
 
 
 

 
 
 

GODINA XLX BROJ 9 
^A^AK 21. april 

2016. godине 
Cena ovog broja je 600 dinara     

Godi{wa pretplata je 10.000 dinara 

 
148. 

 На основу члана 15. став 1. тачка 12.) 
Закона о локалним изборима ("Службени 
гласник Републике Србије" бр. 129/07 и 
54/11) и члана 20. став 2. и 24. Закона о 
јединственом бирачком списку ("Службени 
гласник Републике Србије" бр. 104/09 и 
99/11), 
 
 Изборна комисија града Чачка, на 
седници 21. априла 2016. године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНОГ БРОЈА 

БИРАЧА 
 

1. Коначан број бирача у делу 
Јединственог бирачког списка за подручје 
града Чачка, на изборима за одборнике 
Скупштине града Чачка, расписаним за 24. 
април 2016. године,  је 99.369.  

 
2. Ово решење објавити у ''Службеном 

листу града Чачка''. 
 

Број 013-3-57/2016-IV-7 
У Чачку, 21. априла 2016. године 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ЧАЧКА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Јово Поповић, с.р. 

 

 
149. 
На основу члана 120. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 5. Одлуке 
о условима и начину коришћења 
подстицајних средстава у пољопривреди у 
2016. години (,,Сл. лист града Чачка“ бр. 
5/2016),    

 
Градоначелник града Чачка,  дана  14. 

априла 2016. године,  донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за доделу  

подстицајних средстава у пољопривреди 
 
I 

 
 Образује се Комисија за доделу 
подстицајних средстава у пољопривреди, у 
саставу: 
 
 ПРЕДСЕДНИК: 
 

-Тихомир Ђуровић, одборник 
Скупштине града Чачка 

 
 ЧЛАНОВИ: 
 

1. Зоран Бојовић, одборник Ску- 
пштине града Чачка, 
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2. Јелица Гавриловић - Дамњановић, 
одборник Скупштине града Чачка, 

3. Драган Полуга, одборник Ску- 
пштине града Чачка, 

4. Владан Милић, доктор ветеринарске 
медицине   

5. Весна Нишавић-Вељковић, дипл. 
инжењер пољопривреде за заштиту биља и 
прехрамбених производа,  

6. Mирко Зарић, пољопривредник. 
 

II 
 

 Ово решење објавити  у ,,Службеном 
листу града Чачка“. 
 
 

ГРАД ЧАЧАК 
Градоначелник 
Број: 020-22/16-II 

14. април 2016. године 
 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
мр Војислав Илић, с.р. 

 
 
 150. 
 На основу члана 120. Статута града 
Чачка  («Сл. лист града Чачка» бр. 3/2008, 
8/2013, 22/2013 и 15/2015)  и члана 7. став 4. 
Одлуке о манифестацијама у области културе 
од значаја за град Чачак („Сл. лист општине 
Чачак“ бр. 7/2006 и 8/2006 и ,,Сл. лист града 
Чачка“  бр. 4/2009 и 10/2009), 

 Градоначелник града Чачка, дана  14. 
априла 2016. године, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу председника и чланова 

Савета манифестације Сабор фрулаша 
Србије у Прислоници «Ој  Мораво» 

 
 

I 
 

Разрешава се Зоран Рајичић, 
привредник, дужности председника Савета 
манифестације Сабор фрулаша Србије у 
Прислоници «Ој Мораво» (у даљем тексту: 
Савет). 
 

II 
 

       Разрешавају се дужности чланa  
Савета:   
 

- Момир Пешаковић, фрулаш 

- Боле Лукић,  предузетник 

- Милутин (Гиги) Јевђенијевић, 
драмски уметник 

- Никола Новаковић, кореограф 

- Божидар Плазинић, ликовни уметник 

- Перо Пејовић, председник Савета МЗ 
Прислоница 

- Драган Ђоловић, представник 
Туристичке организацијe Чачка 

- Вера Илић, представник Туристичке 
организацијe Чачка 
 

III 
 
Ово решење објавити у «Службеном 

листу града Чачка». 
 

