ГОДИНА LI

БРОЈ 9

ЧАЧАК 18. мај
2017. године

168.

Цена овог броја је 600 динара
Годишња претплата је 10.000 динара
169.

На основу члана 120. Статута града Чачка
(,,Сл.лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) 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),

На основу члана 120. Статута града Чачка
(,,Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015 и 26/2016) 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 4. маја
2017. године, донео је

Градоначелник града Чачка, дана 4. маја
2017. године, донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

о разрешењу председника и чланова Савета
манифестације ,,Меморијал Надежда
Петровић“

о именовању Савета манифестације
,,Меморијал Надежда Петровић“

I
Разрешава се Јулка Маринковић, дужности
председника Савета манифестације „Меморијал
Надежда Петровић“.
II
Разрешаваjу се дужности члана Савета
манифестације „Меморијал Надежда Петровић“:
-Мирјана Рацковић,
-Драгана Божовић,
-Даниел Микић,
-Марија Радисавчевић,
-Слађана Варагић,
- Биљана Грковић.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 022 - 2/2017-II
4. мај 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милун Тодоровић, с.р.

I
У Савет манифестације
Надежда Петровић“, именују се:

„Меморијал

ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
- Марија Радисавчевић Раковић, историчар
уметности, кустос Уметничке галерије
,,Надежда Петровић“ Чачак
ЗА ЧЛАНОВЕ:
1. Драгана Божовић, историчар уметности,
виши
кустос Уметничке галерије
,,Надежда Петровић“ Чачак
2. Јулка Маринковић, историчар уметности,
музејски савeтник Уметничке галерије
„Надежда Петровић“ Чачак
3. Даниел Микић, историчар уметности,
кустос Уметничке галерије ,,Надежда
Петровић“ Чачак
4. Мирјана Рацковић, историчар уметности,
музејски саветник Уметничке галерије
,,Надежда Петровић“ Чачак
5. Весна Петровић, примењени уметник,
главни уредник и уредник ликовног
програма Дома културе Чачак
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6. Милета Продановић, уметник, професор
на Академији ликовних уметности у
Београду
II
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два примерка и сматра се закљученим кад га
потпишу овлашћени представници учесника.
Члан 4.

Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.

Анекс Колективног уговора ЈКП „Водовод“
Чачак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ,, Службеном листу града Чачка“.

ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 022 - 2/2017-II
4. мај 2017. године

ЈКП „Водовод“ Чачак
Директор
Зоран Пантовић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милун Тодоровић, с.р.
170.
На основу члана 247. Закона о раду ("Сл.
гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС), и члана
130. Колективног уговора Jавног комуналног
предузећа „Водовод“ Чачак („Сл. лист града
Чачка“, бр. 7/2016) на захтев ЈКП „Водовод“ Чачак
и Синдиката ЈКП „Водовод“ Чачак,
Репрезентативни Синдикат ЈКП „Водовод“
Чачак, директор ЈКП »Водовод« Чачак и Градско
веће града Чачка по овлашћењу Скупштине града
Чачка, закључују дана 17. маја 2017. године
АНЕКС КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈКП
»ВОДОВОД« ЧАЧАК
Члан 1.
У Колективном уговору ЈКП „Водовод“
Чачак („Сл. лист града Чачка“, бр. 7/2016) у члану
36. после става 3. додаје се став 4. који гласи:
„Изузетно запослени са навршених 30
година пензијског стажа или навршених 55 година
живота и запослена – жена са навршених 25 година
пензијског стажа или са навршених 50 година
живота, има право на годишњи одмор у трајању од
30 радних дана.“
Досадашњи ставови 4. и 5. постају ставови
5. и 6.
Члан 2.
Овај анекс је саставни део Колективног
уговора ЈКП „Водовод“ Чачак
Члан 3.
Анекс је сачињен у шест истоветних
примерака, од којих сваки од учесника задржава по

