
 

ГОДИНА LVII БРОЈ 2 
ЧАЧАК  11. фебруар 

2023. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

23. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(,,Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 38. 

Правилника о остваривању права и пружању 

услуга у социјалној заштити из надлежности града 

Чачка, (,,Сл. лист града Чачка” број 6/2013, 

11/2017, 4/2018, 1/2019 и 2/2022), Градско веће 

града Чачка, на седници одржаној 10. фебруара 

2023. године, донело је: 

ОДЛУКУ 

 1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ цена часа услуге помоћ у 

кући у износу од 600,00 динара за 2023. годину.  

           2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-20/2023-III 

10. фебруар 2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

24. 

На основу члана 11. став 4. Закона о 

финансијској подршци породици са децом (''Сл. 

гласник РС'', број 113/2017, 50/2018, 46/2021-

одлука УС, 51/2021-одлука УС, 53/2021 одлука 

УС, 66/2021 и 130/2021), и члана 23. Одлуке о 

додатној финансијској подршци породици са 

децом, (''Сл. лист града Чачка'' бр. 1/2015, 5/2018, 

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 дана 10. фебруара 2023. године, донело 

је 

ПРАВИЛНИК 

О ПРАВУ НА ПОСЕБАН  

МЕСЕЧНИ РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК 

МАЈЦИ КОЈА У ЈЕДНОМ   ПОРОЂАЈУ 

РОДИ ТРОЈЕ ИЛИ ВИШЕ ДЕЦЕ 

Члан 1. 

Овим правилником уређују се услови и 

начин остваривања права на посебан месечни 

родитељски додатак, мајци која у једном порођају 

роди троје или више деце, као и висина износа 

посебног месечног родитељског додатка. 

Право на посебан месечни родитељски додатак 

Члан 2. 

Право на посебан месечни родитељски 

додатак има мајка која у једном порођају роди 

троје или више деце. 

Право на посебан месечни родитељски 

додатак мајка има до навршених годину дана 

живота деце. 

Висина посебног месечног родитељског 

додатка 

Члан 3. 

Висина посебног месечног родитељског 

додатка утврђује се у бруто износу просечне 

месечне зараде у Републици Србији, објављене од 

стране републичког органа надлежног за послове 

статистике, која важи у месецу рођења деце. 
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Услови за остваривање права на посебан 

месечни родитељски додатак 

Члан 4. 

Право на посебан родитељски додатак 

мајци која у једном порођају роди троје или више 

деце остварује се под условом: 

- да су деца живорођена,  

- да је мајка држављанин Републике Србије, 

- да се мајка непосредно брине о деци за коју је 

поднет захтев, 

- да деца претходног реда рођења нису смештена у 

установу социјалне заштите, хранитељску, 

старатељску породицу или дата на усвајање,  

- да мајка није лишена родитељског права у односу 

на децу претходног реда рођења,  

- да мајка деце за које је поднет захтев има 

пребивалиште, односно боравиште за избегла, 

прогнана и привремено расељена лица на 

територији града Чачка, најкраће 6 месеци, пре 

подношења захтева, 

- да деца имају пребивалиште на територији града 

Чачка. 

Право на посебан родитељски додатак 

може изузетно остварити отац деце, под условима 

из става 1. уколико је мајка деце страни 

држављанин, лишена родитељског права, није 

жива, напустила децу или из објективних разлога 

није у могућности да се брине о деци. 

Поступак остваривања права на посебан 

месечни родитељски додатак 

Члан 5. 

Право на посебан месечни родитељски 

додатак признаје се на основу поднетог захтева 

мајке.  

Документа потребна за остваривање права 

на посебан месечни родитељски додатак су: 

- извод из матичне књиге рођених за децу, 

- лична карта мајке очитана или фотокопија, 

- потврда о кретању пребивалишта, односно 

боравишта, 

- фотокопија текућег рачуна мајке (подносиоца 

захтева), 

- уверење Центра за социјални рад, да мајка 

непосредно брине о деци и да деца претходног 

реда рођења нису смештена у установу социјалне 

заштите, хранитељску породицу или дата на 

усвојење и да мајка није лишена родитељског 

права у односу на децу претходног реда рођења, 

односно да се мајка непосредно брине о деци 

претходног реда рођења.  

Члан 6. 

Захтев за признавање права се подноси 

Градској управи за друштвене делатности 

најкасније до годину дана од дана рођења деце. 

На основу захтева из члана 5. овог 

правилника, Градска управа за друштвене 

делатности града Чачка спроводи поступак. 

