
 

 
58. 
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 и 
22/2013) и члана 4. Одлуке о буџету града 
Чачка за 2014.годину (”Сл. лист града Чачка”, 
бр. 26/2013),  

 
Градско веће града Чачка,  на седници 

одржаној 28. фебуара 2014. године,  донело је 
 
 

П Р А В И Л Н И К 

О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ДЕЦИ 

ПОГИНУЛОГ РОДИТЕЉА У 

ОРУЖАНИМ АКЦИЈАМА 1991.-1999. 

ГОДИНЕ У  2014. 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 оружа- 

ним акцијама 1991.-1999. године, чије је 
пребивалиште у тренутку погибије било на 
територији града Чачка, исплаћује се 
једнократна новчана помоћ. 

 

Новчана помоћ из претходног става 
додељује  се: 

- малолетном детету, 
- ученику, 
- студенту под условом да у 2014. 

години  није старији од навршених 26 
година живота. 

 
 

Висина финансијске подршке 
 

Члан 3. 
 

Финансијска подршка у 2014. години 
утврђује су у нето износу од 39.700,00 динара 
по детету.  

 
Поступак остваривања права 
 

Члан 4. 
 

Новчана помоћ из претходног члана 
додељује се на основу писменог захтева. 

 
Градска управа за друштвене дела- 

тности - унутрашња организациона јединица 
у чијем је 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 
31.12.2014. године. 

 
 

 

GODINA XLVIII BROJ 4 
^A^AK 4. mart 
2014. godине 

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

 
Члан 6. 

 
 Овај Правилник се доноси на одређено 
време и важи за буџетску 2014. годину. 
 

Члан 7. 
 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службеном 
.листу града Чачка”. 
 
 

ГРАД ЧАЧАК 
Градско веће 

Број: 06-44/2014-III 
28. фебруар 2014. године  

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 
 
 
 
 

59. 
На основу члана 121. став 1. тачка  2.  

Статута града Чачка (“ Службени лист града 
Чачка, бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и члана  
4. Одлуке о буџету града Чачка за 2014. 
годину (“Службени лист града Чачка”, бр. 
26/2014), 

 
Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 28. фебруара 2014. године, донело 
је 

 
П Р А В И Л Н И К  

О БЕСПЛАТНОМ И ПОВЛАШЋЕНОМ 
ПРЕВОЗУ У ГРАДСКОМ И 

ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником прописује се 
право грађана одређеног личног и мате- 
ријалног статуса на бесплатан и повла- 
шћени превоз у градском и приградском 
саобраћају, начин и поступак остваривања 
права на повлашћени превоз, надзор у 
остваривању права и друга питања од значаја 
за остваривање права на повлашћени превоз 
грађана са пребивалиштем на територији 
града Чачка. 

 
Члан 2. 

 
Повлашћен превоз је превоз лица  без 

накнаде или са попустом (цена превоза 
умањена за одређени  проценат)  у градском и 
приградском превозу у возилима превозника 
коме је одлуком органа града Чачка поверен 
јавни градски и приградски превоз А.Д. 
"Аутопревоз", Чачак (у даљем тексту: 
Превозник). 
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Члан 3. 
 

Право на бесплатан превоз у градском 
и приградском саобраћају на територији 
града Чачка, има лице које има пребивалиште 
на територији града Чачка најкасније од 2013. 
године  и то: 

 
1) лице које у 2014. години, има навршених 

65. година живота на свим релацијама 
градског и приградског саобраћаја;  

 
2) незапослена  трудница:  
 

- у градском саобраћају ако има 
пребивалиште на подручју за које је 
организован градски превоз издавањем 
годишње  зонске карте и то зона 1. или зона 
1. и 2. зависно од зоне у којој трудница  
станује; 

 
- у приградском саобраћају ако има 

пребивалиште на територији за коју је 
организован приградски саобраћај на 
релацији од места пребивалишта до 
насељеног места Чачак (аутобуска станица) 
издавањем релацијске годишње карте. 