За Репрезентативни синдикат
ЈКП „Водовод“ Чачак
Слободан Велисављевић, с.р.
За Град Чачак
Градоначелник
Милун Тодоровић, с.р.
Република Србија
Град Чачак
Градско веће
Број:06-77/2017-III
17. мај 2017. године
171.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 14. Одлуке о буџету
града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 25/2016), а по предлогу Градске управе
за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 17. маја 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 25/2016) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 111, апропријација 34,
економска класификација 499 ,,Средства
резерве - Текућа 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 06020009 - Текућа буџетска резерва, одобравају
се средства у износу од 40.000,00 динара,
на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 91, за набавку 10 ручних
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колица за потребе јединица цивилне
заштите опште намене.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 91, економска
класификација 512 - Машине и опремаопрема за јавну безбедност ( конструкција
са церадом за приколицу 50.000,00 динара
и чистач снега 340.000,00 динара и један
агрегат 600.000,00 динара), Функционална
класификација 111, 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.
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: 06-77/2017-III
17. мај 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

Градско веће града Чачка, Програм 15,
Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0009 - Текућа
буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 3.000.000,00 динара, на име
обезбеђења додатних средстава на апропријацији 383, за потребе Предшколске
установе „Моје детињство“ Чачак за
измирење обавеза према родитељима, по
судским пресудама, због више уплаћеног
износа за боравак деце у Предшколској
установи.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 383, економска
класификација 483 - Новчане казне и
пенали по решењу судова, Функционална
класификација 911, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава –
Градска управа за друштвене делатности,
Програм 8. Предшколско васпитање ПА
2001-0001 Функционисање предшколских
установа.
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: 06-77/2017-III
17. мај 2017. године

172.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 14. Одлуке о буџету
града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 25/2016), а по предлогу Градске управе
за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 17. маја 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 25/2016) раздео 2,
Градско веће, функционална класификација 111, апропријација 34, економска
класификација 499 „Средства резерве Текућа резерва“, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава -
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ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
173.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 14. Одлуке о буџету
града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 25/2016), а по предлогу Градске управе
за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 17. маја 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист
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града Чачка“ број 25/2016) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 111, апропријација 34,
економска класификација 499 ,,Средства
резерве - Текућа 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 06020009 - Текућа буџетска резерва, одобравају
се средства у износу од 1.253.200,00
динара Предшколској установи ,,Радост“
Чачак, за снимање емисија о летовању
деце у Дечијем одмаралишту ,,Овчар“ у
Улцињу, регистрацију возила добијеног из
донације, реконструкцију кошаркашког
терена и постављање система за заливање
и заштитне мреже иза сваког гола на
фудбалском терену
у
Дечијем
одмаралишту ,,Овчар“ у Улцињу.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се и то:
-

-

-

износ од 200.000,00 динара на
апропријацију
342
економска
класификација 423- Услугe пo угoвoру,
Функционална класификација 911, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета града), Директни корисник
буџетских средстава – Градска управа за
друштвене делатности, Програм 8.
Предшколско васпитање и образовање,
ПА
2001-0001
Функционисање
предшколских установа, за снимање
емисија о летовању деце у Дечијем
одмаралишту ,,Овчар“ у Улцињу,
износ
од
30.000,00
динара
на
апропријацију
347
економска
класификација 482 - Пoрeзи, oбaвeзнe
тaксe, кaзнe и пенали, Функционална
класификација 911, извор финансирања
01 (Издаци из средстава буџета града),
Директни корисник буџетских средстава
– Градска управа за друштвене
делатности, Програм 8. Предшколско
васпитање и образовање, ПА 2001-0001
Функционисање
предшколских
установа, за регистрацију возила
добијеног из донације,
износ од 300.000,00 динара на
апропријацију
363
економска
класификација
511Згрaдe
и
грaђeвински oбjeкти, Функционална
класификација 911, извор финансирања
01 (Издаци из средстава буџета града),
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Директни корисник буџетских средстава
– Градска управа за друштвене
делатности, Програм 8. Предшколско
васпитање и образовање, пројекат 2001П1 Финансирање одласка школске и
предшколске деце на летовање у Улцињ,
за реконструкцију кошаркашког терена
у Дечијем одмаралишту ,,Овчар“ у
Улцињу.
-

износ од 723.200,00 динара на
апропријацију
364
економска
класификација 512- Машине и опрема,
Функционална класификација 911, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета града), Директни корисник
буџетских средстава – Градска управа за
друштвене делатности, Програм 8.
Предшколско васпитање, пројекат 2001П1 Финансирање одласка школске и
предшколске деце на летовање у Улцињ,
за постављање система за заливање и
заштитне мреже иза сваког гола на
фудбалском терену
у
Дечијем
одмаралишту ,,Овчар“ у Улцињу.

