
 

ГОДИНА LIV БРОЈ 1 
ЧАЧАК  18. јануар 

2020. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

1. 

На основу члана 84. Статута града 

Чачка (,,Сл. лист града Чачка“ број 6/2019) и 

члана 28. став 4. Одлуке о буџету града Чачка 

за 2020. годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 

19/2019),  

Градско веће града Чачка, на  седници 

одржаној 17. јануара 2020. године,  донело је 

ПРАВИЛНИК 

О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА 

ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА 

ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ  

У 2020. ГОДИНИ  

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

Овим правилником уређују се 

критеријуми, висина, поступак за   

остваривање права на финансијску помоћ за 

вантелесну оплодњу у 2020. години  и начин 

извештавања о наменском  коришћењу  

додељених средстава. 

Овим правилником утврђују се право 

на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу 

за прво и друго дете  и шира права у односу на 

права која се финансирају  из обавезног 

здравственог осигурања у циљу да се што већи 

број парова укључи у поступак вантелесне 

оплодње.  

Шира права у смислу овог правилника 

су: број покушаја вантелесне оплодње није 

ограничен, године старости жене нису 

ограничене, финансијска помоћ за вантелесну 

оплодњу за друго дете, без обзира на то да ли 

је прво дете  из постојеће заједнице добијено у 

поступку биомедицински потпомогнутог 

оплођења или природним путем и што пар 

бира здравствену установу која ће спроводити 

поступак вантелесне оплодње (у земљи или 

иностранству). 

Члан 2. 

О правима по овом правилнику 

Градоначелник обавештава грађане преко  

средстава јавног информисања са којима је 

град Чачак закључио уговор о оглашавању у 

локалном недељном листу. 

II. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРАВА 

Члан 3. 

Критеријуми  за остваривање права на 

финансијску помоћ за вантелесну оплодњу су: 

- да пар има држављанство Републике 

Србије; 

- да пар има пребивалиште на територији 

града Чачка најмање годину дана пре 

дана подношења захтева; 

- да пар испуњава критеријуме које је 

прописала Републичка стручна 

комисија Министарства здравља за 

лечење поступцима биомедицински 

потпомогнутог оплођења;  

- да је пар, уколико је жена млађа од 42 

године, искористио утврђени број 

покушаја који се финансирају из 

средстава обавезног здравственог 

осигурања или има једно дете из 

постојеће заједнице добијено 

природним путем.   
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III. ВИСИНА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ 

Члан 4. 

 Висина финансијске помоћи износи до 

300.000,00 динара по пару и односи се на 

трошкове поступка вантелесне оплодње и 

неопходних лекова. 

  Финансијска помоћ исплаћује се 

једнократно, у износу према профактури 

здравствене установе која ће спроводити 

поступак вантелесне оплодње. 

 Средства по профактури која је издата 

од стране иностране здравствене установе 

пренеће се у динарској противвредности по 

средњем курсу Народне банке Србије на дан 

доношења Одлуке о додели финансијске 

помоћи за вантелесну оплодњу.  

 У истој календарској години 

финансијска помоћ се може доделити 

једанпут. 

IV. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРАВА 

Члан 5. 

Захтев за доделу финансијске помоћи 

се подноси градоначелнику града Чачка.  

 Потребна документа за остваривање 

права на финансијску помоћ за вантелесну 

оплодњу су: 

- извод из матичне књиге венчаних или 

изјава оверена од стране два сведока да 

пар остварује заједницу  живота у 

складу са Законом којим се уређују 

породични односи (у случају ванбрачне 

заједнице); 

- уверења о држављанству Републике 

Србије пара; 

- уверења о пребивалишту пара;  

- фотокопије личних карти или штампани 

подаци са електронске личне карте; 

- профактура зравствене установе која ће 

спроводити поступак вантелесне 

оплодње  о висини средстава потребних 

за покриће трошкова вантелесне 

оплодње и решење о упису установе у 

регистар код надлежног органа; 

- потврда Републичког фонда за 

здравствено осигурање - Филијале за 

Моравички округ Чачак, да пар 

испуњава критеријуме прописане од 

стране Републичке стручне комисије 

Министарства здравља за лечење 

поступцима биомедицински 

потпомогнутог оплођења; 

- потврда Републичког фонда за 

здравствено осигурање – Филијале за 

Моравички округ Чачак, да је пар 

искористио утврђени број покушаја  

који се финансирају из средстава 

обавезног здравственог осигурања,  

уколико је жена млађа од 42 године. 

Уколико је жена старија од 42 године и 

уколико је дете из постојеће заједнице 

добијено природним путем а жена је 

млађа од 42 године, ова потврда није 

потребна.  

- оверену изјаву пара да из постојеће 

заједнице нема деце или има једно дете;  

- извод из матичне књиге рођених за дете 

из постојеће заједнице живота. 

Уколико поступак вантелесне оплодње 

спроводи инострана здравствена установа, 

документа те здравствене установе морају 

бити преведена и оверена од стране судског 

преводиоца.   

Члан 6. 

 Одлуку о додели финансијске помоћи 

доноси Градоначелник. 

На основу Одлуке закључује се уговор 

између корисника средстава и града Чачка. 

Уговором се уређују права и обавезе 

уговорних страна.  

Додељена средства се преносе на 

основу закљученог уговора, на текући рачун 

једног партнера. 

V. НАЧИН ИЗВЕШТАВАЊА О 

НАМЕНСКОМ КОРИШЋЕЊУ 

ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА 

Члан 7. 

