
 

ГОДИНА LIV БРОЈ 18 
ЧАЧАК 14. август 

2020. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

         564. 

На основу  члана  11. Закона о финансијској 

подршци породици са децом („Сл. гласник РС“ 

бр.113/2017 и 50/2018) и члана 13. Одлуке о 

додатној финансијској подршци породици са 

децом ("Сл. лист града Чачка", бр. 1/2015, 6/2018, 

17/2019 и 20/2019), 

Градско веће града Чачка на седници 

одржаној 13. августа 2020 године, донело је 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПРАВУ НА  

НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА 

ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО  

ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

Члан 1. 

 У  Правилнику о праву на накнаду дела 

трошкова боравка детета у предшколској установи 

чији је оснивач друго правно или физичко лице 

(„Сл. лист града Чачка бр.7/2015, 17/2016, 5/2018, 

17/2018 и 7/2019) у члану 7. ставу 1.  и 3.  проценат 

„76%“ замењује се процентом „ 78 %“, а у ставу 1. 

проценат „24%“ замењује се процентом „22%“. 

Члан 2. 

 Овај правилник ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број: 06-114/2020-II 

13. август 2020. године 

  

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 

565. 

На основу  члана  11. став 4.  Закона о 

финансијској подршци породици са децом 

(„Сл.гласник РС“ бр.113/2017 и 50/2018), члана 13. 

Одлуке о додатној финансијској подршци 

породици са децом ("Службени лист града Чачка", 

бр. 1/2015, 6/2018, 17/2019 и 20/2019 ) и члана 7. 

став 2. и 3.  Правилника о праву на накнаду дела 

трошкова боравка детета у предшколској установи 

чији је оснивач друго правно или физичко лице 

("Службени лист града Чачка", бр. 7/2015, 17/2016, 

5/2018,17/2018 и 7/2019), 

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 13. августа 2020. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

О ВИСИНИ МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА 

НАКНАДЕ ДЕЛА  ТРОШКОВА БОРАВКА 

ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

ЧАЧКА  ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ 

1. Месечни износ накнаде дела трошкова 

боравка деце у предшколској установи чији је 

оснивач друго правно или физичко лице који се 

плаћа  из буџета града Чачка износи 15.000,00 

динара  за целодневни облик рада у трајању од 11 

часова, за радну 2020/2021 годину.  

2. Месечни износ накнаде  трошкова 

боравка  за треће и свако наредно дете по реду 

рођења признаје се у висини 21.177,78  (78% од 

економске цене боравка детета у предшколским 

установама чији је оснивач град Чачак) 

3.  Дневни износ боравка детета утврђује се 

дељењем месечног износа који се признаје као 

основ за обрачун дела трошкова боравка деце.  

4. За дане оправданог одсуства детета 

(болест, годишњи одмор родитеља и др.), уплаћује 

се 50% од дневног износа.  

5. За дане неоправданог одсуства детета не 

плаћа се накнада.  
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Трошкови боравка детета у приватној 

предшколској установи не надокнађују се за дане 

викенда, државних и верских празника који се 

празнују у Републици Србији и обележавају 

нерадно,за време ванредног стања,ванредне 

ситуације и у свим ситуацијама када по одлуци 

надлежног органа, предшколске  установе морају 

да обуставе рад. 

 6. Право  на финансијску помоћ из тачке 1. 

овог решења, може да оствари родитељ, старатељ, 

усвојитељ или хранитељ у радној 2020/21 години, 

под условима  да дете није уписано у једну од  

предшколских  установа чији је оснивач град 

Чачак због недостатка капацитета, да је родитељ 

закључио уговор о боравку детета у приватној 

предшколској установи, да дете похађа приватну 

предшколску установу и другим условима 

прописаним Одлуком о финансијској подршци 

породици са децом ("Сл. лист града Чачка", бр. 