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- 77/2017-III
17. мај 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
174.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 14. Одлуке о буџету
града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 25/2016), а по предлогу Градске управе
за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 17. маја 2017. године, донело је
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РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 25/2016) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 111, апропријација 34,
економска класификација 499 ,,Средства
резерве - Текућа 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 06020009- Текућа буџетска резерва, одобравају
се средства у износу од 84.000,00 динара,
на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 11/1, за новчану помоћ на
име трошкова лечења у Бањи Горња
Трепча, малолетне Дуње Миховиловић из
Чачка, која болује од Reet Sindroma.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 11/1, економска
класификација 472 - Накнаде за социјалну
заштиту из буџета,
Функционална
класификација 111, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава –
Градоначелник града,
Програм 16.
Политички систем локалне самоуправе,
ПА 2101-0002 Функционисање извршних
органа.
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: 06-77/2017-III
17. мај 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
175.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 14. Одлуке о буџету
града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града

18. мај 2017. године

Чачка“ бр. 25/2016), а по предлогу Градске управе
за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 17. маја 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 25/2016) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 111, апропријација 34,
економска класификација 499 ,,Средства
резерве - Текућа 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 06020009- Текућа буџетска резерва, одобравају
се средства у износу од 72.000,00 динара,
на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 11/1, за новчану помоћ на
име трошкова лечења у Клиници за
неурохирургију Клиничког центра Србије
у Београду, малолетне Јагоде Петровић из
Чачка.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 11/1, економска
класификација 472- Накнаде за социјалну
заштиту из буџета,
Функционална
класификација 111, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава –
Градоначелник града,
Програм 16.
Политички систем локалне самоуправе,
ПА 2101-0002 Функционисање извршних
органа.
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: 06-77/2017-III
17. мај 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
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176.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 14. Одлуке о буџету
града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 25/2016), а по предлогу Градске управе
за финансије, Градско веће града Чачка, на
седници одржаној 17. маја 2017. године, донело је

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: 06-77/2017-III
17. мај 2017. године

РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 25/2016) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 111, апропријација 34,
економска класификација 499 ,,Средства
резерве - Текућа 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 06020009 - Текућа буџетска резерва, одобравају
се средства у износу од 85.000,00 динара,
за непланиране сврхе за које није утврђена
апропријација и то за исплату дневница зa
10 припадника јединица цивилне заштите
опште намене града Чачка и за промотивне
сврхе показне вежбе ,,Пријевор 2017“ и
отвара нова апропријација 86/1, економска
класификација 423 – Услуге по уговорусредства за показну вежбу ,,Пријевор
2017“, Функционална класификација 111,
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.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на нову апропријацију 86/1, економска
класификација 423 – Услуге по уговору средства за показну вежбу ,,Пријевор
2017“, Функционална класификација 111,
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.