  Корисник средстава је дужан да 

додељена средства користи искључиво за 

намену за коју су му додељена. 
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Доказ о наменском трошењу 

додељених средстава је извештај са рачунима  

здравствене установе о спроведеном поступку 

вантелесне оплодње, који је корисник дужан 

да достави у року од 30 дана од дана 

спроведеног поступка вантелесне оплодње  а 

најкасније у року од 6 месеци од дана преноса 

средстава.  

Уколико корисник средстава, у року из 

претходног става, не достави извештај са 

рачунима здравствене установе, сматраће се 

да средства нису наменски утрошена и против 

истог покренуће се поступак за повраћај 

пренетих средстава увећаних за законску 

затезну камату.   

Корисник средстава је дужан да 

изврши повраћај неутрошених средстава, у 

противном против истог ће се покренути  

поступак за повраћај средстава увећаних за 

законску затезну камату. 

Недостављање извештаја, ненаменско 

трошење средстава  и неизвршавање повраћаја 

неутрошених средстава има за последицу и 

неодобравање средстава у наредној години 

VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 8. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-4/2020-III 

17. јануар 2020. године  

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

2. 

На основу члaна 11. став 4. Закона о 

финансијској подршци породици са децом 

(''Сл. гласник РС'' бр. 113/2017 и 50/2018) 

члана 7. став 3. Одлуке о додатној 

финансијској подршци породици са децом 

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

17/2019 и 20/2019) и члана 84. Статута града 

Чачка (''Сл. лист града Чачка'' бр. 6 /2019),  

Градско веће града Чачка на седници 

одржаној 17. јануара 2020. године донело је 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ЈЕДНОКРАТНОЈ НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ 

ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ 

Члан 1. 

У Правилнику о једнократној новчаној 

помоћи за новорођену децу (''Службени лист 

града Чачка'' бр. 5/2018) речи ''Градска управа 

за опште и заједничке послове'' у различитим 

падежима и на одговарајућим местима, 

замењују се речима ''Градска управа за 

друштвене делатности'', у одговарајућем 

падежу. 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у ''Службеном 

листу града Чачка''. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-4/2020-III 

17. јануар 2020. године  

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун  Тодоровић, с.р. 

 

 3. 

 На основу члaна 11. став 4. Закона о 

финансијској подршци породици са децом 

(''Сл. гласник РС'' бр. 113/2017 и 50/2018), 

члана 7. став 3. Одлуке о додатној 

финансијској подршци породици са децом 

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

17/2019 и 20/2019), члана 3. став 2. 

Правилника о једнократној новчаној помоћи 

за новорођену децу („Службени лист града 

Чачка“ бр.5/2018 и 1/2020) и члана 84. Статута 

града Чачка (''Сл. лист града Чачка'' бр. 6 

/2019), 
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Градско веће града Чачка на седници 

одржаној 17. јануара 2020. године донело је 

РЕШЕЊЕ  

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ 

ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА 

НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ У 2020. ГОДИНИ 

 

1. Висина једнократне новчане помоћи за 

прворођено и другорођено дете рођено 

у 2020. години у породици износи 

10.000,00 динара. 

2. Висина једнократне новчане помоћи за 

трећерођено дете рођено у 2020. години 

у породици износи 20.000,00 динара. 

3. Висина једнократне новчане помоћи за 

четврторођено и свако наредно рођено 

дете у 2020. години, у породици износи 

30.000,00 динара. 

4. Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-4/2020-III 

17. јануар 2020. године  

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

4. 

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 17. јануара 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 

2.573.805,20 динара, на име обезбеђeња 

средстава за измирење обавеза по 

рачунима ДОО „Транспорт“ 

Придворица за извођење радова на 

чишћењу канала за наводњавање и 

обрачунати ПДВ по окончаној 

ситуацији ДОО „Татовић“ Чачак, за 

извођење радова на санирању 

последица елементарних непогода.  

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 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: 06-4/2020-III 

17. јануар 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

_____________________ 

Завод за заштиту споменика културе 

Краљево, Краљево, Улица Цара Лазара бр. 24, 

на основу члана 78 Закона о општем управном 

поступку (,,Службени гласник РС“, бр. 

18/2016), чл. 29. став 2. у вези са чланом 27. 

Закона о културним добрима (,,Службени 
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гласник РС“, бр. 71/94, 52/2011-др.закон, 

99/2011-др.закон)  

ОБАВЕШТАВА 

Све сопственике или правна лица, као и 

општину, да је Завод за заштиту споменика 

културе Краљево, Краљево, Ул. Цара Лазара 

бр. 24, као стварно и месно надлежан дана 

10.01.2020. године извршио евидентирање 

градитељског објекта Стара школа у Љубићу, 

Град Чачак, Љубић, на катастарској парцели 

број: 2368/1 КО Љубић, као добра које ужива 

претходну заштиту, ради предлагања 

предметне непокретности за културно добро – 

споменик културе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евидентирање добра извршено је на 

основу члана 29. став 2. у вези са чланом 27. 

Закона о културним добрима (''Службени 

гласник РС'', број 71/94). 

Мере заштите утврђене наведеним 

Законом за утврђена и проглашена културна 

добра, примењују се и на непокретности које 

су евидентиране да уживају претходну 

заштиту. 

За Завод, 

В.Д. ДИРЕКТОРА  

мр Катарина Грујовић Брковић, с.р. 
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