1/2015, 6/2018, 17/2019 и 20/2019) и Правилником 

о праву на накнаду дела трошкова боравка у 

предшколској установи чији је оснивач друго 

правно или физичко лице ("Сл. лист града Чачка", 

бр. 7/2015, 17/2016, 5/2018, 17/2018 и 7/2019)   

 7. Право из тачке 1. ове одлуке оствариће 

највише 960 деце („Мимиланд“ 670 деце а 

„Гимназион“ 290 деце) према броју и датуму 

подношења захтева преко писарнице Градске 

управе за друштвене делатности града Чачка или 

поште. 

8. Ово решење ступа на снагу осмог  дана 

од дана објављивања у "Службеном листу града 

Чачка", а примењиваће се од 01. септембра 2020. 

године до 31. августа 2021. године. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број: 06-114/2020-II 

13. август 2020. године  

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

566. 

На основу члана 53. Закона о запосленима 

у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 21/2016, 

113/2017, 113/2017-др. закон, 95/2018-др. закон и 

86/2019-др. закон) и члана 84. став 1. тачка 14. 

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

6/2019),  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 28. јула 2020. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

о престанку рада на положају начелника 

Градске управе за урбанизам града Чачка 

Весни Дмитрић, дипломираном правнику 

из Чачка, престаје рад на положају начелника 

Градске управе за урбанизам града Чачка, због 

подношења писмене оставке, закључно са 11. 

августом 2020. године.  

Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

Образложење 

Решењем Градског већа града Чачка, број 

06-191/2015-III од 5. новембра 2015. године, Весна 

Дмитрић, дипломирани правник из Чачка 

постављена је за начелника Градске управе за 

урбанизам града Чачка, на период од 5 година.  

Весна Дмитрић, дана 27. јула 2020. године, 

поднела је писмену оставку на радно место 

службеника на положају, начелника Градске 

управе за урбанизам града Чачка, закључно са 11. 

августом 2020. године. 

Чланом 51. став 1. тачка 2. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ 

бр. 21/2016, 113/2017 и 113/2017 - др. закон, 

95/2018-др. закон и 86/2019-др. закон), утврђено је 

да службенику престаје рад на положају 

подношењем писмене оставке. 

Како подношењем писмене оставке, Весни 

Дмитрић, начелнику Градске управе за урбанизам 

града Чачка престаје рад на положају, пре истека 

периода од 5 година, то је Градско веће града 

Чачка донело решење као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 

решења није допуштена жалба али се може 

покренути управни спор пред Управним судом у 

Београду - Одељење у Крагујевцу у року од 30 

дана од дана пријема Решења. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-107/2020-III 

28. јул 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

567. 

На основу члана 56. став 2. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ 

бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-др. закон, 95/2018 
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– др. закон и 86/2019 – др. закон) и члана 84. став 

1. тачка 14. Статута града Чачка („Сл. лист града 

Чачка“ бр. 6/2019),  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 28. јула 2020. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

о постављењу вршиоца дужности начелника 

Градске управе за урбанизам града Чачка 

ПОСТАВЉА СЕ  Вера Јаковљевић, 

дипломирани грађевиски инжењер из Чачка, за 

вршиоца дужности начелника Градске управе за 

урбанизам града Чачка, почев од 12. августа 2020. 

године, до постављења начелника Градске управе 

за урбанизам града Чачка, а најдуже на три месеца. 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

Образложење 

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 28. јула 2020. године, донело је Решење 

о престанку рада на положају  начелника Градске 

управе за урбанизам града Чачка, Весни Дмитрић, 

дипломираном правнику из Чачка, због 

подношења писмене оставке. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 21/2016, 

113/2017 и 113/2017-др. закон, 95/2018-др. закон и 

86/2019-др. закон), утврђено је да до постављења 

начелника управе Веће може поставити вршиоца 

дужности- службеника који испуњава утврђене 

услове за радно место службеника на положају, 

који ће обављати послове начелника управе, 

најдуже на три месеца, без спровођења јавног 

конкурса. 

