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^A^AK 26. januar
2015. godине

35.
На основу члана 120. Статута града
Чачка («Сл. лист града Чачка» бр. 3/2008,
8/2013 и 22/2013) 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 - испр. и ,,Сл. лист
града Чачка“ бр. 4/2009 и 10/2009),
Градоначелник града Чачка, дана 15 .
јануара 2015. године, донео је

РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА ОДБОРА
МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ДИСОВО
ПРОЛЕЋЕ“

1. Живорад Недељковић, песник
2. Александар Дачић, помоћник
градоначелника града Чачка за област
друштвених делатности
3. Александар Поповић, професор
музике
4. Ана Богићевић, професор вајарства
5. Предраг Лошић, предузетник, менаџер, глумац
6. Мирјана Алексић, новинар
7. Марија Радуловић, професор српске
књижевности, библиотекар
8. Љубиша Ћирковић, књижничар

II

„Дисово
ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 022-1/15-II
15. јануар 2015. године

ЗА ПРЕДСЕДНИКА
Данијела
Ковачевић
професор српске књижевности

ЗА ЧЛАНОВЕ

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

I
У Одбор манифестације
пролеће“ именују се:

Cena ovog broja je 600 dinara
Godi{wa pretplata je 10.000 dinara

Микић,
ГРАДОНАЧЕЛНИК
мр Војислав Илић, с,р,
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36.
На основу члана 121. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013 и 22/2013) и члана 12. Одлуке о буџету
града Чачка за 2015. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 20/2014), а по предлогу Градске
управе за финансије,

26. januar 2015. godine

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

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-6/15-III
22. јануар 2015. године

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 22. јануара 2015. године, донело је

РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о
буџету града Чачка за 2015. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 20/2014) раздео 2, Градско
веће, функционална класификација 111,
апропријација 30, економска класификација
499 ,,Средства резерве - Стална резерва“,
извор финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник буџетских
средстава - Градско веће града Чачка,
одобравају се средства у износу од
3.160.916,40 динара, ЈП „Градац“ Чачак, на
име измирења обавеза према извођачима
радова на санацији штете од поплава у 2014.
години. (преостали део обавезе по XIII
привременој ситуацији ЈКП „Моравац“
Мрчајевци).

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.

37.
На основу члана 121. Статута града
Чачка (,,Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013 и 22/2013) и члана 4. Одлуке о буџету
града Чачка за 2015. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 20/2014),
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 22. јануара 2015. године, донело је

ПРАВИЛНИК
о критеријумима за остваривање права на
финансијску помоћ за вантелесну оплодњу
у 2015. години

2. Средства из тачке 1. Решења
распоређују се на апропријацију 377,
економска класификација 484 „Накнаде
штете за повредe или штету насталу услед
елементарних
непогода
или
других
природних узрока“, функционална класификација 111, извор финансирања 01 (Издаци
из средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава - Градска
управа за финансије.

Овим
правилником
уређују
се
критеријуми,
висина,
поступак
за
остваривање права на финансијску помоћ за
вантелесну оплодњу у 2015. години и начин
извештавања о наменском коришћењу
додељених средстава.

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

Овим правилником утврђују се шира
права у односу на права из обавезног

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
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зравственог осигурања у циљу да се што већи
број парова укључи у поступак вантелесне
оплодње.
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III. ВИСИНА
ПОМОЋИ

ФИНАНСИЈСКЕ

Члан 4.
Шира права у смислу овог правилника
су: избор здравствене установе која ће
вршити вантелесну оплодњу, број покушаја
вантелесне оплодње и године старости жене.
Члан 2.
О правима по овом правилнику
Градоначелник обавештава грађане преко
средстава јавног информисања са којима је
град Чачак закључио уговор о оглашавању.
II. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

Висина финансијске помоћи износи до
300.000,00 динара по пару и исплаћују се
једнократно, у износу према профактури
здравствене установе која ће вршити
вантелесну оплодњу.
У
истој
календарској
години
финансијска помоћ се може доделити
једанпут.
IV. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
Члан 5.

Члан 3.
Критеријуми за остваривање права на
финансијску помоћ за вантелесну оплодњу
су:
- да пар има држављанство Републике
Србије
- да пар има пребивалиште на територији
града Чачка најмање годину дана пре дана
подношења захтева;
- да пар испуњава критеријуме које је
прописала Републичка стручна комисија
Министарства здравља за лечење поступцима
биомедицински потпомогнутог оплођења;
- да је пар, уколико је жена млађа од 40
година, искористио право на два покушаја
који се финансирају из средстава обавезног
здравственог осигурања.