На поступак остваривања права на посебан 

месечни родитељски додатак примењују се 

одредбе Закона о општем управном поступку. 

Члан 7. 

О признавању права на посебан месечни 

родитељски додатак мајци која у једном порођају 

роди троје или више деце одлучује се решењем. 

Против одлуке којом се одлучује о захтеву 

из члана 5, може се изјавити жалба Градском већу 

града Чачка у року од 15 дана од дана пријема 

одлуке. 

На основу коначног решења врши се 

исплата новчаног износа утврђеног решењем. 

Члан 8. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу града 

Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-20/2023-III 

10. фебруар 2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 
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25. 

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 2023. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр.  28/2022), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 3. 

фебруара 2023. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2023. годину (,,Сл. лист 

28/2022) 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 

83.500,00 динара (70.000,00 динара нето и 

13.500,00 динара припадајући порез на 

друге приходе) на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 6/1, 

за новчану помоћ Зорану Илићу  из Чачка  

у току лечења детета. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, 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 401-65/2023-II 

3. фебруар 2023. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

26. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

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

Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 28/2022), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 10. фебруара 2023. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2023. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 28/2022) 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 

1.434.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 396, 

намењених за измирење предвиђених 

радова за копање бунара и изградње 

објеката инфраструктуре  - хидрофорске 

кућице у функцији постављања подземних 

пумпи (резервоара) у циљу решавања 

проблема водоснабдевања у МЗ 

Паковраће. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 396, економска 

класификација 511 – Зграде и грађевински 

објекти, Расход по наменама 5112  - 

Изградња зграда и објеката, Функционална 

класификација 630, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава - 

Градска управа за финансије, Програм 

1102 – Комуналне делатности  - комунални 

програм рада, Пројекат 1102 - 0008 

Управљање и одржавање водоводне 

инфраструктуре и снабдевање водом за 

пиће. 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 
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ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-20/2023-III 

10. фебруар 2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

27. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

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

Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 28/2022), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 10. фебруара 2023. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2023. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 28/2022) 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 

1.200.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 163, 

намењених за изградњу монтажног објекта 

у функцији дезинфекције брисева. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 163, економска 

класификација 464 Дотације 

организацијама за обавезно социјално 

осигурање, Расход по наменама 4642 – 

Капиталне дотације здравственим 

организацијама за обавезно социјално 

осигурање, Функционална класификација 

760, извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градска 

управа за локални економски развој, 

Програм 1801 Здравствена заштита, 

Пројекат 1801-5002 Доградња објекта за 

Завода за јавно здравље. 

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: 06-20/2023-III 

10. фебруар 2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

28. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

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

Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 28/2022), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 10. фебруара 2023. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2023. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 28/2022) 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 

1.450.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 53, 

намењених за испуњење обавеза по 

закљученом уговору чији је предмет 

сертификација система менаџмента града 

Чачка и достављеним фактурама у складу 

са уговором. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 53, економска 

класификација 423 Услуге по уговору, 

Расход по наменама 4235 – Стручне 
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услуге, 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, Пројекат 0602 - 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 

Градско веће 

Број: 06-20/2023-III 

10. фебруар 2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

29. 

На основу  члана  11. став 4.  Закона о 

финансијској подршци породици са децом („Сл. 

гласник РС“ бр. број 113/2017, 50/2018, 46/2021-

одлука УС, 51/2021-одлука УС,53/2021 одлука 

УС,66/2021 и 130/2021), члана 13. Одлуке о 

додатној финансијској подршци породици са 

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

6/2018), 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 ("Сл. лист града Чачка", 

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

18/20), 

Градско веће града Чачка на седници 

одржаној 10. фебруара 2023. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 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 2022/2023 ГОДИНУ 

         1. У Решењу 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 2022/2023 годину („Службени лист 

града Чачка“ бр. 15/2022), тачкa 7 мења се и 

гласи: 

           „7. Право из тачке 1. овог решења  оствариће 

највише 1.335 деце (ПУ„Мимиланд“ 670 деце,   

ПУ„Гимназион“ 290 деце, ПУ ,,Чаролија“120 деце  

и ПУ„Радуловић“M23 255 деце) према броју и 

датуму подношења захтева преко писарнице 

Градске управе града Чачка или  поште.“ 

     2. Ово решење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у "Службеном листу града 

Чачка". 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-20/2023-III 

10. фебруар 2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

30. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(,,Сл. лист града Чачка“ број 6/2019), члана 43. 

Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити 

из надлежности града Чачка (,,Сл. лист града 

Чачка” број 2/2013, 22/2013, 20/2016 и 27/21) и 

члана 20. Правилника о остваривању права и 

пружању услуга у социјалној заштити из 

надлежности града Чачка (,,Сл. лист града Чачка” 

број 6/2013, 11/2017, 4/2018, 1/2019 и 2/2022),   

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 10. фебруара 2023. године, донело је  

ОДЛУКУ 

 1. УТВРЂУЈЕ СЕ износ месечне 

делимичне накнаде трошкова комуналних услуга, 

(услуге водоснабдевања и употребе канализације, 

испорука топлотне енергије и изношења смећа) за 

2023. годину у висини месечне обавезе за 

извршене комуналне услуге, а највише у износу до 

2.070,00 динара месечно по кориснику (појединцу, 

односно породици). 

           2. Право на делимичну накнаду из тачке 1. 

Одлуке остварују корисници који испуњавају 

услове прописане чланом 17. до 19. Правилника о 

остваривању права и пружању услуга у социјалној 

заштити из надлежности града Чачка (,,Сл. лист 
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града Чачка“ бр. 6/13,11/2017, 4/2018, 1/2019 и 

2/2022) и користи се на следећи начин: 

- месечни износ до 2.070,00 динара 

уплаћује се ЈКП „Чачак“ Чачак ако 

се корисник определи за делимичну 

накнаду трошкова за испоруку 

топлотне енергије; 

- месечни износ до 1.610,00 динара 

уплаћује се ЈКП „Водовод“ Чачак 

или ЈКП „Моравац“ Мрчајевци, ако 

се корисник определи за делимичну 

накнаду трошкова за услуге 

водоснабдевања и употребе 

канализације; 

- месечни износ до 460,00 динара 

уплаћује се ЈКП „Комуналац“ Чачак 

или ЈКП ,,Моравац“ Мрчајевци ако 

се корисник определи за услугу 

изношења смећа; 

3. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-20/2023-III 

10. фебруар 2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

            31. 

 На основу члана 84. Статута града Чачка 

(,,Сл. лист града Чачка“ број 6/2019) и члана 29. 

став 4. Одлуке о буџету града Чачка за 2023. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 28/2022),  

Градско веће града  Чачка, на  седници 

одржаној 10. фебруара 2023. године,  донело је 

ПРАВИЛНИК 

О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА 

ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ У 2023. ГОДИНИ  

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

Овим правилником уређују се 

критеријуми, висина, поступак за остваривање 

права на финансијску помоћ за вантелесну 

оплодњу у 2023. 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 поступака биомедицински потпомогнутог 

оплођења није ограничен, године старости жене 

нису ограничене 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, уколико је жена старија од 45 

године живота, нема деце или има 

једно дете из постојеће заједнице 

(брачне или ванбрачне); 

- да је пар, уколико је жена млађа од 45 

године живота, а из постојеће 

заједнице (брачне или ванбрачне) има 

једно дете, искористио све могућности 

за остваривање права на вантелесну 

оплодњу на терет средстава 

Републичког фонда за здравствено 

осигурање. 

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. 
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  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 изабране здравствене установе 

која спроводи поступак вантелесне 

оплодње да је пар укључен у поступак 

вантелесне оплодње; 

- оверена изјава пара, уколико је жена 

млађа од 45 године живота,  а из 

постојеће заједнице има једно дете, да 

је пар искористио све могућности за 

остваривање права на вантелесну 

оплодњу на терет средстава 

Републичког фонда за здравствено 

осигурање и медицинска 

документација (отпусна листа, 

извештаји лекара специјалисте и др.) 

којом се потврђује да је пар искористио 

сва права на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања; 

- оверена изјава пара да из постојеће 

заједнице (брачне или ванбрачне) 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. 

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. 
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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: 06-20/2023-III 

10. фебруар 2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 32. 

 На основу члана 84. Статута града Чачка 

(„Службени лист града Чачка“ број 6/2019), члана 

52. став 2. Правилника о остваривању права и 

пружању услуга у социјалној заштити из 

надлежности града Чачка („Службени лист града 

Чачка број 6/2013, 11/2017, 4/2018, 1/2019 и 

2/2022),  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној дана 10. фебруара 2023. године, донело 

је 

ОДЛУКУ 

1. УТВРЂУЈЕ СЕ цена дневног смештаја у 

Прихватилишту за жртве насиља у породици и 

незбринута лица, за кориснике који живе  ван 

територије града Чачка у износу од 1.200,00 

динара/ по дану за 2023. годину. 