Чланом 45. став 2. Одлуке о градском 

управама („Сл. лист града Чачка“ број 20/2019) 

прописано је да за начелника Градске управе за 

урбанизам може бити постављено лице које има 

стечено високо образовање из научне области 

правне науке, архитектуре, грађевинског 

инжењерства, на основним академским студијама 

у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним 

студијама односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит и најмање 5 

година радног искуства у струци. 

Како су испуњени законски услови за 

постављење вршиоца дужности начелника 

Градске управе за урбанизам града Чачка и како 

Вера Јаковљевић, дипломирани грађевински 

инжењер из Чачка, запослена у Градској управи за 

урбанизам града Чачка, на радном месту 

руководиоца групе за издавање локацијских 

услова, испуњава све услове за радно место 

службеника на положају, то је Градско веће града 

Чачка донело решење као у диспозитиву. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-107/2020-III 

28. јул 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

568. 

На основу члана  3. Правилника о 

превентивним мерама за безбедан и здрав рад за 

спречавање појаве и ширења епидемије заразне 

болести („Сл. гласник РС”, број 94/2020), члана 79. 

тачка 15. Статута града Чачка („Сл. лист града 

Чачка“, број 6/2019) и члана 72. став 4. Одлуке о 

градским управама (,,Сл.лист града Чачка“ број 

20/2020), 

Градоначелник града Чачка, дана 10. 

августа 2020. године, донео је  

ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ (ПРИМЕНЕ) МЕРА 

ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА 

ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ 

У ГРАДСКИМ УПРАВАМА, СТРУЧНИМ 

СЛУЖБАМА И ГРАДСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЧАЧКА 

1. УВОД  

Према прописима у области безбедности и 

здравља на раду, послодавац је дужан да обезбеди 

безбедан и здрав рад запослених и других лица 

присутних у процесу рада. У том циљу дужан је да 

спроводи превентивне мере безбедности и 

здравља на раду ради спречавања, отклањања или 

смањења  ризика, односно мере за заштиту 

запослених од инфекције и ризика повезаних са 

вирусом.   

Имајући у виду постојање епидемије 

заразне болести COVID-19, од већег 

епидемиолошког значаја – за територију 

Републике Србије и обавезе прописане 

Правилником о превентивним мерама за безбедан 

и здрав рад за спречавање појаве и ширења 

епидемије заразне болести, у овом плану примене 

мера за спречавање појаве и ширења епидемије 

заразне болести утврђују се превентивне мере и 
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организовање процеса рада који ће обезбедити 

побољшање стања и виши ниво безбедности и 

здравља на раду запослених и радно ангажованих 

лица, а које ће бити укључене у све активности 

рада и на свим нивоима организовања.  

План примене мера за спречавање појаве и 

ширења епидемије заразне болести у: Градским 

управама, стручним службама и Градском 

правобранилаштву града Чачка, саставни је део 

акта о процени ризика који је донет сагласно 

закону и прописима из области безбедности и 

здравља на раду. 

      2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОСЛОДАВЦУ И 

ОРГАНИМА И СЛУЖБАМА  

Назив послодавца: ГРАД ЧАЧАК 

Адреса седишта: Чачак, Жупана Страцимира 2 

Органи и службе у саставу послодавца:  

1. Градска управа за финансије града Чачка, 

2. Градска управа за урбанизам града Чачка, 

3. Градска управа за друштвене делатности 

града Чачка,  

4. Градска управа за локалну пореску 

администрацију града Чачка,  

5. Градска управа за локални економски 

развој града Чачка,  

6. Градска управа за инспекцијски надзор 

града Чачка,  

7. Градска управа за опште и заједничке 

послове града Чачка,  

8. Градска управа за стручне послове 

Скупштине, Градоначелника и Градског већа 

града Чачка 

9. Служба за буџетску инспекцију града 

Чачка,  

10. Служба за интерну ревизију града Чачка,  

11. Градско правобранилаштво града Чачка. 