Страна 1788 – Број 9

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
177.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 14. Одлуке о буџету
града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 25/2016), а по предлогу Градске управе
за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 17. маја 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 25/2016) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 111, апропријација 34,
економска класификација 499 ,,Средства
резерве - Текућа 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 06020009 - Текућа буџетска резерва, одобравају
се средства у износу од 260.000,00 динара,
за непланиране сврхе за које није утврђена
апропријација и то за набавку 11 комплета
број 1 униформи за потребе јединица
цивилне заштите опште намене ради
извођења показне вежбе „Пријевор 2017.“
и отвара нова апропријација 87/1,
економска класификација 426 - Материјалуниформе за припаднике јединица цивилне заштите опште намене, Функционална
класификација 111, 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.
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2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на нову апропријацију 87/1, економска
класификација 426- Материјал-униформе
за припаднике јединица цивилне заштите
опште намене, Функционална класификација 111, 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.
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: 06-77/2017-III
17. мај 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
178.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 14. Одлуке о буџету
града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 25/2016), а по предлогу Градске управе
за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 17. маја 2017. године, донело је
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за непланиране сврхе за које није утврђена
апропријација и то за трошкове израде
Елабората о геотехничким условима
изградње фискултурне сале за потребе
Школе за основно и средње образовање „1.
новембар“ и отвара нова апропријација
439/1, економска класификација 424Специјализоване
услуге-Елаборат
о
геотехничким
условима
изградње
фискултурне сале за потребе Школе за
основно и средње образовање „1.
новембар“, Функционална класификација
490, извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава – Градска
управа за финансије, Програм 15. Опште
услуге локалне самоуправе, пројекат 0602П4 Средства за редовне и ванредне расходе
код инвестиционих радова.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на нову апропријацију 439/1, економска
класификација
424-Специјализоване
услуге-Елаборат о геотехничким условима
изградње фискултурне сале за потребе
Школе за основно и средње образовање „1.
новембар“, Функционална класификација
490, извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава – Градска
управа за финансије, Програм 15. Опште
услуге локалне самоуправе, пројекат 0602П4 Средства за редовне и ванредне расходе
код инвестиционих радова.
3. О извршењу овог решења стараће се
Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.

РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 25/2016) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 111, апропријација 34,
економска класификација 499 ,,Средства
резерве - Текућа 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 06020009 - Текућа буџетска резерва, одобравају
се средства у износу од 72.000,00 динара,

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-77/2017-III
17. мај 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
179.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 14. Одлуке о буџету
града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града
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Страна 1790 – Број 9

Чачка“ бр. 25/2016), а по предлогу Градске управе
за финансије,

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

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 17. маја 2017. године, донело је

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

РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 25/2016) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 111, апропријација 34,
економска класификација 499 ,,Средства
резерве - Текућа 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 06020009 - Текућа буџетска резерва, одобравају
се средства у износу од 150.000,00 динара,
за непланиране сврхе за које није утврђена
апропријација и то за финансијску помоћ
Агрономском факултету у Чачку, на име
покривања дела трошкова одласка
студената на „Агрономијаду 2017“ која је
одржана у периоду од 25-29. априла 2017.
године у Охриду и отвара нова
апропријација
10/3,
економска
класификација 4631-Трансфери осталим
нивоима
властиПокривање
дела
трошкова одласка студената Агрономског
факултета
на
„Агрономијаду“,
Функционална класификација 111, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава – Градоначелник,
Програм 16. Политички систем локалне
самоуправе,
ПА
2101-0002
Функционисање извршних органа.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на нову апропријацију 10/3, економска
класификација 4631-Трансфери осталим
нивоима
властиПокривање
дела
трошкова одласка студената Агрономског
факултета
на
„Агрономијаду“,
Функционална класификација 111, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава – Градоначелник,
Програм 16. Политички систем локалне
самоуправе,
ПА
2101-0002
Функционисање извршних органа.