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу 

града Чачка“.  

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-20/2023-III 

10. фебруар 2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

33. 

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 2023. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 28/2022), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 7. 

фебруара 2023. године, донео је 

  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2023. годину (,,Сл. лист 

28/2022) 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 

642.400,00 динара (540.000,00 динара нето 

и 102.400,00 динара припадајући порез на 

друге приходе) на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 6/1, 

за једнократну новчану помоћ  и то: 

РБ 
Презиме и 

име 

Нето 

износ 

помоћи 

Бруто 

износ 

помоћи 

Намена 

средстава 

1 

Милетић 

Ивана 
50.000,00 58.500,00 

Помоћ за 

лечење 

детета 

2 

Ресимић 

Стојан 120.000,00 145.850,00 

Помоћ за 

лечење 

3 

Николић 

Љиљана 50.000,00 58.500,00 

Помоћ за 

лечење 

4 
Дмитровић 

Јасна 50.000,00 58.500,00 
Помоћ за 

лечење 

5 

Стојановић 

Драган 
50.000,00 58.500,00 

Помоћ за 

лечење 

детета 

6 
Јоковић 

Радован 80.000,00 95.850,00 
Помоћ за 

лечење 

7 

Маријана 

Ђуровић 100.000,00 120.850,00 

Помоћ за 

лечење 

8 

Божовић 

Зора 40.000,00 45.850,00 

Помоћ за 

лечење 

 УКУПНО: 540.000,00 642.400,00  
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2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, 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 -95/2023-II 

7. фебруар 2023. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

  

34. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 7. 

Правилника о критеријумима и поступку доделе 

средстава удружењима за реализовање програма 

од јавног интереса („Сл. лист града Чачка“ број 

5/2018), 

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 10. фебруара 2023. године, донело је  

РЕШЕЊЕ 

о  разрешењу односно именовању два члана 

Комисије за спровођење поступка јавног 

конкурса за доделу средстава удружењима 

I 

1. Разрешава се Љубинка Миленковић, 

дипломирани економиста, дужности члана 

Комисије за спровођење поступка јавног конкурса 

за доделу средстава удружењима. 

2. Именује се Драган Обрадовић, 

пензионер, за члана Комисије за спровођење 

поступка јавног конкурса за доделу средстава 

удружењима. 

 

II 

1. Разрешава се Миљана Миликић, 

дипломирани економиста, дужности члана 

Комисије за спровођење поступка јавног конкурса 

за доделу средстава удружењима. 

2. Именује се Василије Пауновић, 

дипломирани политиколог, за члана Комисије за 

спровођење поступка јавног конкурса за доделу 

средстава удружењима. 

III 

Мандат именованих чланова Комисије за 

спровођење поступка јавног конкурса за доделу 

средстава удружењима траје до истека мандата ове 

Комисије. 

IV 

Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-20/2023-III 

10. фебруар 2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

35. 

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 2023. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр.  28/2022), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 8. 

фебруара 2023. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2023. годину (,,Сл. лист 

28/2022) 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 

500.350,00 динара (420.000,00 динара нето 
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и 80.350,00 динара припадајући порез на 

друге приходе) на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 6/1, 

за једнократну новчану помоћ  и то: 

 

РБ 
Презиме и 

име 

Нето износ 

помоћи 

Бруто 

износ 

помоћи 

Намена 

средстава 

1 

Јовановић 

Гордана 100.000,00 120.850,00 

Помоћ за 

лечење 

2 

Симеуновић 

Данијела 100.000,00 120.850,00 

Помоћ за 

лечење 

детета 

3 

Шушић 

Милица 100.000,00 120.850,00 

Помоћ за 

лечење 

4 

Вранић 

Борко 40.000,00 45.900,00 

Помоћ за 

лечење 

5 

Стевлић 

Милоје 30.000,00 33.400,00 

Помоћ за 

лечење 

6 

Недовић 

Влада 50.000,00 58.500,00 

Тешка 

матери-

јална 

ситуација 

  УКУПНО: 420.000,00 500.350,00   

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, 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 - 96/2023-II 

8. фебруар 2023. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

36. 

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 2023. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 28/2022), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 7. 