Поштански број и град: 32 000 Чачак  

Матични брoj: 07183046  

Порески идентификациони брoj: 101296508  

Шифра делатности: 8411 – делатност државних 

органа   

У градским управама града Чачка, 

стручним службама града Чачка и Градском 

правобранилаштву града Чачка, на дан 31.05.2020. 

године укупан број запослених је 226. Ангажовано 

по уговору о обављању привремених и 

повремених послова је 50. 

3. СИМПТОМИ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-

19  

COVID-19 је нови сој корона вируса који је 

Светска здравствена организација прогласила за 

јавну здравствену претњу од међународног 

значаја. Узимајући у обзир најновије доступне 

научне доказе и здравствене податке, као и 

препоруке стручњака, SARS-CoV-2 разврстан је 

као хумани патоген из ризичне групе 3 (Директива 

Комисије (ЕУ) 2020/739 од 3. јуна 2020. године).  

На основу тренутних сазнања стручњака 

процењује се да је период инкубације COVID-19 

између 2 и 14 дана. Ако je особа била у контакту са 

неким коме је потврђен CORONA вирус, а након 

14 дана остане здрав то значи да није инфициран 

овим вирусом.  

Током трајања инкубације у периоду од 14 

дана особи која има инфекцију COVID-19 могу се 

развити симптоми као што су:   

- кашаљ;  

- отежано дисање;  

- повишена температура;  

- грозница,  

- главобоља,  

- губитак чула укуса и мириса.  

Ова инфекција може да изазове озбиљније 

здравствене последице код лица са ослабљеним 

имунолошким системом, старијих и оних са 

хроничним здравственим проблемима као што су 

дијабетес, рак, хронична болест плућа и др. Два 

најчешћа начина ширења COVID-19 су:  

- директним контактом, капљично са особе која је 

инфицирана вирусом;  

- индиректно, додиром преко контаминираних 

површина на којима вируси могу одређено време 

да преживе (додиривањем површина и предмета, а 

затим додиривањем сопствених уста, носа или 

очију).  

        Колико дуго вирус може преживети зависи од 

низа фактора, као што су:  

- на којој површини се налази;     

- - да ли је изложен сунчевој светлости;  

- разлике у температури и влажности.  

      4. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА 

СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ  

У градским управама града Чачка, 

стручним службама града Чачка, и Градском 

правобранилаштву града Чачка на сваком радном 

месту у радној околини обавезна је примена 

следећих превентивних мера: 
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Превентивна 

мера  

  

   

Активности  Задужење за 

спровођење мере  

  

Задужење за 

контролу 

спровођења  

мера и активности  

  

Информисање 

запослених  

Запосленима и ангажованима доставити писане 

инструкције и упутства о мерама и поступцима 

за спречавање појаве епидемије заразне 

болести, који садрже информацију о 

симптомима заразне болести  

Лице за безбедност 

и здравље на раду  

Лице за безбедност 

и здравље на раду  

  

Безконтактно 

мерење  

температуре  

  

  

Мерење температуре при доласку на посао  
Обезбеђење на 

улазу у објекат  

Непoсредни 

руководилац  

Ношење 

заштитне 

маске  

Обавезно ношење заштитне маске (тако да 

маска прекрива уста, нос и браду) у свим  

затвореним радним и помоћним  

просторијама  

Сви запослени  
Непосредни 

руководилац  

Спречи улазак у објекат и просторије градских 

управа, стручних служби и градског 

правобранилаштва без заштитне маске  

Служба 

обезбеђења  

Непосредни 

руководилац  

  

Одржавање 

личне 

хигијене  

Обезбеђивање запосленима довољне количине 

сапуна, убруса, текуће воде и  

дезинфекционих средстава на  

бази алкохола за прање руку  

  

