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ЧАЧАК 21. август
2018. године

318.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини ("Сл.гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016 и
113/2017), члана 20. став 1. Одлуке о прибављању,
располагању и управљању стварима у јавној
својини града Чачка („Сл.лист града Чачка“ бр.
14/2018) и члана 121. Статута града Чачка („Сл.
лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018),
Градско веће града Чачка на седници
одржаној 20. августа 2018. године, донело је

Цена овог броја је 600 динара
Годишња претплата је 10.000 динара

Републике Србије за 2018. годину. Процењена
вредност инвестиције је 20 000 000 динара, а
средства ће се по одобрењу пројекта за
реализацију
преносити
јединици
локалне
самоуправе на основу решења Министра о
наменском трансферу за реализацију конкретног
пројекта.
V Град Чачак као носилац права јавне
својине на објекту ближе описаном у тачки I овог
решења, врши права инвеститора.
VI Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-200/2018-III
20. август 2018. године

РЕШЕЊЕ
о прибављању у јавну својину
реконструкцијом и променом намене дела
приземља Дома културе у Чачку
I ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину града
Чачка реконструкцијом и променом намене дела
oбјекта Дома културе Чачак, означеног као објекат
бр. 1 у листу непокретности бр. 8414 КО Чачак, на
к.п. бр. 784/1 К.О. Чачак.
II Реконструкцијом и променом намене
објекта обухваћено је приземље објекта у
површини од 621,42m2, просторије у којима
библиотека Дома културе Чачак тренутно обавља
делатност, а врши се у циљу прилагођавања
просторија спровођењу Програма подршке
отварању регионалних иновационих стартап
центара од стране Кабинета министра без
портфеља задуженог за иновације и технолошки
развој, у оквиру Научно технолошког парка Чачак,
који ће овај простор користити најмање три
године.
III На основу овог решења Градоначелник
града Чачка ће Градској управи за урбанизам града
Чачка поднети захтев за издавање решења о
одобрењу извођења наведених грађевинских
радова.
IV Средства намењена за подршку
отварању регионалних иновационих стартап
центара обезбеђена су Законом о буџету

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

319.
На основу члана 32. став 2. Одлуке о
прибављању, располагању и управљању стварима
у јавној својини града Чачка („Сл.лист града
Чачка“ бр. 14/2018) и члана 121. Статута града
Чачка (``Сл. лист града Чачка`` бр. 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018) у поступку
преноса покретних ствари из јавне својине града
Чачка
Републици
Србији,
Министарству
унутрашњих послова Србије, Сектору за ванредне
ситуације, Одељењу за ванредне ситуације Чачак,
без накнаде,
Градско веће града Чачка на седници
одржаној 20. августа 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I ПРЕНОСЕ СЕ из јавне својине града
Чачка
Републици
Србији,
Министарству
унутрашњих послова Србије, Сектору за ванредне
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ситуације, Одељењу за ванредне ситуације Чачак,
без накнаде, покретне ствари – опрема, и то:
хидраулични агрегат (LUKAS P 630 SG) – комада
1, хидраулични клип/цилиндар (LUKAS R422) –
комада 1, упор за клип/цилиндар (LUKAS LRS-C)
– комада 1, црево за везу агрегата и алата (LUKAS
EHP10) – комада 1, сет за отварање врата (LUKAS
HTS 90) – комада 1, заштита од активирања
ваздушног јастука возача (LUKAS airbeg safes for
cars and trucks), - комада 1, сет за заштиту и рад са
стаклом (LUKAS GLASS MANAGEMENT SET) –
комада 1, сет за заштиту од оштрих ивица (LUKAS
PROTECTION COVERS) – комада 1, тестера за
ламинирано стакло (LUKAS WCS1) – комада 1,
секач појаса са пробојцем стакла (RESQME) –
комада 1, хидраулично уље (LUKAS HLP 10) –
комада 1 (10 l), млазница (TFT G-FORCE
IMPULSE) – комада 3, спинална даска (плутајућа
са имобилизатором за главу и додатним
каишевима за стабилизацију тела) – комада 1,
баскет стречер ( једноделни фиксни са три каиша)
– комада 1, шпанер (HFS STF 350 daN 8) – комада
4, трака са ушкама (HFS TU150-5T-2,5m) – комада
4.
II Средства за прибављање покретних
ствари које су прецизније описане тачком I овог
решења планирана су Одлуком о буџету за
2017.годину, када су и прибављене у јавну својину
града Чачка и исплаћене по цени од 1.999.968,00
динара.
III Република Србија, Министарство
унутрашњих послова Србије, Сектор за ванредне
ситуације, Одељење за ванредне ситуације Чачак,
дужно је да покретне ствари описане у тачки I
изреке решења, употребљава у сврху обављања
своје делатности и извршавања надлежности из
свог делокруга на територији града Чачка.
IV На основу овог решења Градоначелник
града Чачка закључиће уговор о преносу права
јавне својине на покретним стварима прецизније
описаним тачком I изреке решења.
V Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-200/2018-III
20. август 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
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320.
На основу члана 5. Закона о правима
цивилних инвалида рата („Сл. гласник РС“ бр.
52/96), члана 121. Статута града Чачка („Сл. лист
града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и
26/2016 и 11/2018) и члана 4. Одлуке о буџету
града Чачка за 2018. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 24/2017),
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 20. августа 2018. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ДЕЦИ
ПОГИНУЛОГ РОДИТЕЉА У ОРУЖАНИМ
АКЦИЈАМА 1991-1999 ГОДИНЕ У 2018.
ГОДИНИ
Члан 1.
Овим правилником утврђује се право на
финансијску подршку деци погинулог родитеља,
висина новчане подршке, услови и начин
остварења овог права.
Право на финансијску подршку
Члан 2.
Детету погинулог родитеља у оружаним
акцијама 1991-1999. године чије је пребивалиште
у тренутку погибије било на територији града
Чачка исплаћује се једнократна новчана помоћ .
Новчана
додељује се:

помоћ из

претходног

става

- малолетном детету,
- ученику,
- студенту основних академских, интегрисаних,
основних струковних студија и мастер академских
студија које се финансирају из буџета Републике
Србије на факултетима и високим школама чији је
оснивач Република Србија, под условом да у
2018.години није старији од навршених 26 година
живота.
Висина финансијске подршке
Члан 3.
Финансијска подршка у 2018. години
утврђује су у нето износу од 70.000 динара по
детету.
Поступак остваривања права
Члан 4.
Новчана помоћ из претходног члана
додељује се на основу писменог захтева.
Градска управа за друштвене делатности унутрашња организациона јединица у чијем је
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делокругу рада борачко-инвалидска заштита,
може и по службеној дужности покренути
поступак за доделу једнократне новчане помоћи из
члана 2 на основу званичне евиденције.
Захтев се подноси Градској управи за
друштвене делатности најкасније до 31.12.2018.
године.

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ПРАВУ НА
НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА
ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Члан 1.

Уз захтев се прилаже:
- извод из матичне књиге рођених за дете
- извод из матичне књиге умрлих за погинулог
родитеља
- потврду о пребивалишту родитеља у време
погибије
- потврду школе за ученике,односно факултета за
студенте
Члан 5.
О додели новчане помоћи из члана 2. овог
правилника одлучује се решењем.
Решење из претходног става доноси
Градска управа за друштвене делатности.
Против решења којим је одбијен захтев за
новчану помоћ може се уложити жалба Градском
већу града Чачка.

У Правилнику о праву на накнаду дела
трошкова боравка детета у предшколској установи
чији је оснивач друго правно или физичко лице
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 7/2015, 17/2016 и
5/2018) у члану 7. после става 2. додаје се нови став
3. који гласи:
„Месечни износ накнаде дела трошкова
боравка у приватним предшколским установама за
треће и свако наредно дете по реду рођења
признаје се у висини од 75% од економске цене
боравка детета у предшколским установама чији је
оснивач град Чачак, утврђене Одлуком о
утврђивању економске ценe програма васпитања и
образовања.“
Досадашњи ставови 3. 4. и 5. постају
ставови 4, 5. и 6.
Члан 2.

Члан 6.
Овај правилник се доноси на одређено
време и важи за буџетску 2018. годину.
Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
града Чачка.“
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-200/2018-III
20. август 2018. године

Овај правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у “Службеном листу града
Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-200/2018-III
20. август 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
321.
На основу члана 11. став 4. Закона о
финансијској подршци породици са децом ("Сл.
гласник РС", бр. 113/2017 и 50/2018) и члана 13.
Одлуке о додатној финансијској подршци
породици са децом ("Сл. лист града Чачка" бр.
1/2015 и 6/2018),
Градско веће града Чачка на седници
одржаној 20. августа 2018. године, донело је
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ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

