flnana paAa

,,fpa4cxe cra:ra6eue arenquje" rla.{aK sa2019. roA}rHy.

O6pa3JroxteEe

Vupanuu o46op ,,fpagcre cm:r,r6ene areuqraje" 9aqax je na ceAHIaIII4, o4pNanoj
02.12.2019. roAr{He, pa3Marpao ilpeAnor r,r3MeHe r.r Aorryrre loArarumer rporpaMa rocJloBalba
u fbtaua paga,,fpa4cre crau6eue areuqnj e" rlaqaK za 2019. roAlIHy.

JeAHouaoroM oAnyKoM qJraHoBa Yupaeuor o46opa, ycnojeu je rperJlor.

Y r{aury, 02.l2.20l9.roAr.rHe

lfpeAceAnux
Yupannor o46opa

rIa.rarc
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ПЛАНА 

РАДА „ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

Буџетом града Чачка за 2019. годину, Активност: 660,  број позиције: 0004, 

економ.класиф.:423000 – услуге по уговoру , за потребе стамбене подршке, опредељено 

је за  „Градску стамбену агенцију“ Чачак (у даљем тексту:Агенција) 

укупно:9.000.000,00 динара.  

Уговором о вршењу услуга „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2019. годину, 

закљученим између Града Чачка, Градског већа и „Градске стамбене агенције“ Чачак  

(заведеним код града Чачка под бројем:06-31/2019-III, од 13.03.2019. године и код 

„Градске стамбене агенције“ Чачак под бројем:43/19, од 13.03.2019. године) 

прецизирани су послове које ће Агенција у оквиру своје делатности обављати за 

потребе града. Приликом испостављања месечних рачуна за пружене услуге, Агенција 

исказује појединачне цене у складу са Ценовником услуга усвојеним на седници 

Скупштине града, који прати извештај о спроведеним активностима на терену. Надзор 

над обављеним радовима проводи помоћник градоначеника задужен за област 

друштвених делатности.  Укупна висина планираних средстава предвиђена је чланом 6. 

Уговора и износи:9.000.000,00 динара 

Буџет Агенције за 2019. годину неопходно је увећати за износ ПДВ-а (20%, 

односно за додатни износ од 1.800.000,00 динара), обзиром да је у 2019. години 

Агенција постала обвезник ПДВ-а, који податак није био познат приликом 

сачињавања плана буџета за 2019. годину (у августу месецу претходне, 

2018.године). 

Финансијским планом расхода Агенције за 2019. Годину-ребаланс,   предвиђен 

је начин утрошка средстава Агенцији од стране града Чачка, рашчлањен по 

елементима. Стање средства по Финансијском плану,  дат је у следећој табели: 

  Економска  

класификација 
Организациона класификација Износ 

5200 Плате и додаци запослених 4.748.000,00 

5210 Социјални доприноси на терет послодавца 827.000,00 

5290 Социјална давања запосленима 300.000,00 

5310 Накнаде за запослене, превоз на посао 190.000,00 

5530 Стални трошкови 380.000,00 

5290 Трошкови путовања 450.000,00 

5320 Услуге по уговору 1.520.000,00 

5128 Материјал 285.000,00 

5590 Порези и таксе 1.900.000,00 

210 Мшине и опрема 200.000,00 

  УКУПНО 10.800.000,00 

 
 



 

2 
 

 
 
 

 
Екон. 