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-77/2017-III
17. мај 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
180.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 14. Одлуке о буџету
града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 25/2016), а по предлогу Градске управе
за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 17. маја 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 25/2016) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 111, апропријација 34,
економска класификација 499 ,,Средства
резерве - Текућа 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 06020009- Текућа буџетска резерва, одобравају
се средства у износу од 36.000,00 динара,
за непланиране сврхе за које није утврђена
апропријација и то за трошкове одласка
Мешовитог црквеног хора „Вазнесењски“
на Хорски фестивал „Мајске музичке
свечаности“ у Бијељини и отвара нова
апропријација 11/3 економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама- Финансирање одласка Удружења
грађана Мешовити хор „Вазнесењски“ на
Хорски фестивал „Мајске музичке
свечаности“ у Бијељини, Функционална
класификација 111, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава –
Градоначелник града Чачка, Програм 116.
Политички систем локалне самоуправе,
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ПА 2101-0002 Функционисање извршних
органа.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на нову апропријацију 11/3 економска
класификација 481– Дотације невладиним
организацијама- Финансирање одласка
Удружења грађана Мешовити хор
„Вазнесењски“ на Хорски фестивал
„Мајске музичке свечаности“ у Бијељини,
Функционална класификација 111, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава – Градоначелник
града Чачка, Програм 116. Политички
систем локалне самоуправе, ПА 2101-0002
Функционисање извршних органа.
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: 06-77/2017-III
17. мај 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
181.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 14. Одлуке о буџету
града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 25/2016), а по предлогу Градске управе
за финансије,

Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 06020009 - Текућа буџетска резерва, одобравају
се средства у износу од 500.000,00 динара,
за непланиране сврхе за које није утврђена
апропријација и то за трошкове изградње
септичке јаме у МЗ Балуга Љубићска и
отвара
нова
апропријација
514/2,
економска класификација 511-Зграде и
грађевински објекти-изградња септичке
јаме
у
МЗ
Балузи
Љубићској,
Функционална класификација 490, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава – Градска управа за
финансије,
Програм 2. Комуналне
делатности, ПА 1102-0009 Остале
комуналне услуге-Инвестиције од значаја
за град.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на нову апропријацију 514/2, економска
класификација 511-Зграде и грађевински
објекти- изградња септичке јаме у МЗ
Балузи
Љубићској,
Функционална
класификација 490, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава –
Градска управа за финансије, Програм 2.
Комуналне делатности, ПА 1102-0009
Остале комуналне услуге-Инвестиције од
значаја за град.
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: 06-77/2017-III
17. мај 2017. године

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 17. маја 2017. године, донело је