Градска управа за 

опште и 

заједничке послове 

града Чачка  

Непосредни 

руководилац  

Редовно и правилно прање руку сапуном и 

водом најмање 20  

секунди  

Сви запослени  
Непосредни 

руководилац  

Међусобно 

растојање  

  

Држати минимално растојање од два метра у 

односу на друга лица  

  

Сви запослени  
Непосредни 

руководилац  

Ограничен 

број 

присутних 

лица у 

просторији  

  

Ограничити групне пословне састанке на 10 

лица и у трајању од 30 минута (ако није могуће 

обезбедити физичку дистанцу од два метра)  

  

Организатор 

пословног 

састанка  

Организатор 

пословног састанка  

  

Избегавати руковање приликом пословних 

сусрета  

  

Сви запослени  
Организатор 

пословног састанка  

Смањити 

непосредне 

контакте  

  

Комуникацију обављати путем телефона, 

конференцијских позива  

  

Сви запослени  
Непосредни 

руководилац  

  

Одржавање 

радних и  

помоћних 

просторија  

Спроводити појачану хигијену и дезинфекцију 

радних и  

помоћних просторија и опреме  

за рад (као што су тоалети, кваке  

на вратима, фиксни телефони, рачунарска 

опрема)  

Служба за 

безбедност и 

одбрану, 

одржавање и 

помоћно-техничке 

послове   

Непосредни 

руководилац  
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Редовно уклањање отпада и смећа (канте за 

смеће обложене пластичном кесом) из  

просторија тако да се могу  

испразнити без контакта са  

садржајем  

Служба за 

безбедност и 

одбрану, 

одржавање и 

помоћно-техничке 

послове   

Непосредни 

руководилац  

  

Вођења евиденције о дезинфекцији радних и  

помоћних просторија  

  

Служба за 

безбедност и 

одбрану, 

одржавање и 

помоћно-техничке 

послове   

  

Лице за безбедност 

и здравље на раду  

  

У току радног времена редовно проветравати 

радне просторије  

  

Сви запослени  
Непосредни 

руководилац  

  

Пре напуштања радног места, радно место и 

средства за рад оставити у стању да не 

угрожавају друге запослене  

  

Сви запослени  
Непосредни 

руководилац  

 

      5. МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ И 

СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА  

5.1. Појава симптома заразне болести COVID-19 код запослених  

На почетку болести симптоми могу да буду благи, из којих разлога запослени са повишеном 

температуром (изнад 370C) и/или респираторним симптомима (као што су кашаљ, отежано дисање и 

грозница) и ако је био у контакту са оболелим ван радног окружења, треба да пријави постојање симптома 

непосредном руководиоцу.  

Непосредни руководилац запосленог који има симптоме болести треба одмах да информише да се 

јави у ковид амбуланту матичног дома здравља у коме се запослени лечи.   

У тој амбуланти ће запосленом са наведеним симптомима бити урађена дијагностика, односно 

рентгенски преглед плућа, крвна слика, измерена температура, урађен брзи тест или PCR тест. Тек након 

тога, и уз консултацију са лекарима из дома здравља, запослени треба да се јави у тријажну службу где ће 

лекари те здравствене установе одредити даљи начин лечења.  

Запослени код кога није потврђен COVID-19 и коме није потребно лечење и самоизолација, по 

предлогу лекара се враћа на посао. Запослени коме је лекар одредио тестирање, након добијених резултата о 

исходу тестирања обавештава непосредног руководиоца и ако је тест позитиван наставља лечење, а  ако је 

тест негативан враћа се на посао. После пријаве запосленог са симптомима заразе од COVID-19 треба пратити 

појаву симптома заразне болести код осталих запослених и поступити према препоруци епидемиолога.   

Запослени су дужни да се придржавају прописаних процедура за спречавање ширења епидемије 

заразне болести.  

