
 

ГОДИНА LVI БРОЈ 12 
ЧАЧАК  6. јул 

2022. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

318. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3. Одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 29. јуна 

2022. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 42.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 129, за потребе Градске 

управе за локални економски развој, за 

исплату  новчане помоћи  запосленој за 

лечење мајке.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 129, економска 

класификација 414 - Социјална давања 

запосленима Расход по наменама 4144 -  

Помоћ у медицинском лечењу запосленог 

или чланова уже породице и друге помоћи 

запосленом, Функционална 

класификација 130, Извор финансирања 

01 (Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за локални економски 

развој, Програм 0602 Опште услуге 

локалне самоуправе, ПА 0001 

Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401 - 556/2022-II 

29. јун 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

319. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2022. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по 

предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 16. јуна 

2022. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021) раздео 2 

Градско веће, економска класификација 

499-Средства резерве-Текућа буџетска 

резерва, функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава - 
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Градско веће,  Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од  

110.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 202, 

за потребе ОШ „Свети Сава“ у Чачку, на 

име измирења пореза на пренос 

апсолутних права по Решењу 

Министарства финансија-Пореска управа 

број 034-436-03-1534/2022-01 од 

23.05.2022. године. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 202, економска 

класификација 463 - Трансфери осталим 

нивоима власти, Расход по наменама, 

4821 - Остали порези, Функционална 

класификација 912, Извор финансирања 

01 (Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава - 

Градска управа за друштвене делатности, 

Индиректни корисник буџетских 

средстава - ОШ „Свети Сава“, Програм 

2003 Основно образовање, ПА 0001 

Реализација делатности основног 

образовања.  

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-522/2022-II 

16. јуна 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

320. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3. Одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 17. јуна 

2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021) раздео 2 

Градско веће, економска класификација 

499-Средства резерве-Текућа буџетска 

резерва, функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава - 

Градско веће,  Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од  

100.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 314, 

намењених Предшколској установи 

„Радост“ Чачак, за набавку намештаја за 

потребе Дечијег одмаралишта „Овчар“ у 

Улцињу.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 314, економска 

класификација 512 - Машине и опрема, 

Расход по наменама 5122 - 

Административна опрема, Функционална 

класификација 911, Извор финансирања 

01 (Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава - 

Градска управа за друштвене делатности, 

Индиректни корисник буџетских 

средстава - Предшколска установа 

„Радост“, Пројекат: 2002-7001 

Суфинансирање летовања школске и 

предшколске деце у 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 

Градоначелник 

Број 401-523/2022-II 

17. јун 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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321. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3. Одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 15. јуна 

2022. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

120.000,00 динара, ради обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 413, 

за потребе Месне заједнице Кукићи, за 

измирење обавеза за извођење радова на 

насипању пута поред гробља од Симеуна 

Скитње до Плазинића јасена у МЗ Кукићи. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 413, економска 

класификација 425 - Текуће поправке и 

одржавање, Расход по наменама 4251 - 

Текуће поправке, Функционална 

класификација 630, Извор финансирања 

01 (Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава - 

Градска управа за финансије, Индиректни 

корисник буџетских средстава  -  Месна 

заједница Кукићи, Програм 0602 Опште 

услуге локалне самоуправе, ПА: 0002 

Функционисање месних заједница - 

редовно пословање. 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-518/2022-II 

15. јун 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

322. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2022. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по 

предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 29. јуна 

2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност  0009  

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 15.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 47, за потребе Градске 

управе за опште и заједничке послове, за 

исплату солидарне помоћи запосленом, на 

име оштећења имовине услед пожара.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 47, економска 

класификација 414 Социјална давања 

запосленима, Расход по наменама 4144 

Помоћ у медицинском лечењу запосленог 

или чланова уже породице и друге помоћи 

запосленом Функционална класификација 

130, Извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за опште и заједничке послове, 

Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе  ПА 0001 Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401 - 554/2022-II 

29. јун 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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323. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3. Одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

 Градоначелник града Чачка, дана 4. јула 

2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021)  раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 300.000,00 динара на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 465, за потребе Јавне 

установе Туристичка организација Чачка, 

намењених за организацију концерта 

Дивне Љубојевић на манифестацији „Дани 

Љубића“. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 465, економска 

класификација 423 - Услуге по уговору, 

Расход по наменама, 4239 - Остале опште 

услуге, Функционална класификација 473, 

Извор финансирања 01 (Издаци из 

средсава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градска 

управа за финансије, Индиректни 

корисник буџетских средстава Јавна 

установа Туристичка организација Чачка, 

Пројекат 1502-4031 Културне 

манифестације на територији града Чачка. 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-562/2022-II 

4. јул 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

324. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3. Одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 16. јуна 

2022. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

46.380,00 динара (40.000,00 динара нето и 

6.380,00 динара припадајући порез на 

друге приходе) на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 5/1, 

за новчану помоћ Миланки Жижовић из 

Чачка у току лечења и за превазилажење 

тешке материјалне ситуације. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 - Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 - Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градоначелник 

града, Програм 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 - Једнократне помоћи и 

други облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-521/2022-II 

16. јун 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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325. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2022. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по 

предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 17. јуна 

2022. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 62.500,00 динара 

(50.000,00 динара нето и 12.500,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Сандри Речевић Вукомановић из Чачка у 

току лечења њеног малолетног сина.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник 

града, Програм 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 – Једнократне помоћи и 

други облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-532/2022-II 

17. јун 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

326. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3. Одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 29. јуна 

2022. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

55.600,00 динара (50.000,00 динара нето и 

5.600,00 динара припадајући порез на 

друге приходе) на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 5/1, 

за новчану помоћ Слађани Протић  из 

Чачка у току лечења.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 - Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 - Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градоначелник 

града, Програм 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 - Једнократне помоћи и 

други облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-536/2022-II 

29. јун 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 



Страна 1330 – Број 12 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 6. јул 2022. године 

327. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3. Одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 16. јуна 

2022. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

33.880,00 динара (30.000,00 динара нето и 

3.880,00 динара припадајући порез на 

друге приходе) на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 5/1, 

за новчану помоћ Вери Бељић из Чачка у 

току лечења ћерки.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 - Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 - Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градоначелник 

града, Програм 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 - Једнократне помоћи и 

други облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-519/2022-II 

16. јун 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

328. 

На основу члана 16. Закона о обележавању 

дана жалости на територији Републике Србије  

(,,Службени гласник РС“ бр. 101/2005 и 30/2010)  и 

члана 43. став 2. Статута града Чачка ( ,,Сл. лист 

града Чачка“ број 6/2019),  

Градоначелник града Чачка, дана 27. јуна 

2022. године, донео је 

ОДЛУКУ 

О ПРОГЛАШЕЊУ ДАНА ЖАЛОСТИ  

1. Проглашава се Дан жалости у граду 

Чачку, поводом трагедије изазване 

тешком саобраћајном несрећом на 

путном правцу Гојна Гора -Чачак, у 

насељеном месту Јанчићи,  у којој је 

смртно страдало четворо младих људи. 

2. За  Дан жалости одређују се   27.  и  28. 

јун 2022. године. 

3.  Дан жалости обележиће се на начин 

утврђен Законoм о обележавању Дана 

жалости на територији Републике 

Србије. 

4. Обавештење о проглашењу Дана 

жалости објавити у средствима јавног 

информисања. 

5. Ову одлуку објавити у ,,Сл. листу града 

Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 020 - 46/2022-II 

27. јун 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

329. 

На основу члана 79. став 1. тачка 12. 

Статута града Чачка (,,Сл. лист града Чачка“, бр. 

6/2019) и члана 4. Одлуке о буџету града Чачка за 

2022. годину („Сл. лист града Чачка“, бр. 26/2021), 

 Градоначелник града Чачка, дана 5. јула  

2022. године, донео је  
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ПРАВИЛНИК 

О НАГРАДНОЈ ЕКСКУРЗИЈИ  

ЗА МАТУРАНТЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА 

НОСИОЦЕ „ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ“ 

ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 

Члан 1. 

Овим правилником уређује се 

организација, програм  и реализација програма 

наградне екскурзије матураната средњих школа 

носилаца "Вукове дипломе" школске 2021/2022. 

године, коришћење средстава за реализацију 

екскурзије и друга питања од значаја за 

реализацију наградне екскурзије, за коју намену су 

опредељена средства Одлуком о буџету града 

Чачка за 2022. годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 

26/2021) у износу од 2.000.000,00 динара.  

Члан 2. 

Право на наградну екскурзију, на терет 

средстава буџета града Чачка у складу са наменом 

средстава утврђеном  Одлуком о буџету града 

Чачка за 2022. годину и овим  правилником имају 

матуранти средњих школа носиоци "Вукове 

дипломе" школске 2021/2022. године. 

Члан 3. 

Наградна екскурзија матураната средњих 

школа носилаца "Вукове дипломе", школске 

2021/2022. године изводи  се према програму 

путовања и  путном правцу Чачак-Будимпешта- 

Сент Андреја-Братислава-Беч-Чачак.  

Путни правац и програм екскурзије  

предложен је од стране директора средњих школа. 

Члан 4. 

На терет средстава буџета града Чачка у 

оквиру планираних средстава и процењене 

вредности услуге садржани су трошкови 

екскурзије према утврђеном  програму екскурзије: 

услуге превоза, смештаја, улазнице и други 

трошкови који су у непосредној функцији 

реализације програма наградне екскурзије.  

Дневнице за организатора екскурзије и 

стручног вођу екскурзије се исплаћују на терет 

средстава буџета Града на основу решења 

Градоначелника о упућивању на службени пут 

ради извођења програма наградне екскурзије 

матураната средњих школа носилаца „Вукове 

дипломе“, школске 2021/2022 године.  

Дневнице за пратиоце екскурзије се 

исплаћују на терет средстава школа у којима су 

пратиоци запослени.  

У трошкове наградне екскурзије не 

урачунавају се, трошкови алтернативних излета и 

други трошкови који нису садржани у програму 

екскурзије.  