 3) дете и одрасло лице са посебним 
потребама која похађа установу за 
дневни боравак деце, младих и одраслих 
са сметњама у развоју „Зрачак“, Чачак  
или школу  „1. Новембар“, Чачак и једно 
лице као пратилац: 

 - у градском саобраћају ако има 
пребивалиште на подручју за које је 
организован градски превоз издавањем 
годишње зонске карте и то зона 1. или зона 1. 
и 2. зависно од зоне у којој корисник станује ; 

 - у приградском саобраћају ако има 
пребивалиште на територији за коју је 
организован приградски саобраћај на 
релацији од места пребивалишта до седишта 
установе („Зрачак“ односно, „ 1. Новембар“). 

 4) слепо лице и лице са оштећењем вида 
најмање 90% : 

 - у градском саобраћају ако има 
пребивалиште на подручју за које је 

организован градски превоз издавањем 
годишње зонске карте- за подручје зоне 1. 
или зоне 1. и 2. зависно од зоне у којој лице 
станује;  

 
- у приградском саобраћају на 

релацији од места становања лица - 
пребивалишта до насељеног места Чачак 
(аутобуска станица) издавањем релацијске 
годишње  карте. 

 

5) лице оболело од дистрофије, пара- 
плегије, квадриплегије и церебралне 
парализе: 

 
- у градском саобраћају ако има 

пребивалиште на подручју за које је 
организован градски превоз издавањем 
зонске карте - за подручје зоне 1. или зоне 1. 
и 2. зависно од зоне у којој лице станује;  

 
- у приградском саобраћају ако има 

пребивалиште на територији за коју је 
организован приградски саобраћај на 
релацији од места становања лица - 
пребивалишта до насељеног места Чачак 
(аутобуска станица) издавањем релацијске 
годишње карте. 

 6) лице на дијализи и лице са 
трансплантираним бубрегом: 

 
- у градском саобраћају ако има 

пребивалиште на подручју за које је 
организован градски превоз издавањем 
годишње зонске карте - за подручје зоне 1. 
или зоне 1. и 2. зависно од зоне  у којој лице 
станује:  

 
- у приградском саобраћају  ако има 

пребивалиште на територији за коју је 
организован приградски саобраћај на 
релацији од места пребивалишта до 
насељеног места Чачак (аутобуска станица) 
издавањем релацијске годишње карте. 
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7) добровољни давалац крви који је крв 
дао више од 75 пута: 

 
- у градском саобраћају ако има 

пребивалиште на подручју за које је 
организован градски превоз издавањем 
годишње зонске карте-  за подручје зоне 1. 
или зоне 1. и  2. зависно од зоне у којој лице 
станује;  

 
- у приградском саобраћају  ако имју 

пребивалиште на територији за коју је 
организован приградски саобраћај на 
релацији од места пребивалишта до 
насељеног места Чачак (аутобуска станица) 
издавањем релацијске годишње карте. 

 8) корисник народне кухињеу градском 
саобраћају ако има пребивалиште на 
подручју за које је организован 
градски превоз издавањем годишње 
зонске карте - за подручје зоне 1. или 
зоне 1.и 2. зависно од зоне у којој 
корисник станује;  

 
- у приградском саобраћају  ако има 

пребивалиште на територији за коју је 
организован приградски саобраћај на 
релацији од места пребивалишта до 
насељеног места Чачак (аутобуска станица) 
издавањем релацијске годишње карте. 

 9)   корисник материјалног обезбеђења за  
негу и помоћ другог лица: 

 
- у градском саобраћају ако има 

пребивалиште на подручју за које је 
организован градски превоз издавањем 
годишње  зонске карте зона 1. или зона 1. и 2. 
зависно од зоне  у којој корисник станује; 

 
- у приградском саобраћају ако има 

пребивалиште на територији за коју је 
организован приградски саобраћај на 
релацији од места становања - пребивалишта 
до насељеног места Чачак (аутобуска 
станица) издавањем релацијске годишње 
карте. 