класиф. 
Организациона класификација план ребаланс нови план 

5200 Плате, додаци и накнаде запосленима 4.186.000,00 562.000,00 4.748.000,00 

5210 Соц. доп. на терет послодавца 714.000,00 113.000,00 827.000,00 

  Накнаде у натури 25.000,00 -25.000,00 0,00 

  Превоз на посао-маркица 25.000,00 -25.000,00 0,00 

  Социјална  давања запосленима 100.000,00 200.000,00 300.000,00 

5310 Накнаде трошкова за запослене 120.000,00 70.000,00 190.000,00 

5310 Накнаде трошкова за превоз на посао 120.000,00 70.000,00 190.000,00 

5530 Стални трошкови 190.000,00 190.000,00 380.000,00 

5530 Трошкови платног промета 40.000,00 60.000,00 100.000,00 

5134 Енергетске услуге 20.000,00   20.000,00 

5311 Улуге комуникација 100.000,00 100.000,00 200.000,00 

5520 Услуге осигурања 30.000,00 30.000,00 60.000,00 

5291 Трошкови путовања 350.000,00 100.000,00 450.000,00 

5290 Трошкови дневница 200.000,00 50.000,00 250.000,00 

52912 Трошкови смештаја 100.000,00  100.000,00 

52913 Употреба сопственог аута 30.000,00 50.000,00 80.000,00 

5291 Остали трошкови на службеном путу 20.000,00  20.000,00 

5300 Услуге по уговору 1.160.000,00 360.000,00 1.520.000,00 

5321 Компјутерске услуге 200.000,00 70.000,00 270.000,00 

5504 Услуге образовања и усавршавања запос. 100.000,00   100.000,00 

5390 Стручне услуге 660.000,00 190.000,00 850.000,00 

5510 Услуге за домаћинство и угоститељство 100.000,00 50.000,00 150.000,00 

55101 Репрезентација 100.000,00 50.000,00 150.000,00 

5128 МАТЕРИЈАЛ  200.000,00 85.000,00 285.000,00 

5128 Канцеларијски материјал 120.000,00 80.000,00 200.000,00 

55041 Материјал за образ. и усавршав. запосл. 80.000,00 5.000,00 85.000,00 

5590 Порези, обавезне таксе 1.350.000,00 550.000,00 1.900.000,00 

230 Машине и опрема 100.000,00   200.000,00 

  УКУПНО 9.000.000,00 1.800.000,00 10.800.000,00 
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Месечни ценовник услуга за обављање пословање послова од општег јавног интереса, 

по одлуци управног одбора Гадске стамбене агенције Чачак, број:229/18, од 30. новембра 2018. 

године, који је саставни део усвојеног плана рада за 2019 годину дат је у прилогу: 

 

МЕСЕЧНИ ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОД 

ОПШТЕГ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА, ПО ОДЛУЦИ УПРАВНОГ ОДБОРА 

ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ ЧАЧАК, БРОЈ: 229/18, ОД 30. 

НОВЕМБРА 2018. ГОДИНЕ 

 
 

 

 

Р.бр Предмет Кол. 

м2 

Цена 

по јед. 

мере 

Основ. ПДВ    

20 % 

Укупно 

1. Услуге управљања становима за 

социјално становање и градским 

становима подразумевају следеће 

трошкове: 

- Трошкови за давање у закуп станова за 

социјално становање и градских станова ; 

Обрачун трошкова и наплате закупнине ; 

Трошкови обиласка учесника на конкурсу који 

испуњавају услове ; Провера стања на терену 

са документацијом ; Сачињавање уговора, 

потпис уговора и трошкови по поступку 

приговора ; Трошкови обиласка корисника и 

провера начина коришћења стана (четири пута 

годишње) ; Трошкови израда фактура, 

штампање, паковање, слање, трошкови 

опомене, опомене пред тужбу, трошкови 

покретања тужбе, трошкови умножавања 

документације и покретање тужбе за 

неблаговремено плаћање, у складу са законом 

; Покретање поступка исељавања ; Трошкови 

излазака на терен приликом примопредаје 

станова ; Надзор над извођењем и пријемом 

радова, како у стану, тако и на објекту ; 