Запослени је дужан да у складу са чланом 103. Закона о раду (,,Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 

54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), обавести послодавца о 

привременој спречености за рад, а према члану 161. Закона о здравственом осигурању  (,,Сл. гласник РС”, 

број 25/2019) по престанку разлога спречености за рад лекар издаје запосленом извештај о привременој 

спречености за рад (дознака) који доставља непосредном руководиоцу.  Поступак пријаве симптома и 

утврђивање COVID-19 приказани су на шеми бр. 1.  
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Шема бр. 1: Поступак пријаве симптома и утврђивање COVID-19 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

                                                                                                                                                                                 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЈАВА СИМПТОМА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID -19 КОД 

ЗАПОСЛЕНОГ 

 

1. Запослени пријављује појављивње симптома заразне болести COVID -19 

непосредном руководиоцу 

2. Запослени обавезно одлази у COVID амбуланту надлежног Дома зравља на преглед 

и о исходу обавеђтава непосредног руководиоца и доставља потврду лекара, 

3. Прати се појава симптома заразне болести код запослених из блуиског контакта,  

4. Запослени обавезно пријављује контакт са оболелим ван радног окружења. 

Лекар отклања 

сумњу на обољење 

COVID -19 

 

Лекар утврђује постојање COVID -19 

 

По опоравку 

запослени се враћа 

на посао 

 

COVID -19 

није 

потврђен 

 

COVID -19 

потврђен 

 

Лекар 

прописује мере 

самоизолације 

или лечења 

 

Лекар 

упућује на 

болничко 

лечење 

 

1. Запослени обавештава непосредног руководиоца и у случају потврђивања COVID -

19 доставља извештај о привременој спречености за рад (дознака) 

2. Непосредно виши руководилац обавештава руководиоца органа (начелника управе, 

Градског правобраниоца) односно службе (шефа службе) и лице за безбедност и 

здравље на раду 

3. Руководилац органа (начелник управе, Градски правобранилац) односно службе 

(шеф службе) извештава Градоначелника 

 

      Запослени се враћа на посао по престанку симптома и опоравку 
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5.2. Активности за спречавање ширења COVID-19  

  

Ако се потврди да запослени има COVID-19, тада непосредни руководилац у сарадњи са лицем за 

безбедност и здравље на раду организује обављање послова тако да се запослени који су боравили у 

просторијама у којима је био присутан заражени запослени премештају у друге просторије док се не изврши 

дезинфекција тих просторија. Запослени се могу вратити на рад тек када се изврши дезинфекција просторија 

у којима је боравио заражени запослени. Даље, лице за безбедност и здравље на раду идентификује контакте 

зараженог запосленог са другим запосленима и са странкама и прати појаву симптома код запослених који 

су били у блиском контакту. По сазнању за потврђени позитивни случај заразе запосленог лице за безбедност 

и здравље на раду врши сталну комуникацију са епидемиологом и надлежним здравственим установама, како 

би предложио мере за побољшање.     

Поступак након потврђеног случаја COVID-19 ради спречавања ширења заразне болести приказан је 

на шеми бр. 2.  

  

Шема бр. 2: Поступак након потврђеног случаја COVID-19 ради спречавања ширења 
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6. ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА  

Сви запослени и радно ангажована лица у градским управама, стручним службама и Градском 

правобранилаштву града Чачка обавезни су да:   

1) пре уласка у радне просторије обаве безконтактно мерење температуре;  

2) пре уласка у пословни простор, изврше обавезну дезинфекцију руку и обуће;  

3) дезинфикује опрему за рад коју користи (радни сто, телефон, тастатура и сл.) у току рада;  

4) наменски и правилно користе заштитне маске тако да иста прекрије нос, уста и браду;  

5) додатно брину о својој хигијени тако што ће редовно и правилно прати руке сапуном и водом 

најмање 20 секунди;  

6) држе минимално растојање од два метра у односу на друга лица;  

7) обавезно обавесте непосредног руководиоца уколико посумњају на симптоме COVID-19 код 

себе, код других запослених или чланова своје породице;  

8) пре напуштања радног места, да радно место и средства за рад оставе у стању да не угрожавају 

друге запослене.  