 
10)   корисник новчане социјалне помоћи 

у градском саобраћају ако има 
пребивалиште на подручју за које је 
организован градски превоз изда- 
вањем годишње зонске карте - за 
подручје зоне 1. или зоне 1. и 2. 
зависно од зоне у којој корисник 
станује;  

 
- у приградском саобраћају ако има 

пребивалиште на територији за коју је 
организован приградски саобраћај на 
релацији од места пребивалишта до 
насељеног места Чачак (аутобуска станица) 
издавањем релацијске годишње карте. 
 

Члан 4. 
 

Ученици средњих школа који за 
долазак и одлазак из школе користе градски 
или приградски превоз на територији града 
Чачка имају право на попуст 20%  приликом 
куповине месечне претплатне  карте.  

 
Члан 5. 

 
Право на повлашћену вожњу лице 

остварује на основу превозне исправе -  
електронске картице за превоз.  

 
Превозник издаје превозну исправу -   

електронску картицу на захтев корисника 
права на повлашћени превоз. 

 
Ако Превозник одбије издавање 

одговарајуће електронске картице, подно- 
силац захтева има право да захтева од 
Превозника издавање потврде да му није 
издата електронска картица за повлашћену 
вожњу са  навођењем разлога због чега му 
картица није издата и да  у даљем року од 15 
дана поднесе жалбу Градском већу града 
Чачка. 
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Члан 6. 
 

Захтев за остваривање права на 
повлашћену вожњу подноси се на шалтеру 
аутобуске станице  АД „Аутопревоз“ Чачак.  

 
Уз захтев се прилажу докази којима се 

доказује основаност захтева за остваривање 
права на превоз (уверење, потврда, извештај 
и налаз лекарске комисије или лекара, 
чланска карта одговарајућег удружења или 
друга исправа којом се доказује основаност 
захтева за остваривање права на повлашћену 
вожњу и сл.), фотокопија личне карте, 
фотографија димензија прописаних за личну 
карту.  

 
Градска управа за опште и заједничке 

послове објављује обавештење грађанима о 
праву на повлашћену вожњу у локалном  
јавном гласилу и на сајту Града. 

 
Члан 7. 

 
Трошкове издавања превозне исправе 

из члана 7. став 1. овог Правилника  издаје се 
о трошку корисника услуге. 

 
У износ накнаде из става 2. овог члана 

урачунат је и припадајући порез на додату 
вредност.  

Члан 8. 
 

Право на повлашћену вожњу се укида 
у случају злоупотреба у коришћењу возне 
исправе и остваривању права на повлашћену 
вожњу. 

 
Члан 9. 

 
Контролу законитог коришћења еле- 

ктронске картице врше овлашћена лица 
Превозника и Града. 

 
 
 
 
 

Члан 10. 
 

Надзор над применом овог Прави- 
лника врше Градскa управе за инспекцијски 
надзор  и Служба за буџетску инспекцију. 

 
Превозник је дужан да лицу које 

одреди надлежни орган Града омогући 
дневни приступ информацијама о коришћењу  
картица за повлашћену вожњу. 

 
Члан 11. 

 
На захтев лица која врше надзор над 

применом одредаба овог Правилника, 
Превозник је дужан да укине, односно 
онемогући коришћење права на повлашћену 
вожњу лицу које  врши злоупотребу права на 
повлашћени превоз. 

 
Члан 12. 

 
Трошкови повлашћене вожње у складу 

са овим правилником наdoкнађују се из  
буџета града Чачка. 

 
Град Чачак и Превозник закључују 

уговор о услугама превоза у складу са овим 
Правилником. 

 
 Уговором из става 2. овог члана 
утврђује се цена, рокови и начин плаћања, 
начин вођења евиденције коришћења услуга 
превоза, контрола остваривања права  и друга 
питања од значаја за остваривање права 
грађана у складу са овим Правилником. 
 

Члан 13. 
 