Трошкови изласка на терен приликом 

рекламације на изведене радове (лифт, 

водовод и канализација, против пожарна 

заштита, електро радови, дератизација, 

дезинфекција, дезинсекција, грађевински 

радови, одржавање хигијене у објектима и 

друго) ; Трошкови рекламација на издате 

рачуне за закуп и остало ; Вођење помоћне 

евиденције о броју станова за социјално 

становање, корисницима услуга, уговорима, 

локацијама, снимање станова и израда 

извештаја за Оснивача ; Трошкови промене 

корисника социјалних станова и вођење 

помоћне евиденције у уговорима са променом 

корисника ; Трошкови књиговодства, 

благовремено задуживање и раскњижавање 

уплата извршених путем банака, пошта и 

пренос на рачун Оснивача ; Трошкови 

5.500,00 310,00 1.705.000,00 341.000,00 2.046.000,00 



lpoBr.r3r.rje 3a rpaHcaKur{je [peMa Ourunauy ;

Tpomroeu ocmypaFa o6jerara u orpeMe Ha

o6jernnrla; O:rxnarrarre flocJrelgqa
eneMeHTapHLIx HenOrOAa V BaIIpeAHI,Ix

curyarynja; Tpomronn rr3paAe, npahema u
mrmneuenraquje npojerara HirMerreHrrx
co4ajamrurr,r craHoBrrMa; Cnponof erre [ocry[aKa
Ha6aBKr,r, yueurhe y pa.Urr4r\4 ronancujalra Lr

paArilrM TeJrr{Ma Ocrrrlsa.{a sa coqr,rjanne crarroBe

; Tpourronu upu6anrana upojerrno - rexnr4r{Ke

4oryuenraqnje u ocranr{x carnacHocrlr ;

Tpouxonr.r HaA3opa v v3lr.a3aKa Ha repeH AoK cy
paAoBIn Y TOKY, KaO I,I K]br{TOBOACTBeHU, rrpaBHU rr

ApyI[ aAMI,IHI,ICIpaTI{BH0 - TeXHFIKLI TpoItrKoBII ;

Tponrroeu rtJra3axa Ha repeH rro xlrrHrrM
uHTepneurq{jaMa 3a cBe Bpcre paAoBa ; fhau u
nporpaM ynanpelerra eHeprercKe e$raxacuocru,
npoBepe oApxlrBocru eHeprercKe canaquje
o6j exara, peceprn$maqr{ a o6j erara xoju rnrajy
eHeprercKu nacoru u roucynraquje y roKy
canaquje u peKoHcrpyxquje eHeprercKu
nee([macnnx o6jexara; Tpomronra roncytrargzja
sa norpe6e perucrpaqllja craM6eHrrrx saje4uaqa ;

Tpomronn o6pa4e qprrcreJrr.rx npujana 3a
perucrpaqr{y c:rarra6enr.rx saje4rrqa, ynolene y
perucrap crau6ennx sajeAnrqa, AoHortreme
pelnelba o oa6ujamy HeKoMlJrerHrx npujasa za
perucrpaqnjy, Aouoruerbe 3aKJb) raKa 3a Aorryuy
HeKoMnlrerHr{x lpujana, flpoBepa noceAoBarba
nLIIIeHIII,I LI crp) rHlrx tcnama(ptaraql{a ca
uparehou goryuearaqujou flpmpe4ne KoMope
Cp6uje, Kao u [poBepa yroBopa 3axJbyreHux
urrvrely o4a6panux npor[ecuonamux yflpaBur,rKa

r crau6erryrx :aje4nuqa na repraropr.rjrr rpaAa
9auxa; ,{oxomerre pertrema o yrolerry
[p[BpeMeHr,rx Mepa 3rpa,4aMa Ha :repuropr{u
rpa4a 9aura xoje cy nporrycrrrJre 3aKoHoM

npe4nrlene poKoBe sa perracrpaqujy crau6euux
sajegHuqa u I{MeHoBarbe upmryAHr{x ylpaBHr{Ka
ras Perucrpa flpodecuoHam{lrx ylDaBHI{Ka

finperuop
areHquje" rlaqart

Epauxuqa Je,ruh
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