 

7. ЗАКЉУЧАК  

Циљ овог плана је да се у потпуности примењују прописане превентивне мере заштите запослених и 

ангажованих како би смањио ризик од појаве COVID-19 у градским управама, стручним службама и 

Градском правобранилаштву града Чачка. Сви запослени и радно ангажована лица, а посебно они који су у 

непосредном контакту са странкама у обавези су да се доследно придржавају наведених превентивних мера, 

као одговор на појаву заразе. Одлуке надлежних органа су саставни део Плана превентивних (примене) мера.   

Овај План превентивних (примене) мера ступа на снагу даном доношења и биће објављен у 

„Службеном листу града Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник  

Број: 51-2/2020-II 

   10. август 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК  

Милун Тодоровић, с.р. 
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569. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14. став 

3. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за  финансије,  

Градоначелник града Чачка, дана 14. јула 

2020. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 19/2019) раздео 2, 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће града Чачка, Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

60.000,00 динара (50.000,00 динара нето и 

10.000,00 динара припадајући порез на 

друге приходе), на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 5/1, 

за новчану помоћ за лечење Ивана 

Петровића, самохраног родитеља из Чачка.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 - Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расходи по наменама, 

4721 – Накнаде из буџета у случају болести 

и инвалидности, Функционална 

класификација 090, Извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градоначелник града, Програм 0901 – 

Социјална и дечија заштита  ПА 0011 

Новчане 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: 401-366 /2020-II 

14. јул 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 

570. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14. став 

3. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за  финансије,  

Градоначелник града Чачка,  дана 31. јула 

2020. године донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 19/2019) 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 82.800,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 251, за потребе Градске 

библиотеке ,,Владислав Петковић Дис“, на 

име измирења трошкова  транспорта 

дониране опреме из Швајцарске. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 251, економска 

класификација 423000 – Услуге по 

уговору, Расход по наменама, 4239 – 

Остале опште услуге, Функционална 

класификација 820,  Извор финансирања 

01 (Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за друштевене делатности, 

Индиректни корисник буџетских 

средстава Градска библиотека ,,Владислав 

Петковић Дис“ Програм 1201 Развој 

културе и информисања, ПА 0001 

Функционисање локалних установа 

културе.  

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- 373/2020-II 

31. јул 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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571. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр.6/2019) и члана 14. став 

3. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за  финансије,  

Градоначелник града Чачка, дана 11. 

августа 2020. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 19/2019) 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 20.000,00 динара за  

непланиране сврхе за које није утврђена 

апропријација и то за плаћање таксе за 

заштиту жига манифестације Сабор 

фрулаша Србије у Прислоници ,,Ој 

Мораво“ и отвара нова апропријација 

599/2, економска класификација 482 - 

Порези, обавезне таксе, казне и пенали, 

Расход по наменама 4822 - Обавезне таксе, 

Функционална класификација 160, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градска управа за 

финансије, Индиректни корисник – Месна 

заједница Прислоница Чачак, Програм 

0602 Опште услуге локалне самоуправе, 

ПА: 0002 Функционисање месних 

заједница – редовно пословање.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 599/2, економска 

класификација 482 - Порези, обавезне 

таксе, казне и пенали, Расход по наменама 

4822 - Обавезне таксе, Функционална 

класификација 160, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за финансије,  Индиректни 

корисник – Месна заједница Прислоница 

Чачак, 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: 401-410/2020-II 

11. август 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р.  

 

572. 

На основу члана 61. став 12. Закона о 

буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-

испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 

103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 

72/2019), члана 84. Статута града Чачка („Сл. лист 

града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 12. став 1. Одлуке 

о буџету града Чачка за 2020. годину („Сл. лист 

града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу Градске 

управе за  финансије,  

Градско веће  града Чачка, на седници 

одржаној 13. августа 2020. године, донело је  

РЕШЕЊЕ 

1. Врши се промена апропријације 41 Одлуке 

о буџету града Чачка за 2020. годину (,,Сл. 