Град Чачак преузима обавезу да плати 
Превознику за извршене услуге превоза за 
лица која су право на бесплатан превоз 
остварила у 2013. години, а која су то право 
наставила да користе у 2014. години. 

 
Висина накнаде за услуге из става 1. 

овог члана утврђује се сразмерно времену 
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извршених услуга и висини планираних 
средстава у буџету града за 2014. годину. 

 
Списак лица корисника услуга из става 

1. овог члана и преглед извршених услуга 
Превозник је дужан да достави у форми 
прописаној Правилником за повлашћену 
вожњу који је важио у 2013. години 
истовремено са достављањем фактуре за 
плаћање. 

 
Услуге превоза  под условима из  става 

1. овог члана Превозник може да пружа  
најкасније до 30. марта 2014. године. 

 
Електронске картице за повлашћену 

вожњу издате у 2013. и ранијих година 
престају да важе дана 30. марта 2014. године. 

 
Члан 14. 

 
Овај Правилник се примењује почев 

од 1. априла 2014. године. 
 
 

Члан 15. 
 

Овај Правилник ће се објавити у 
"Службеном листу града Чачка" и ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања. 

 
 

ГРАД ЧАЧАК 
Градско веће 

Број: 06-44/2014-III 
28. фебруар 2014. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 
 

60. 
На основу члана 120. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 6. став 3. 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  
25. фебруара 2014. године, донео је 

 

О Д Л У К У 
о измени Правила о организовању 

песничке манифестације „Дисово пролеће“ 
посвећене песнику Владиславу Петковићу 

Дису 
 

Члан 1. 
  

У Правилима о организовању 
песничке манифестације „Дисово пролеће“ 
посвећене песнику Владиславу Петковићу 
Дису („Сл. лист града Чачка“ бр. 1/2013), у 
члану 13. став 2. мења се и  гласи: 

 
„Жири има три члана“. 

 
Члан 2. 

 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Сл. листу града 
Чачка“. 
 
 

ГРАД ЧАЧАК 
Градоначелник 
Број: 644-1/14-II 

25. фебруар 2014. године 
 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
мр Војислав Илић, с.р. 

 
 

61. 
На основу члана 121. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 13. Одлуке о буџету 
града Чачка за 2014. годину („Сл. лист града 



4. mart  2014. godine               SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА                 Strana broj  499— Broj  4   
 

 

Чачка“ бр. 26/2013), а по предлогу Градске 
управе за  друштвене делатности,  
 

Градско веће града Чачка, на седници 
одржаној 28. фебруара 2014. године,  донело 
је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. Из средстaва утврђених Одлуком о 

буџету града Чачка за 2014. годину 
(,,Сл. лист града Чачка“ број 26/2013) 
раздео 2, Градско веће, функционална 
класификација 111, апропријација 26, 
економска класификација 499 
,,Средства резерве - Текућа резерва“, 
извор финансирања 01 (Издаци из 
средстава буџета Града), Директни 
корисник буџетских средстава-
Градско веће града Чачка, одобравају 
се средства у износу од 82.500,00 
динара, Центру за социјални рад града 
Чачка, на име обезбеђења додатних 
средстава за измирење трошкова 
извршног поступка извршном 
повериоцу Драгици Стефановић из 
Чачка, по Решењу Основног суда у 
Чачку 10 И бр. 982/13 од 06.02.2014. 
године. 

 
2. Средства из тачке 1. Решења распо- 

ређују се на апропријацију 262, 
економска класификација 463 – 
Текући трансфери осталим нивоима 
власти- Текући трансфери Центру за 
социјални рад, функционална класи- 
фикација 090, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), 
Директни корисник буџетских сре- 
дстава - Градска управа за друштвене 
делатности.  