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 25/2016) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 111, апропријација 34,
економска класификација 499 ,,Средства
резерве - Текућа резерва“, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава - Градско веће града
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182.
На основу члана 3. став 2. Одлуке о
бесплатном и превозу са попустом у градском и
приградском саобраћају ("Сл. лист града Чачка",
бр. 23/2016)
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 17. маја 2017. године, донело је
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ПРАВИЛНИК О
НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА
ПРАВА НА СУБВЕНЦИОНИРАНУ ЦЕНУ
ПРЕВОЗА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ
САОБРАЋАЈУ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређују се ближи
услови, начин и поступак остваривања права на
субвенционирану цену и друга питања од значаја
за остваривање права на субвенционирану цену
превоза у градском и приградском саобраћају.
Корисници права на субвенционирану
цену превоза у градском и приградском саобраћају
на територији града Чачка утврђени су члановима
5., 6. и 8. Одлуке о бесплатном и превозу са
попустом у градском и приградском саобраћају
("Сл. лист града Чачка", бр. 23/2016) (у даљем
тексту: Одлука).
Члан 2.
Право на субвенционирану цену превоза у
градском и приградском саобраћају лице
остварује уписом у списак корисника на
субвенционирану цену превоза у градском и
приградском
саобраћају
и
коришћењем
електронске
безконтактне
(mifare)
идентификационе картице за градски превоз на
територији града Чачка.
Евиденција извршених услуга превоза по
субвенционираној цени врши се електронским
путем на основу посебног софтвера, коришћењем
картице из става 1., одговарајућег читача у возилу
и складиштењем података о извршеном превозу на
серверу организације којој је превозник поверио
израду и одржавање софтвера за евиденције услуге
превоза по субвенционисаној цени града Чачка.
На
wеб серверу, који је лоциран у
просторијама субјекта из става 2. овог члана
налазе се програмске скрипте (програмски код) и
база података превозника.
Контролу извршених услуга превоза Град
врши коришћењем софтверског модула у оквиру
којег се налази „посебан извештај за град Чачак“
који се налази на wеб адреси превозника коме
могу приступити само овлашћена лица града
Чачка, пријавом на систем са унапред одређеним
подацима за пријаву (username i password) са
могућношћу уноса почетног и крајњег датума
генерисања извештаја, који се приказује на екрану
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и уз могућност експортовања у xml или csv фајлу
који се могу увести у базу података града Чачка.
Превозник врши набавку, издавање и
ажурирање
електронске
бесконтактне
идентификационе картице и друге опреме за
електронску евиденцију коришћења превоза по
субвенционираној цени и израде и одржавања
одговарајућег софтвера за евиденцију коришћења
превоза у градском и приградском саобраћају по
субвенционисаној цени.
Члан 3.
Превозник и правно лице коме је поверена
израда и одржавање софтвера из члана 2 став 2.
овог правилника гарантују, да нема злоупотребе
система и евиденције.
Превозник је дужан да врши контролу
коришћења картице и гарантује да нема
злоупотребе картице.
Члан 4.
Лице уписано у списак корисника
субвенциониране
цене
превоза
подноси
Превознику захтев за издавање
електронске
картице, врши уплату трошкова издавања картице
и прилаже фотографију димензија 5 x 5cm.
Ако је лице уписано у списак корисника и
поднело захтев са прилозима из става 2. овог члана
до израде картице лице може користити услугу
превоза по субвенционираној цени на основу
потврде превозника до израде картице.
Трошкове
израде
идентификационе
картице плаћа корисник права на бесплатан и
повлашћен превоз.
Цену израде идентификационе картице
утврђује превозник.
II НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА ПОВЛАШЋЕН
ПРЕВОЗ
Члан 5.
Право на бесплатан превоз на основу
картице из члана 2. став 1. овог правилника која се
издаје са неограниченим роком трајања имају:
1) лица старија од 65 година;
2) ратни војни инвалиди и мирнодопски
војни
инвалиди
са
50%-100%
инвалидитета;
3) цивилни инвалиди рата са 50%-100%
телесног оштећења;
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4) инвалиди рада услед последице
несреће на послу и професионалног
обољења са 70%-100% телесног
оштећења;
5) слепа лица и њихов пратилац;
6) лица оболела од малигних болести;
7) инвалидна лица која примају стални
додатак за туђу негу и помоћ;
8) лица оболела од параплегије,
дистрофије, квадриплегије, церебралне и дечије
парализе, мултипле склерозе, глува и наглува
лица, као и пратиоци ових лица која, у складу са
актом изабраног лекара, имају право на пратиоца;
9) деца и одрасли са инвалидитетом
односно са сметњама у развоју као и пратиоци за
личну помоћ ангажовани на основу налаза и
мишљења Интерресорне комисије града Чачка или
на основу акта изабраног лекара, уколико је
пратилац родитељ или члан породичног
домаћинства;
10)
лица
на
дијализи
и
са
трансплантираним органима које користе туђу
негу и помоћ;
11) лица оболела од хемофилије, цистичне
фиброзе и других ретких болести;
12) добровољни даваоци крви који су крв
дали више од 50 пута.
За остваривање права лица из става 1. овог
члана уз захтев се подноси лична карта на увид,
односно очитана лична карта или фотокопија
личне карте и:
-