ГРАД ЧАЧАК 
Градоначелник 
Број: 641-1/16-II 

14. април 2016. године 
 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
мр Војислав Илић, с.р. 
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 151. 
 На основу члана 120. Статута града 
Чачка  («Сл. лист града Чачка» бр. 3/2008, 
8/2013, 22/2013 и 15/2015)  и члана 7. став 4. 
Одлуке о манифестацијама у области културе 
од значаја за град Чачак („Сл. лист општине 
Чачак“ бр. 7/2006 и 8/2006 и ,,Сл. лист града 
Чачка“  бр. 4/2009 и 10/2009), 
 
 Градоначелник града Чачка, дана  14. 
априла 2016. године, донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању Савета манифестације Сабор 
фрулаша Србије у Прислоници  

«Ој  Мораво» 
 

I 
 

У Савет манифестације Сабор 
фрулаша Србије у Прислоници «Ој Мораво» 
именују се: 

       
       ЗА ПРЕДСЕДНИКА: 

           - Зоран Рајичић, привредник 
 

ЗА ЧЛАНОВЕ: 

- Александар Дачић, помоћник градо- 
начелника града Чачка 

- Лела Павловић, директор Међуо- 
пштинског историског архива за град 
Чачак и општине Горњи Милановац и 
Лучани 

- Божидар Плазинић, ликовни уметник 

- Момир Пешаковић, фрулаш 

- Зоран Јефтић, фрулаш  

- Перо Пејовић, председник Савета МЗ 
Прислоница 

- Владан Чвркић, привредник,  

-Вера Илић, представник Туристичке 
организацијe Чачка 

 

II 
 

Ово решење објавити у «Слу- 
жбеном листу града Чачка». 

 
ГРАД ЧАЧАК 
Градоначелник 
Број: 641-2/16-II 

14. април 2016. године 
 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
мр Војислав Илић, с.р. 

 
 
152. 
На основу члана 120. став 1. тачка 12. 

Статута града Чачка ("Сл. лист града Чачка", 
бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 
4. Одлуке о буџету града Чачка за 2016. 
годину (,,Сл. лист града Чачка" бр. 22/2015), 

 
Градоначелник града Чачка, дана  20. 

априла 2016. године, донео је 
 

 

П Р А В И Л Н И К  

О НАГРАДНОЈ ЕКСКУРЗИЈИ ЗА 

МАТУРАНТЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА  

НОСИОЦЕ „ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ“ 

ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ 

Члан 1. 
 

Овим правилником одређују се 
носиоци припреме, организације и извођења 
програма наградне екскурзије матураната 
средњих школа носилаца „Вукове дипломе“, 
школске 2015/2016. године, коришћење 
средстава за реализацију екскурзије и друга 
питања од значаја за реализацију екскурзије 
за коју намену су опредељена средства 
Одлуком о буџету града Чачка за 2016. 
годину (,,Сл. лист града Чачка" бр. 22/2015), 
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у члану 4. функционална класификација 090 – 
Социјална заштита некласификована на 
другом месту, апропријација  250, економска 
класификација 472 Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета - Наградна екскурзија за 
„Вуковце“ средњих школa, у износу од 
1.600.000,00 динара.  

 
Члан 2. 

 
Право на наградну екскурзију, о 

трошку буџета града Чачка у складу са овим 
правилником имају матуранти средњих 
школа носиоци "Вукове дипломе" школске 
2015/2016. године. 
 

Члан 3. 
 
 Наградна екскурзија матураната 
средњих школа носилаца „Вукове дипломе“, 
школске 2015/2016. године изводи се на 
путном правцу Чачак – Сент Андреја – 
Будимпешта – Беч – Чачак.  
 
 Путни правац и програм екскурзије је 
одштампан уз овај правилник и чини његов 
саставни део. 
 

Члан 4. 
 

На терет средстава буџета града Чачка 
у оквиру планираних средстава и процењене 
вредности услуге садржани су трошкови 
екскурзије према програму екскурзије: услуге 
превоза, смештаја, улазнице и други 
трошкови који су у непосредној функцији 
реализације програма наградне екскурзије. 

 
Дневнице за организатора екскурзије и 

стручног вођу екскурзије се исплаћују на 
терет средстава буџета Града на основу 
решења Градоначелника о упућивању на 
службени пут ради извођења програма 
наградне екскурзије матураната средњих 

школа носилаца „Вукове дипломе“, школске 
2015/2016. године. 