 
3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  
 

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

 

 
ГРАД ЧАЧАК 
Градско веће 

Број: 06-44/14-III 
28. фебруар 2014. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 
 
 

62. 
На основу члана 121. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 13. Одлуке о буџету 
града Чачка за 2014. годину („Сл. лист града 
Чачка“ бр. 26/2013), а по предлогу Градске 
управе за  друштвене делатности,  
 

Градско веће града Чачка, на седници 
одржаној 28. фебруара 2014. године, донело 
је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. Из средстaва утврђених Одлуком о 

буџету града Чачка за 2014. годину 
(,,Сл. лист града Чачка“ број 
26/2013) раздео 2, Градско веће, 
функционална класификација 111, 
апропријација 26, економска кла- 
сификација 499 ,,Средства резерве 
- Текућа резерва“, извор фина- 
нсирања 01 (Издаци из средстава 
буџета Града), Директни корисник 
буџетских средстава - Градско веће 
града Чачка, одобравају се сре- 
дства у износу од 258.000,00   
динара и то: 

 
- износ од 220.000,00 динара, Међу- 

општинском историјском архиву за 
град Чачак и општине Горњи 
Милановац и Лучани, на име 
обезбеђења додатних средстава за 
извршење мера заштите од пожара 
наложених Решењем Министа- 
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рства унутрашњих послова Репу- 
блике Србије, Сектор за ванредне 
ситуације, Одељење за ванредне 
ситуације у Чачку број 217-304/14 
од 03. 02. 2014. године; 

 
- износ од 38.000,00 динара, Наро- 

дном музеју Чачак, на име 
обезбеђења додатних средстава за 
извршење мера заштите од пожара 
наложених Решењем Мини- 
старства унутрашњих послова 
Републике Србије, Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење за 
ванредне ситуације у Чачку број 
217-121/14 од 03. 02. 2014. године 

 
2. Средства из тачке 1. Решења 

распоређују се на апропријацију 
199, економска класификација 425 
– Текуће поправке и одржавање, 
функционална класификација 111, 
извор финансирања 01 (Издаци из 
средстава буџета Града), Директни 
корисник буџетских средстава - 
Градска управа за друштвене 
делатности.  

 
3. О извршењу овог решења стараће 

се Градска управа за финансије.  
 

4. Ово решење објавити у ,,Слу- 
жбеном листу града Чачка“. 

 
 

ГРАД ЧАЧАК 
Градско веће 

Број: 06-44/14-III 
28. фебруар 2014. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 
 
 
 

63. 
На основу члана 121. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 13. Одлуке о буџету 
града Чачка за 2014. годину („Сл. лист града 
Чачка“ бр. 26/2013), а по предлогу Градске 
управе за  друштвене делатности,  
 

Градско веће града Чачка, на седници 
одржаној 28. фебруара 2014. године, донело 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о 
буџету града Чачка за 2014. годину (,,Сл. лист 
града Чачка“ број 26/2013) раздео 2, Градско 
веће, функционална класификација 111, 
апропријација 26, економска класификација 
499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, 
извор финансирања 01 (Издаци из средстава 
буџета Града), Директни корисник буџетских 
средстава - Градско веће града Чачка, 
одобравају се средства у износу од 185.000,00 
динара, ОШ „Милица Павловић“ Чачак, на 
име обезбеђења додатних средстава за 
извршење мера наложених Решењем Мини- 
старства унутрашњих послова Републике 
Србије, Сектор за ванредне ситуације, 
Одељење за ванредне ситуације у Чачку број 
217-799/13 од 26.12.2013. године, и то: 
постављање инсталација противпаничног 
светла у објекту Школе на четири места, 
извршење електричног мерења и прегледа 
инсталације електричног развода, набавка и 
противпожарно одвајање просторија домара 
од учионичког простора.  

 
2. Средства из тачке 1. Решења  

распоређују се на апропријацију 163, 
економска класификација 463 – Трансфери 
осталим нивоима власти – Текући трансфери 
основним школама, функционална класи- 
фикација 912, извор финансирања 01 (Издаци 
из средстава буџета Града), Директни 
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корисник буџетских средстава - Градска 
управа за друштвене делатности.  
 

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

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

ГРАД ЧАЧАК 
Градско веће 

Број: 06-44/14-III 
28. фебруар 2014. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 
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