
 

ГОДИНА LI БРОЈ 13 
ЧАЧАК 21. јул 

2017. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

243. 

На основу члана 120. став 1. тачка 12. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“, бр. 

3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и 26/2016) и члана 

4. Одлуке о буџету града Чачка за 2017. годину 

(„Сл. лист града Чачка“, бр. 25/2016),  

Градоначелник града Чачка, дана 20. јула 

2017. године, донео је  

ПРАВИЛНИК 

О НАГРАДИ НОСИОЦУ ПОХВАЛЕ ЂАКУ 

ГЕНЕРАЦИЈЕ И „ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ“ 

ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ 

Члан 1. 

Град Чачак, ради одавања јавног признања  

добитнику похвале „Ђак генерације“ и добитнику 

дипломе „Вук Караџић“ по завршетку основног, 

односно средњег образовања додељује награду. 

Члан 2. 

Ученик генерације и носилац дипломе 

„Вук Караџић“ награђују се књигом. 

Поред награде у облику књиге, свршени 

ученици средњих школа из става 1. могу да добију 

награду у облику бесплатне екскурзије, а свршени 

ученици основних школа летовањe у одмаралишту  

„Овчар“ у Улцињу, у складу са актима надлежних 

органа Града и у зависности од нивоа обезбеђених 

средстава у буџету Града. 

Добитнику награде уручује се диплома. 

Облик, садржај и изглед  дипломе утврђује 

Градоначелник.   

Диплому потписује Градоначелник.  

Члан 3. 

Одлука о додели награде свечано се 

објављује на свечаном пријему који организује 

Градоначелник, уз пригодан уметнички програм.   

Фотографије односно клипови о додели 

награда објављују се на лед екрану објекта Дома 

културе у Чачку. У дну фотографије објављује се 

кајрон са именом и презименом ученика и називом 

школе коју је ученик похађао. Фотографија се 

објављује у периоду од наредног дана након 

доделе до 1. септембра текуће године. 

Кад се створе технички услови 

фотографије ученика ће бити постављене на 

елитној локацији са највећом фреквенцијом 

грађана. 

Члан 4. 

 Награду уручује Градоначелник. 

 Награда се уручује на дан празника 

Видовдана. 

Ради фотографисања, односно снимања 

ученика приликом свечане доделе награде и ради 

објављивања фотографије на начин из члана 3. 

овог Правилника прибавља се писана сагласност 

ученика, односно за малолетне ученике, оба 

родитеља и ученика. 

Члан 5. 

О добитницима награде Град  води 

евиденцију. 

Евиденцију из претходног става води и 

чува Градска управа за друштвене делатности.  

Члан 6. 

 Стручне, административне и друге 

послове у додели награда обавља Градска управа 

за друштвене делатности. 

Градска управа за друштвене делатности 

комуникацију са ученицима и родитељима у 

поступку доделе награда врши посредством 

школе. 

Основна и средња школа са седиштем на 

територији града Чачка је дужна да у року од 8 

дана од дана доделе похвале „Ђак генерације“ и 

дипломе „Вук Караџић“ достави Градској управи 

за друштвене делатности списак ученика 

добитника (име, презиме и пребивалиште) и 

писану сагласност ученика и оба родитеља за 
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малолетног ученика за фотографисање и 

објављивање фотографије на начин прописан 

чланом 3. овог Правилника.  

Члан 7. 

Овај правилник биће објављен у 

„Службеном листу града Чачка“ и ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања.  

 

Град Чачак 

Градоначелник 

Број: 61-2/2017-II 

20. јул 2017. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 

244. 

На основу члана 32. став 1. Закона о 

ванредним ситуацијама (,,Службени гласник РС“, 

број 111/2009, 92/2011 и 93/2012) и члана 120. 

Статута града Чачка (,,Службени лист града 

Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и 

26/2016),  

Градоначелник града Чачка, на предлог 

Градског штаба за ванредне ситуације на 

територији града Чачка, дана 20. јула 2017. године, 

донео је 

О Д Л У К У 

1. Проглашава се ванредна ситуација на делу 

територије града Чачка, у насељеном месту 

Трнава, због потребе предузимања хитних 

мера у вези водоснабдевања на овом 

подручју. 

2. Градски штаб за ванредне ситуације на  

територији града Чачка координира и 

руководи пословима заштите и спасавања 

у ванредним ситуацијама утврђеним  

чланом 34. и 35. Закона о ванредним 

ситуацијама, неопходним у проглашеној 

ванредној ситуацији. 

3. Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења а биће објављена у „Сл. листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 87 - 20/17-II 

20. јул 2017. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. јул 2017. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 2173 – Број 13 

С А Д Р Ж А Ј 

243. Правилник о награди носиоцу похвале Ђаку генерације и „Вукове дипломе“ школске 2016/2017. године 

................................................................................................................................................................................ 2171 

244. Одлука о проглашењу ванредне ситуације у насељеном месту Трнава ................................................. 2172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗДАВАЧ: Скупштина града Чачка, АДМИНИСТРАЦИЈА: Стручна служба Скупштине. Адреса  

е-поште: strucniposlovi@cacak.org.rs. ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Мирослав Петковић, 

секретар Скупштине града Чачка. Жиро рачун за претплату: рачун буџета града Чачка број:  

840-745141843-30 код управе за трезор Чачак. Штампа: „Офис сервис“ - Чачак 
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