Захтев за доделу финансијске помоћи
се подноси Градоначелнику града Чачка.
Уз захтев се прилаже:
1. извод из матичне књиге венчаних
или изјава оверена од стране два сведока да
пар живи заједно;
2. уверења о држављанству Републике
Србије пара;
3. уверења о пребивалишту пара и
фотокопије личних карти;
4. профактура зравствене установе,
која ће вршити вантелесну оплодњу, о висини
средстава потребних за покриће трошкова
вантелесне оплодње и решење о упису
установе у регистар код надлежног суда;
5. потврда Републичког фонда за
здравствено осигурање - Филијале за
Моравички округ Чачак, да пар испуњава
критеријуме прописане од стране Републичке
стручне комисије Министарства здравља за
лечење поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења;
6. потврда Републичког фонда за
здравствено осигурање – Филијале за
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Моравички округ Чачак, да је пар искористио
право на два покушаја који се финансирају
из
средстава
обавезног
здравственог
осигурања, уколико је жена млађа од 40
година. Уколико је жена старија од 40 година,
овај доказ није потребно подносити.
Уколико поступак вантелесне оплодње
спроводи инострана здравствена установа,
документа те здравствене установе морају
бити преведена и оверена од стране судског
преводиоца.
Члан 6.
Одлуку о додели финансијске помоћи
доноси Градоначелник.
На основу Одлуке закључује се уговор
између корисника средстава и града Чачка.
Уговором се уређују права и обавезе
уговорних страна.
Додељена средства се преносе на
основу закљученог уговора.

V. НАЧИН ИЗВЕШТАВАЊА О
НАМЕНСКОМ КОРИШЋЕЊУ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА
Члан 7.
Корисник средстава је дужан да
додељена средства користи искључиво за
намену за коју су му додељена.
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рачунима здравствене установе, сматраће
да средства нису наменски утрошена
против истог покренуће се поступак
повраћај пренетих средстава увећаних
законску затезну камату.

се
и
за
за

Корисник средстава је дужан да
изврши повраћај неутрошених средстава, у
противном против истог ће се покренути
поступак за повраћај средстава увећаних за
законску затезну камату.
Недостављање извештаја, ненаменско
трошење
средстава
и
неизвршавање
повраћаја неутрошених средстава има за
последицу и неодобравање средстава у
наредној години.

VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Чачка“.

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-6/15-III
22. јануар 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.

Доказ
о
наменском
трошењу
додељених средстава је извештај са рачунима
здравствене
установе
о
спроведеном
поступку вантелесне оплодње, који је
корисник дужан да достави у року од 6
месеци од дана преноса средстава.

38.
На основу члана 138. став 2. Закона о
спорту („Службени гласник РС“, бр. 24/2011
и 99/2011 - др. закони),

Уколико корисник средстава, у року
из претходног става, не достави извештај са

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 26. јануара 2015. године, доноси
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Члан 4.

ПРАВИЛНИК
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКАО КРИТЕРИЈУМИМА
И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА У
ОБЛАСТИ СПОРТА
Члан 1.
У Правилнику о критеријумима и
поступку доделе средстава за финансирање
потреба у области спорта („Сл. лист града
Чачка“, бр. 1/2013, 2/2013, 7/2013,1/2014 и
11/2014) у члану 3. став 2. брише се.
Члан 2.
У члану 4. додајe се нови став 5. и
гласи:
„ Предлог свог програма и програма
својих чланова за остваривање потреба и
интереса грађана из члана 2. став 1. тачка
1),3),4), 6),8),12), 13) и 14) овог правилника
подноси територијални спортски савез града
Чачка или субјекти из става 1, 2, и 3.“
Члан 3.
У члану 8. у ставу 1. тачки 1)
проценат „66%“ замењује се процентом
„68%“.
У алинеји првој проценат „55%“
замењује се процентом „60%“.
У алинеји другој проценат „45%“
замењује се процентом „40%.“
У тачки 2) проценат „22%“ замењује
се процентом „20%“.

У члану 9. у ставу 1. додаје се нова
алинеја прва и гласи:
“- статус спорта на националном нивоу;“
Алинеја прва постаје алинеја друга.
Алинеја друга постаје алинеја трећа,
мења се и гласи:
„- постигнути резултати у протеклој
такмичарској сезони.“
После алинеје треће додаје се нова
алинеја четврта и гласи;
„- број такмичарских екипа у редовном
систему такмичења.“
Алинеје трећа
алинеје пета и шеста.