 
Дневнице за пратиоце екскурзије се 

исплаћују на терет средстава школа у којима 
су пратиоци запослени. 

 
У трошкове наградне екскурзије не 

урачунавају се трошкови прибављања путне 
исправе, трошкови алтернативних излета и 
други трошкови који нису садржани у 
програму екскурзије. 

 
Дневница и умањење дневница за 

службено путовање у земљи и иностранству 
из става 2. и 3. обрачунавају се и исплаћују у 
складу са Уредбом о накнади трошкова и 
отпремнини државних службеника и 
намештеника („Сл. гласник РС“ бр. 98/2007 – 
пречишћен текст, 84/2014 и 84/2015). 

 
Члан 5. 

 
Градоначелник доноси решење о 

упућивању матураната средњих школа 
носилаца „Вукове дипломе“ на наградну 
екскурзију. 

Решењем из става 1. овог члана 
одређује се организатор екскурзије, стручни 
вођа, пратиоци и друга лица која ће 
учествовати у реализацији путовања. 

Организатор екскурзије је лице које 
одреди Градоначелник. 

Стручни вођа екскурзије се одређује 
на  предлог директора  средњих школа – 
Актив директора. 
  Пратилац се одређује на предлог 
директора школе. 
 Школа има право да предложи једног 
пратиоца. 
 Школа у којој има више од 20 ученика 
носиоца „Вукове“ дипломе  има право да 
предложи два пратиоца. 
 Уз предлог лица пратиоца екскурзије 
директор школе доставља Градоначелнику и 
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списак матураната који имају право на 
наградну екскурзију.  
 

Члан 6. 
 

Припрему, организацију и извођење -  
реализацију програма екскурзије врше 
организатор екскурзије - представник Града, 
стручни вођа пута, пратиоци, представник 
агенције којој је додељен уговор о јавној 
набавци и друга лица које одреди 
Градоначелник са одређеним задатком.  

 
Услуга реализације наградне екску- 

рзије прибавља се у складу са  Законом о 
јавним набавкама. 

 
Члан 7. 

 
Општи услови екскурзије морају да 

садрже све елементе прописане Законом o 
туризму. 

Матуранти и други учесници у 
реализацији екскурзије осигуравају се  од 
уобичајених врста ризика на туристичком 
путовању. 

Агенција којој се додели уговор о 
јавној набавци екскурзије обезбеђујe лекара 
који се стара о стању здравља учесника 
екскурзије. 

 
Члан 8. 

 
Аутобус за превоз учесника екскурзије 

мора да има доказ о техничкој исправности и 
не може бити старији од 5 година. 

 
Исправа о техничкој исправности 

аутобуса, не може бити старија од 3 дана пре 
дана одређеног за полазак и превозник је 
дужан да је стави на увид организатору пута. 

 
Посаду аутобуса чине два возача. 
Лекарско уверење о здравственом 

стању возача не може бити старије од 3 дана 

и превозник је дужан да га стави на увид 
организатору пута. 
 

Члан 9. 
 

Организатор пута је дужан да обавести 
Министарство унутрашњих послова, 
Полицијску управу у Чачку, о месту и 
времену паркирања аутобуса  пре поласка, 
како би непосредно пре поласка на 
екскурзију радници унутрашњих послова 
извршили надзор  испуњености услова за 
реализацију екскурзије. 

 
Члан 10. 

 
Организатор пута ће обуставити 

екскурзију ако возило не испуњава прописане 
и уговорене услове, посаду аутобуса не чине 
два возача и нису испуњени  други услови у 
погледу здравственог стања посаде, односно 
да  возач нема путни налог,  или  није 
потврђена исправност аутобуса. 

Организатор пута може наставити 
екскурзију ако агенција, односно превозник у 
најкраћем року отклони недостатке из става 
1. овог члана. 

Организатор може обуставити изво- 
ђење екскурзије у случају да је угрожена 
безбедност и здравље  учесника екскурзије. 

 
Члан 11. 

 
Организатор екскурзије и стручни 

вођа пута пре изведене екскурзије сазивају 
састанак пратиоца, ученика и родитеља ради 
упознавања са програмом екскурзије и 
правилима извођења наградне екскурзије. 

 
Члан 12. 