-

-

за тачку 2., 3. и 4. копија решења или
уверење о статусу ратног војног,
мирнодопског
војног
односно
цивилног инвалида рата, односно
инвалида рада.
за тачку 5., 6., 8., 9.,10. и 11. извештај
надлежне здравствене установе, или
надлежне
лекарске,
односно
Интерресорне комисије града Чачка
у зависности по ком основу се
остварује субвенционирана цена.
за тачку 7. решење о праву на
додатак за туђу помоћ и негу.
за тачку 12. књижицу добровољних
давалаца крви на увид или други
доказ о броју добровољног давања
крви издатог од надлежне службе за
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трансфузију, удружења или Црвеног
крста.
Ако у складу са Одлуком право на
субвенционисан превоз имају и пратиоци прилаже
се на увид лична карта пратиоца.
Градска управа за друштвене делатности
израђује и води списак корисника који имају право
на бесплатан превоз са неограниченим роком
трајања.
Члан 6.
Право на бесплатан превоз на основу
картице из члана 2. став 1. овог правилника која се
издаје са ограниченим роком трајања, односно за
време за које се остварује право на
субвенционисану цену,
1) труднице и породиље до годину дана од
дана рођења детета;
2) ученици основних школа у складу са
законом;
3) деца до 18. године живота која примају
сталну социјалну помоћ на основу решења
надлежног центра за социјални рад уз потврду да
су редовни ученици;
4) треће и свако наредно дете до 18. године
живота уз потврду да је редован ученик;
5) уживаоци породичне инвалиднине по
основу палог борца у оружаним акцијама после
17. августа 1990. године, и то:
(1) - деца палих бораца редовни ученици
основних и средњих школа и студенти чије се
студије финансирају из буџета Републике;
(2) - супружник и родитељи палих бораца
који нису у радном односу;
који имају пребивалиште на територији града
Чачка.
За остваривање права лица из става 1. овог
члана уз захтев се подноси лична карта на увид,
односно очитана лична карта или фотокопија
личне карте, а за малолетна лица друга исправа на
основу које се може утврдити идентитет и то:
-

за тачку 1. - извештај надлежног
лекара после навршене десете
недеље трудноће и извод из књиге
рођених за дете који се доставља
након рођења детета.
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за тачку 2. - ученици основних
школа право на бесплатан превоз
остварују на основу списка који
израђује и води Градска управа за
друштвене делатности на основу
списка ученика.
- за тачку 3. - решење о праву на
сталну социјалну помоћ и потврду
школе.
- за тачку 4. - у захтеву се наводе
подаци за треће дете (име, презиме,
датум и место рођења, име и презиме
родитеља) и децу претходног реда
рођења.
Редослед рођења деце у породици утврђује
се у односу на дан подношења захтева за
остваривање права, према датуму и часу рођења
уписаних у матичну књигу рођених. Редослед
рођења деце из разведеног брака или ванбрачне
заједнице која је престала утврђује се према
родитељу са којим дете живи по одлуци надлежног
органа.
Чињеница са којим родитељем деца живе,
утврђује се према налазу надлежног Центра за
социјални рад.
- за тачку 5. - уверење на основу кога
се може утврдити статус детета
палог борца и потврду основне,
односно
средње
школе
или
факултета, за супружника односно
родитеља палог борца и доказ да није
у радном односу (уверење надлежне
службе запошљавања).
Предшколске установе, основне и средње
школе и Установа за дневни боравак деце, младих
и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“, Чачак
израђују списак деце и ученика и Градској управи
за друштвене делатности и превознику достављају
списак деце и ученика који остварују право на
превоз по субвенционираној цени.
За извршене услуге превоза деце и
ученика који имају право на бесплатан превоз
плаћају предшколске установе, основне школе и
Установа за дневни боравак деце, младих и
одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“, Чачак.
Градска управа за друштвене делатности
води
списак
корисника
превоза
по
субвенционисаној цени.
-