лист града Чачка“ број 19/2019) тако што 

се средства планирана на  апропријацији 

41, економска класификација 423-Услуге 

по уговору, расход по наменама 4239-

Остале опште услуге, функционална 

класификација 110, извор финансирања 01 

( Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за опште и заједничке 

послове, Програм 2101, политички систем 

локалне самоуправе, Пројекат 2101-01 

Средства за спровођење избора за избор 

одборника Скупштине града и чланова 

савета месних заједница, у износу од 

4.800.000,00, динара, преносе у текућу 

буџетску резерву, за намене за које је 

текућа буџетска резерва опредељена.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 16, економска 

класификација 499 – Средства резерве-

Текућа буџетска резерва,, Функционална 

класификација 130,  Извор финансирања 

01 (издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градско веће града Чачка, Програм 0602, 

Опште услуге локалне самоуправе, 
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програмска активност 0009-Текућа 

буџетска резерва. 

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: 06-114/2020-III 

13. август  2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

573. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14. 

Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за  финансије,  

Градско веће  града Чачка, на седници 

одржаној 13. августа 2020. године, донело је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 19/2019) раздео 2. 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће града Чачка, Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

1.800.000,00, динара, ради обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 17, за 

намене за које је стална буџетска резерва 

опредељена.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 17, економска 

класификација 499 – Средства резерве – 

Стална буџетска резерва, Расход по 

наменама 4991 – Средства резерве, 

Функционална класификација 130,  Извор 

финансирања 01 (издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градско веће града 

Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, Програмска 

активност 0010 – Стална буџетска резерва. 

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: 06-114/2020-III 

13. август 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

574. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 13. 

Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за опште и заједничке послове,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 13. августа 2020. године,  донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 19/2019) раздео 2, 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 17, 

економска класификација 499 ,,Средства 

резерве - Стална буџетска резерва“, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градско веће града 

Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  

активност 0602-0010 - Стална буџетска 

резерва, одобравају се средства у износу од 

1.000.000,00 динара, за измирење обавеза 

по испостављеним фактурама на име 

набавке материјала и услуга, у циљу 

предузимања заштитних мера за 

спречавање ширења Корона вируса.   

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 65, економска 

класификација 484 - Накнада штете за 

повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других 

природних узрока, Функционална 

класификација 130, Програм 0602 Опште 

услуге локалне самоуправе, Програмска 

активност 0602-0014 Управљање у 

ванредним ситуацијама, извор 

финансирања 01 (издаци из буџета Града) 

Директни корисник буџетских средстава 
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Градска управа за опште и заједничке 

послове. 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-114/2020-III 

13. август 2020. године  

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

575. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 13. 

Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за опште и заједничке послове,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 13. августа 2020. године,  донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 19/2019) раздео 2, 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 17, 

економска класификација 499 ,,Средства 

резерве - Стална буџетска резерва“, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градско веће града 

Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  

активност 0602-0010 - Стална буџетска 

резерва, одобравају се средства у износу од 

121.263,00 динара, на име обезбеђeња 

средстава за измирење обавеза по 

испостављеним фактурама Завода за јавно 

здравље Чачак за извршене услуге 

узимања узорака и анализе речних вода, 

одређивање укупних масти и уља у води и 

завршно (стручно) мишљење о 

резултатима испитивања површинских 

вода по узорцима.  

 

 

 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 65, економска 

класификација 484 - Накнада штете за 

повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других 

природних узрока, Функционална 

класификација 130, Програм 0602 Опште 

услуге локалне самоуправе, Програмска 

активност 0014 Управљање у ванредним 

ситуацијама, извор финансирања 01 

(издаци из буџета Града) Директни 

корисник буџетских средстава Градска 

управа за опште и заједничке послове. 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-114/2020-III 

13. август 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 
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