 
Организатор екскурзије и стручни 

вођа пута по завршеној екскурзији поднеће 
Градоначелнику извештај о реализацији 
наградне екскурзије. 
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Члан 13. 
 

Овај правилник биће објављен у 
"Службеном листу града Чачка" и ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивањa. 

 
 

Град Чачак 
Градоначелник 
Број: 61–1/16-II 

20. април 2016. године 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
мр  Војислав Илић, с.р. 

 
 
ПРОГРАМ  НАГРАДНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА 

МАТУРАНТЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА 
НОСИОЦЕ "ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ" 
ШКОЛСКЕ 2015/2016 ГОДИНЕ 

ПРОГРАМ ПУТОВАЊА 
 

ЧАЧАК- СЕНТ АНДРЕЈА –  
БУДИМПЕШТА– БЕЧ – ЧАЧАК 

 
- Дан 13.8.2016. ЧАЧАК – СЕНТ 

АНДРЕЈА  
 
Полазак из Чачка у суботу, 13.8.2016. 

године у 2000. 
Путовање поред Београда, 

Новог Сада и Суботице до граничног прелаза 
Хоргош, са успутним задржавањима по 
потреби групе. Након завршетка царинске 
процедуре наставак путовања територијом 
Републике Мађарске према Сент Андреји, 
српској вароши на 20 км од главног градa 
Будимпеште. 

 
- Дан 14.8.2016. СЕНТ АНДРЕЈА –

БУДИМПЕШТА 
 
Долазак у Сент Андреју око 900. 

Обилазак српске вароши: кућа Јаше 
Игњатовића, Београдска црква, Пожаревачка 
црква, Крст кнеза Лазара. Слободно време 

групе. Полазак за Будимпешту у 1200. 
Панорамско разгледање града у пратњи 
локалног водича (1500-1900): Трг Хероја, 
Опера, Катедрала Св. Стефана, Рибарска 
кула, црква Матије Корвина, Цитадела, 
Гелертов споменик, мостови на Дунаву. 
Слободно време у Ваци улици. Након 
завршеног обиласка одлазак у хотел 3*. 
Вечера (континентална). Ноћно крстарење 
Дунавом од 2130- 2300 и разгледање града са 
реке. Повратак у хотел. Ноћење. 

 
   3. Дан 15.8.2016. БУДИМПЕШТА – 

БЕЧ 
. 
Доручак (шведски сто). Након доручка 

напуштање хотела и одлазак за Беч. Долазак 
у Беч око 1100. У пратњи локалног водича 
панорамско разгледање града (1100-1500): Трг 
Марије Терезије, раскошни дворац династије 
Хабсбург, Парламент, Опера, Катедрала Св. 
Стефана, Рингштрасе, Бургтеатар, Белве- 
дере... Смештај у хотел са 3*(1500-1700). 
Слободно време групе до 2100, вечера групе у 
ресторану у граду. Ноћење. 

 
  4. Дан 16.8.2016. БЕЧ –ЧАЧАК  
 
Доручак (шведски сто). Напуштање 

хотела и одлазак групе до дворца Шенбрун 
(обилазак мала тура) и вртове дворца. 
Полазак према центру града. Обилазак 
Музеја лепих уметности и Природњачког 
музеја. Слободно време групе до подневних 
часова. Полазак за Србију са успутним 
паузама по потреби групе. Долазак у Чачак 
17.8.2016. у раним јутарњим сатима (око 600). 

 
АРАНЖМАН ОБУХВАТА: 
 
- Превоз високотуристичким ауто- 

бусима до 5 година старости  
- Техничке карактеристике аутобуса – 

марке, аc – клима, тв, видео, тоалет 
- Све друмарине, паркинге везане за 
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превоз у земљи и иностранству 

- Међународно путно – здравствено 
осигурање  

- Два полупансиона у хотелима сa 3*   
- Лекарска пратња 24 часа 
- Крстарење бродом по Дунаву у  

Будимпешти 
- Организација путовања и услуге 

стручног водича, локалне водиче у 
Будимпешти и Бечу. 

- Организационе и манипулативне 
трошкове 

- Све улазнице предвиђене програмом 
путовања 
 

АРАНЖМАН НЕ ОБУХВАТА: 
 
1)  Индивидуалне трошкове 
2) Прибављање путне исправе - пасa- 

ша 
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