Дневница и умањење дневница за 

службено путовање у земљи и иностранству из 

става 2. и 3. обрачунавају се и исплаћују у складу 

са Уредбом о накнади трошкова и отпремнини 

државних службеника и намештеника („Сл. 

гласник РС“, бр. 98/2007 - пречишћен текст, 

84/2014 ,84/2015 и 74/2021).  

Члан 5. 

Градоначелник доноси решење о 

упућивању матураната средњих школа носилаца 

„Вукове дипломе“ на наградну екскурзију на 

основу спискова матураната  које су дужне да 

доставе средње школе са седиштем на територији 

града. 

Директор средње школе из става 1. овог 

члана,  или лице које он овласти је  дужно да 

информише и организује пријаву матураната, 

достави надлежној управи и другим 

организацијама списак матураната који путују и 

врше друге послове у поступку реализације 

наградне  екскурзије.   

Решењем из става 1. овог члана одређује се 

организатор екскурзије, стручни вођа, пратиоци и 

друга лица која ће учествовати у реализацији 

путовања.  

Организатор екскурзије је лице које одреди 

Градоначелник.  

Стручни вођа екскурзије се одређује на 

предлог директора средњих школа. 

Пратилац се одређује на предлог директора 

школе.  

Школа у којој има више од 20 ученика 

носилаца „Вукове дипломе“ може да предложи два 

пратиоца.  

Уз предлог лица пратиоца екскурзије 

директор школе доставља Градоначелнику и 

списак матураната који путују на наградну 

екскурзију.  
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Члан 6. 

Припрему, организацију и извођење - 

реализацију програма екскурзије врше 

организатор екскурзије - представник Града, 

стручни вођа пута, пратиоци, представник 

агенције којој је додељен уговор о јавној набавци 

и друга лица које одреди Градоначелник са 

одређеним задатком.  

Услуга наградне екскурзије прибавља се у 

складу са Законом о јавним набавкама.  

Члан 7. 

Општи услови екскурзије морају да садрже 

све елементе прописане Законом о туризму.  

Матуранти и други учесници у реализацији 

екскурзије осигуравају се од уобичајених врста 

ризика на туристичком путовању.  

Агенција којој се додели уговор о јавној 

набавци екскурзије обезбеђује лекара који се стара 

о стању здравља учесника екскурзије.  

Члан 8. 

Аутобус за превоз учесника екскурзије 

мора да има доказ о техничкој исправности и не 

може бити старији од 5 година.  

Исправа о техничкој исправности 

аутобуса, не може бити старија од 3 дана пре дана 

одређеног за полазак и превозник је дужан да је 

стави на увид организатору пута.  

Посаду аутобуса чине два возача. 

Лекарско уверење о здравственом стању 

возача не може бити старије од 3 дана и превозник 

је дужан да га стави на увид организатору пута.  

Члан 9. 

Организатор пута је дужан да обавести 

Министарство унутрашњих послова, Полицијску 

управу у Чачку, о месту и времену паркирања 

аутобуса пре поласка, како би непосредно пре 

поласка на екскурзију радници унутрашњих 

послова извршили надзор испуњености услова за 

реализацију екскурзије.  

 

Члан 10. 

Организатор пута ће обуставити 

екскурзију ако возило не испуњава прописане и 

уговорене услове, посаду аутобуса не чине два 

возача и нису испуњени други услови у погледу 

здравственог стања посаде, односно да возач нема 

путни налог, или није потврђена исправност 

аутобуса.  

Организатор пута може наставити 

екскурзију ако агенција, односно превозник у 

најкраћем року отклони недостатке из става 1. овог 

члана.  

Организатор може обуставити извођење 

екскурзије у случају да је угрожена безбедност и 

здравље учесника екскурзије.  

Члан 11. 

Организатор екскурзије и стручни вођа 

пута пре изведене екскурзије сазивају састанак 

пратиоца, ученика и родитеља ради упознавања са 

програмом екскурзије и правилима извођења 

наградне екскурзије.  

Члан 12. 

Организатор екскурзије и стручни вођа 

пута по завршеној екскурзији поднеће 

Градоначелнику извештај о реализацији наградне 

екскурзије.  

Члан 13. 

Овај правилник ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у  „Службеном листу 

града Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 61-1/2022 –II  

4. јул 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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У Решењу о именовању Школског одбора 

ОШ „Прељина“ Прељина, објављеном у 

„Службеном листу града Чачка“ број 10/2022, 

утврђена је грешка, па секретар Скупштине, даје  

ИСПРАВКУ 

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОШ „ПРЕЉИНА“ ПРЕЉИНА 

У Решењу о именовању Школског одбора 

ОШ „Прељина“ Прељина објављеном у 

„Службеном листу града Чачка“ број 10/2022, у 

тачки I врши се исправка презимена именованог 

члана Школског одбора, представника локалне 

самоуправе, тако што уместо речи „Гојковић“ 

треба да стоји „Драшковић“.   

ИЗ УРЕДНИШТВА  

„СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ГРАДА ЧАЧКА“  
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