и

четврта

постају

Члан 5.
У члану 12. став 1. алинеја трећа
брише се.
После алинеје друге додају се нове
алинеје трећа, четврта, пета, шеста и седма и
гласе:
„- да је директно одговоран за
припрему и извођење програма;
- да је претходно обављао делатност
најмање годину дана;
- да је са успехом реализовао одобрени
програм, уколико је био носилац програма
претходне године;
- да нема блокаду рачуна;
- да нема околности због којих не
може добијати средства из буџета јединице
локалне самоуправе прописане чланом 133.
став 1. тачка 1) -3) Закона о спорту.
Члан 6.
У члану 14. после става 2. додаје се
нови став 3. и гласи:
“Комисија за спорт се именује на
време од 4. године”.
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Члан 10.
Члан 7.
У члану 15. после става 1. додају се
нови ставови 2. и 3. и гласе:
„О одобрењу програма Градско веће
одлучује решењем.
Решење Градског већа је коначно и
против њега се може водити управни спор.“
Ставови 2.,3. и 4. постају ставови 3.,4.
и 5.
После става 5. додају се нови ставови
6. и 7. и гласе:
„Програми се финансирају једнократно или у ратама (највише четири) у
зависности од временског периода за
реализацију програма и у зависности од
пројекције прилива средстава буџета града
на кварталном и месечном нивоу.
Уговором се утврђује број рата.“

Овај правилник биће објављен у
„Службеном листу града Чачка“ и ступа на
снагу осмог дана од дана објављивања, а
примењује се на одобрење програма, односно
финанисирање потреба и интереса грађана у
области спорта за чије се остваривање
обезбеђују средства у буџету града Чачка од
2015. године.

ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-9/2015-III
26. јануар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.

Члан 8.
У члану 15а. у ставу 3. реч „
Градоначелник“ замењује се речима „Градско
веће“.
У ставу 7. проценат „25%“ се брише .
Члан 9.
Спортској организацији за реализацију
програма у 2015. години, може се одобрити
предујам средстава до висине средстава
одобрених програмом за 2014. годину.
Уколико је спортској организацији
одобрен предујам средстава за реализацију
програма у 2015. години, пре дана ступања
на снагу овог правилника, спортској
организацији, могу се доделити додатна
средства предујма до износа прописаног
ставом 1. овог члана на образложен захтев
спортске организације.

39.
На основу члана 4. став 2. Одлуке о
постављању привремених објеката на
територији града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ број 5/2011) и члана 121. Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број
3/2008, 8/2013 и 22/2013)
Градско веће града Чачка на седници
одржаној 26. јануара 2015. године донело је

ПРОГРАМ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА
ПОСТАВЉАЊА КИОСКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА
Члан 1.
У Програму постављања киоска на
територији града Чачка („Службени лист
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града Чачка“ број 9/14 и 15/14) у члану 3,
брише се тачка 13.
Члан 2.
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РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању Комисије
за израду Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта

Члан 8 мења се и гласи:
I
„Члан 8.
Овај Програм ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Чачка“, а примењује се од
01.10.2015. године, осим за локације број 4, 7
и 10 за које се Програм примењује даном
ступања на снагу.“

У Решењу Градског већа града Чачка,
број 06-7/2014-III од 20. јануара 2014. године,
у тачки I, уместо Аца Маркешевића,
инжењера геодезије, за члана Комисије за
израду Годишњег програма заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта,
одређује се Младен Јововић, дипл. инжењер
геодезије из Чачка.

Члан 3.
II
Овај Програм ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-9/2015-III
26. јануар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.

40.
На основу члана 121. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013 и 22/2013),
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 26. јануара 2015. године, донело је

Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-9/2015-III
26. јануар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.

41.
На основу члана 84б Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008,
8/2013 и 22/2013),
Савет за здравље Скупштине града
Чачка, на седници одржаној 23. јануара 2015.
године, донео је
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ПОСЛОВНИК
О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ
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доноси Савет, формулише закључке и о томе
подноси извештај Скупштини града и врши
друге послове које утврди Савет и
Скупштина.

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА
Савет има заменика председника, кога
бирају чланови Савета.
Члан 1.
Овим Пословником уређује се начин
припреме, вођење и рад седнице Савета за
здравље и друга питања везана за рад Савета.

Заменик председника Савета замењује
председника у случају његове спречености
или одсутности и обавља послове из
делокруга председника Савета.

Члан 2.

Члан 5.

Седнице Савета сазива председник
Савета најмање једном у два месеца.

Савет у вршењу послова своје
надлежности доноси закључке, препоруке и
мишљења.

Председник Савета сазива седницу по
сопственој иницијативи.

Право подношења предлога аката има
сваки члан Савета.

Председник Савета је дужан да сазове
седницу Савета када разматра питања са
дневног реда седнице Скупштине, на предлог
председника Скупштине или на предлог
најмање једне трећине чланова Савета.

Предлог се подноси
Савета у писаном облику.

Ако председник Савета не сазове
седницу у случају из става 3. седницу Савета
сазива председник Скупштине града.

Позив за седницу Савета упућује се по
правилу три дана пре дана одржавања
седнице.

Члан 3.

Председник Савета може сазвати
седницу Савета и у краћем року, када постоје
оправдани разлози који се морају на седници
образложити.