Члан 7.
Право на коришћење превоза са попустом
(повлашћене категорије путника), на основу
картице из члана 2. став 1. овог правилника и
куповином одговарајуће месечне или полумесечне
претплатне маркице, која важи уз картицу, имају:
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1) ученици основних школа који нису
старији од 16 година;
2) ученици средњих школа уколико нису
старији од 20 година;
3) ратни војни инвалиди и мирнодопски
војни инвалиди са 20%-40% инвалидности;
4) инвалиди рада услед последица несреће
на послу и професионалних обољења са
50%-60% телесног оштећења;
5) инвалиди рада услед последица болести
са 100% инвалидности;
6) цивилни инвалиди рата са 20%-40%
телесног оштећења;
7) добровољни даваоци крви који су крв
дали више од 20 пута.
За остваривање права лица из става 1. овог
члана уз захтев корисник подноси личну карту на
увид, односно очитану личну карту или
фотокопију личне карте, а за малолетна лица
другу исправу на основу које се може утврдити
идентитет и:
- за тачке 1. и 2. - потврду школе,
- за тачке 3., 4.,5. и 6. - решење или
уверење надлежног органа на основу
којег се утврђује својство корисника
по основу кога остварује право на
превоз са попустом.
- за тачку 7. - књижица добровољних
даваоца крви на увид или други доказ о
броју добровољног давања крви издатог од
надлежне службе за трансфузију.
Списак ученика основних и средњих
школа израђује школа и доставља Градској управи
за друштвене делатности и превознику.
Градска управа за друштвене делатности
води
списак
корисника
превоза
по
субвенционисаној цени из става 1. овог члана.
Члан 8.
Захтев за упис у списак корисника права на
субвенционисану цену подноси се на писарници
Градске управе за опште и заједничке послове
непосредно или преко поште на адреси Градска
управа за друштвене делатности града Чачка, ул.
Жупана Старцимира број 2.
Захтев из става 1. се може поднети и на
шалтеру аутобуске станице у Чачку, АД
„Аутопревоз“, Чачак.
АД „Аутопревоз“, Чачак је дужан да
поднете захтеве за упис у списак корисника са
доказима о основаности захтева за остваривање
права на субвенционирану цену у складу са овим
правилником достави Градској управи за
друштвене делатности.
За малолетна лица захтев за остваривање
права подноси родитељ или старатељ.
За пословно неспособна лица захтев
подноси старатељ.
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III МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ПРЕВОЗНИКА И
ГРАДА
Члан 9.
Град Чачак и превозник закључују уговор
о услугама превоза у складу са Одлуком и овим
правилником.
Уговором из става 1. овог члана се ближе
уређује израда и вођење спискова корисника
услуге превоза по субвенционисаној цени, начин и
поступак евидентирања коришћења услуге
превоза и контроле.
Члан 10.
Трошкови
субвенциониране
цене
надокнађују се из буџета града на основу стварно
извршених услуга.
Евиденција извршених услуга утврђује се
валидацијом
корисника
помоћу
система,
електронске
бесконтактне
(mi/fare)
идентификационе картице и одговарајућих
читача-валидатора у возилу у складу са чланом 2.
овог правилника.
Трошкови субвенциониране цене превоза
се не надокнађују из буџета града у случају да
корисник превоза није уписан у списак корисника
права Градске управе за друштвене делатности.
Члан 11.
Град врши плаћање извршених услуга
превоза по субвенционираној цени најкасније до
10. у месецу на основу фактуре коју превозник
испоставља за извршене услуге превоза - укупног
броја вожњи у претходном месецу, до петог у
текућем месецу и која се сачињава на основу
електронске евиденције која је саставни део
фактуре и цене која је утврђена у складу са
Одлуком.
Члан 12.
Идентификациона картица из члана 2. став
1. овог правилника је персонализована картица и
садржи грб града Чачка, јединствени серијски
број, име и презиме корисника и фотографију.
Израду, персонализацију и програмирање
картице из става 1. овог члана врши превозник или
субјекат који превозник одреди.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Лица која имају право на субвенционисану
цену превоза
у складу са Одлуком до
успостављања електронског система евиденције
извршених
услуга
превоза,
право
на
субвенционисану цену превоза остварују на
основу електронских картица које су издате по
ранијим прописима Града или потврде коју издаје
Превозник.
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За извршене услуге превоза лица која
имају право на превоз по субвенционисаној цени
до
успостављања електронске евиденције
коришћења превоза Град плаћа у паушалном
износу, који не може бити виши од износа који је
Град плаћао у 2016. години.
Члан 14.
Ступањем на снагу овог правилника
престаје да важи Правилник о бесплатном и
повлашћеном превозу у градском и приградском
саобраћају на територији града Чачка ("Сл. лист
града Чачка", бр. 4/2014 и 7/2015).
Члан 15.
Овај правилник биће објављен у
“Службеном листу града Чачка“ и ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-77/2017-III
17. мај 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Градског већа,
Милун Тодоровић, с.р.
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