322.
На основу члана 13. Одлуке о додатној
финансијској подршци породици са децом ("Сл.
лист града Чачка" бр. 1/2015 и 6/2018) и члана 7.
Правилника о праву на накнаду дела трошкова
боравка детета у предшколској установи чији је
оснивач друго правно или физичко лице ("Сл. лист
града Чачка", бр. 7/2015 и 17/2016, 5/2018 и број
06-200/2018-III од 20. августа 2018. године),
Градско веће града Чачка на седници
одржаној 20. августа 2018. године, донело је
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РЕШЕЊЕ
О ВИСИНИ МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА
У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО
ЛИЦЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА
РАДНУ 2018/19. ГОДИНУ
1. Месечни износ накнаде трошкова
боравка деце у предшколској установи чији је
оснивач друго правно или физичко лице који се
плаћа из буџета града Чачка износи 11.000 динара
за целодневни облик рада у трајању од 11 часова,
за радну 2018/2019 годину.
2. Месечни износ накнаде трошкова
боравка за треће и свако наредно дете по реду
рођења признаје се у висини 17.304,00 динара.
2. Дневни износ боравка детета утврђује се
дељењем месечног износа који се признаје као
основ за обрачун дела трошкова боравка деце.
3. За дане оправданог одсуства детета
(болест, годишњи одмор родитеља и др.), уплаћује
се 50% од дневног износа.
4. За дане неоправданог одсуства детета не
плаћа се накнада.
Трошкови боравка детета у приватној
предшколској установи не надокнађују се за дане
викенда, државних и верских празника који се
празнују у Републици Србији и обележавају
нерадно.
Право на финансијску помоћ из тачке 1.
овог решења, може да оствари родитељ, старатељ,
усвојитељ или хранитељ у радној 2018/19 години,
под условима да дете није уписано у вртић
предшколских установа чији је оснивач град Чачак
због недостатка капацитета, да је родитељ
закључио уговор о боравку детета у приватној
предшколској установи, да дете похађа приватну
предшколску установу и другим условима
прописаним Одлуком о финансијској подршци
породици са децом ("Сл. лист града Чачка", бр.
1/2015 и 6/2018) и Правилником о праву на
накнаду дела трошкова боравка у предшколској
установи чији је оснивач друго правно или
физичко лице ("Сл. лист града Чачка", бр.
7/2015,17/2016, 5/2018 и број 06-200/2018-III од 20.
августа 2018. године).
5. Право из тачке 1. и 2. ове одлуке
оствариће највише 650 деце (Мимиланд 420 деце,
Гимназион 230) према броју и датуму подношења
захтева преко писарнице Градске управе за
друштвене делатности града Чачка или поште.
6. Ово решење објавити у "Службеном
листу града Чачка", а примењиваће се од 1.
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септембра 2018. године до 31. августа 2019.
године.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-200/2018-III
20. август 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
323.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Службени лист града Чачка“ број 3/2008,
8/20013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018) и
члана 25. Одлуке о условима и начину реализације
програма локалног економског развоја за 2017.
годину („Службени лист града Чачка“, број
22/2017)
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 20. августа 2018. године, донелo је
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању
Комисије за надзор
I
У Решењу о образовању Комисије за
надзор („Службени лист града Чачка“ број 8/2017)
уместо Љубинке Миленковић, дипломираног
економисте, за члана Комисије именује се Милена
Мајсторовић, дипломирани економиста.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-200/2018-III
20. август 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
324.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 12. Одлуке о
буџету града Чачка за 2018. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 24/2017), а по предлогу Градске
управе за опште и заједничке послове,

21. август 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Страна 2521 – Број 17

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 20. августа 018. године, донело је

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 20. августа 2018. године, донело је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града
Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града Чачка“ број
24/2017) раздео 2, Градско веће, функционална
класификација 130, апропријација 33, економска
класификација 499 ,,Средства резерве - Стална
резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава - Градско веће града Чачка,
Програм 15, Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска активност 0602-0010 - Стална
буџетска резерва, одобравају се средства у износу
од 33.556,00 динара, на име обезбеђења додатних
средстава на апропријацији 91, за измирење
обавеза по испостављеним фактурама за набавку
материјала и опреме за потребе јединица цивилне
заштите опште намене које су ангажоване на
отклањању штете настале услед елементарне
непогоде која се догодила на територији града
Чачка.

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града
Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града Чачка“ број
24/2017) раздео 2, Градско веће, функционална
класификација 130, апропријација 32, економска
класификација 499 ,,Средства резерве - Текућа
буџетска резерва“, извор финансирања 01 (Издаци
из средстава буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава - Градско веће града Чачка,
Програм 15, Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0009 Текућа буџетска
резерва, одобравају се средства у износу од
100.000,00 динара, на име обезбеђења додатних
средстава на апропријацији 85, за исплату накнаде
за ангажовање четири припадника јединица
Цивилне заштите опште намене на територији
града Чачка на предузимању превентивних мера
заштите од пожара, у периоду од 1. до 18. јуна
2018. године.

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 91, економска класификација 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних
узрока, извор финансирања 01 (издаци из буџета
Града) Директни корисник буџетских средстава
Градска управа за опште и заједничке послове.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска
управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града
Чачка“.

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 85, економска класификација 423 –
Услуге по уговору – Трошкови накнаде за рад и
остали трошкови ангажовања припадника цивилне
заштите опште намене града Чачка у случају
ванредних
ситуација
или
спровођења
превентивних мера, Функционална класификација
130, извор финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник буџетских
средстава - Градска управа за опште и заједничке
послове, Програм 15. Опште услуге локалне
самоуправе, ПА 0602-0014 Управљање у
ванредним ситуацијама.

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-200/2018-III
20. август 2018. године

3. О извршењу овог решења стараће се Градска
управа за финансије.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-200/2018-III
20. август 2018. године

325.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 13. Одлуке о
буџету града Чачка за 2018. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 24/2017), а по предлогу Градске
управе за финансије,

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

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

21. август 2018. године
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