О раду на седници Савета води се
записник, који који потписује председник
Савета и записничар.

председнику

Члан 6.

Члан 7.
Записник садржи редни број седнице,
време и место одржавања, имена присутних и
одсутних чланова.
Члан 4.
Председник Савета организује рад
Савета, председава његовим седницама,
представља Савет, потписује одлуке које

У извршавању послова из свог
делокруга Савет може тражити од других
органа и служби града Чачка податке и
информације од значаја за рад Савета.
Савет сарађује са телима града Чачка,
Републичким
фондом
за
здравствено
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осигурање и другим телима из подручја
везаних за здравље и питања здравља.
У раду Савета могу, по позиву, без
права одлучивања учествовати и стручни и
научни радници.
Члан 8.
Савет
одлучује
ако
седници
присуствује већина од укупног броја чланова
Савета.
Савет одлучује
присутних чланова.

већином

гласова

Члан Савета може издвојити своје
мишљење.
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4) подноси годишњи извештај о свом
раду и предузетим мерама за заштиту права
пацијената Скупштини града Чачка, као и
министарству надлежном за послове здравља.
Ради информисања и остваривања
потребне сарадње годишњи извештај о свом
раду и предузетим мерама за заштиту права
пацијената Савет доставља Заштитнику
грађана.
Савет
разматра
тромесечне,
шестомесечне и годишње извештаје о раду
саветника права пацијената.
Приликом
разматрања
извештаја
Савет за здравље може тражити од саветника
права пацијената додатне информације и
обавештења.

Члан 9.
Савет за здравље разматра предлоге и
даје мишљења на предлоге одлука и других
аката које доноси Скупштина града у области
примарне здравствене заштите, предузима
одређене активности у циљу унапређења
система здравствене заштите и здравља
становништва и обавља одређене задатке из
области заштите права пацијената прописане
Законом о правима пацијената и то:
1) разматра приговоре о повреди
појединачних права пацијената на основу
достављених и прикупљених доказа и
утврђених чињеница;
2) о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора
здравствене установе, односно оснивача
приватне праксе на коју се приговор односи и
даје одговарајуће препоруке;
3) прати остваривање права пацијената
на територији града Чачка и предлаже мере за
заштиту и промоцију права пацијената;

Савет за здравље ће приликом давања
мишљења о раду саветника права пацијената
изнети општу оцену његовог рада са
становишта заштите пацијената са посебним
нагласком на предузетим мерама заштите
права пацијената деце и лица са сметњама у
развоју и посебним потребама.
Члан 10.
Рад Савета је јаван.
Представници средстава јавног информисања имају право пратити рад Савета а
ради потпунијег и тачнијег информисања
јавности о раду Савета могу се давати
службене изјаве и одржавати конференције за
новинаре.
Службене изјаве о раду Савета даје
председник Савета или члан Савета кога он
овласти.
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Члан 11.

Члан 14.

Стручне, административне и друге
послове за Савет обавља Стручна служба
Скупштине.

О присуствовању чланова Савета
седницама Савета и радних тимова води се
евиденција.

Члан 12.

Члан 15.

Председник Савета
- стара се о извршењу одлука Савета
- информише јавност о раду Савета
- стара се о подизању нивоа
информисаности јавности о правима пацијената и едукацији пацијената о прописима у
области здравствене заштите
- предлаже мере за заштиту и
промоцију права пацијената, предлаже
начине унапређења рада саветника права
пацијената
- обавља друге послове које му повери
Савет.
Председник Савета за свој рад
одговара Савету.

Савет може основати сталне и
повремене стручне тимове за уже подручје
деловања.

Члан 13.
Члан Савета има права и дужности:
- присуствује седницама Савета и
радних тела којих је члан и да учествује у
њиховом раду
- да предлаже Савету разматрање
појединачних питања из њиховог делокруга
- да предлаже доношење закључака,
препорука , мишљења односно предлога мера
из делокруга Савета
- да тражи и добије податке и
обавештења од Управе града Чачка потребне
за обављање дужности члана Савета
- да буде биран и прихвати избор у
стручне тимове Савета

Стручни тимови оснивају се ради
разматрања или стручне обраде појединог
питања, односно израде предлога поједине
одлуке.
Члан 16.
Ради делотворнијег рада на седници
учесник треба да говори кратко и у вези са
предметом расправе, не понављајући оно што
је већ речено.
Ред на седници
председник Савета.

Савета

одржава

Члан 17.
Савет за здравље обавезан је да у свом
раду поступа у складу са прописима којима
се уређује заштита података о личности.
Члан 18.
Пословник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Чачка“.
Пословник објавити
страници града Чачка.

на

интернет
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САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-7/15-I
23. јануар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Савета за здравље,
Славица Драгутиновић, с.р.
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