фебруара 2023. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2023. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 28/2022) 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 

170.000,00 динара, на име  обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 54, 

за измирење обавеза по  достављеној 

фактури за   извршену услугу снимања 

објеката и подземних инсталација за 

технички пријем по обједињеној 

процедури, на кп.бр.345/85 и друге у КО 

Атеница, чији је инвеститор град Чачак. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 54, економска 

класификација 424 - Специјализоване 

услуге, Расход по наменама 4246 - 

Геодетске услуге, 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. 
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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- 93/2023-II 

7. фебруар 2023. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

37. 

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 2023. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 28/2022), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 7. 

фебруара 2023. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2023. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 28/2022) 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 

213.000,00 динара, на име  обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 396, 

за измирење обавеза по окончаној 

ситуацији за извођење радова на доградњи 

разводне мреже система за 

водоснабдевање Мојсиње- Доња Трепча, 

испостављеној по Уговору о извођењу 

радова број 404-1/0014-2022-II од 19. 

августа 2022. године (заводни број града 

Чачка) и Анексу 1 од 23. децембра 2022. 

године. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 396, економска 

класификација 511 – Зграде и грађевински 

објекти, Расход по наменама 5112 – 

Изградња зграда и објеката, Функционална 

класификација 630, Извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава - 

Градска управа за финансије, Програм 

1102 Комуналне делатности, ПА: 0008 

Управљање и снабдевање водом за пиће.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-92/2023-II 

7. фебруар 2023. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

38. 

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 2023. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 28/2022), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 7. 

фебруара 2023. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2023. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 28/2022) 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 

116.000,00 динара, на име  обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 66, 

за измирење обавеза по достављеној 

фактури за набаку радио уређаја Icom 

ICF2100DM са електронским мерењем, за 

потребе рада цивилне заштите. 
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2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 66, економска 

класификација 512 - Машине и опрема, 

Расход по наменама 5122 - 

Административна опрема, 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: 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 

Градоначелник 

Број 401 - 99/2023-II 

7. фебруар 2023. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

39. 

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 2023. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 28/2022), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, 6. фебруара 

2023. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2023. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 28/2022) 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 

77.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апроприја 124, за 

потребе Градске управе за локални 

економски развој града Чачка, за исплату 

трошкова погребних услуга запосленом, 

због смрти члана уже породице. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 124, економска 

класификација 414 – Социјална давања 

запосленима, Расход по наменама 4143 - 

Отпремнине и помоћи, 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 401-97/2023-II 

6. фебруар 2023. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

40. 

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 2023. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр.  28/2022), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 3. 

фебруара 2023. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2023. годину (,,Сл. лист 

28/2022), 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, 
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одобравају се средства у износу од 

83.500,00 динара (70.000,00 динара нето и 

13.500,00 динара припадајући порез на 

друге приходе) на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 6/1, 

за новчану помоћ Дејану Вукомановићу 

из Чачка у току лечења. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, 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 - 76/2023-II 

3. фебруар 2023. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

41. 

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 2023. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр.  28/2022), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 6. 

фебруара 2023. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2023. годину (,,Сл. лист 

28/2022), 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 

963.500,00 динара (810.000,00 динара нето 

и 153.500,00 динара припадајући порез на 

друге приходе) на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 6/1, 

за једнократну новчану помоћ и то:   

РБ 
Презиме и 

име 

Нето 

износ 

помоћи 

Бруто 

износ 

помоћи    

Намена 

средстава 

1 

Антонијевић 

Слађана 90.000,00 108.350,00 

Помоћ за 

лечење 

2 

Дробњак 

Маријана 
90.000,00 108.350,00 

Помоћ за 

лечење 

детета 

3 

Гудурић 

Лазар 65.000,00 77.100,00 

Помоћ за 

лечење 

4 

Лакатош 

Игор 
35.000,00 39.600,00 

Тешка 

материјална 

ситуација 

5 

Витковић 

Драгица 50.000,00 58.500,00 

Помоћ за 

лечење 

6 

Перић 

Мирјана 70.000,00 83.500,00 

Помоћ за 

лечење 

7 

Аћимовић 

Марија 
70.000,00 83.500,00 

Помоћ за 

лечење 

детета 

8 
Илић Русија 

40.000,00 45.900,00 

Помоћ за 

лечење 

9 

Степић 

Милица 
100.000,00 120.850,00 

Помоћ за 

лечење 

детета 

10 

Шћеповић 

Снежана 50.000,00 58.500,00 

Помоћ за 

лечење 

11 

Пековић 

Драгица 100.000,00 120.850,00 

Помоћ за 

лечење 

12 

Милановић 

Гордана 50.000,00 58.500,00 

Помоћ за 

лечење 

  УКУПНО: 810.000,00 963.500,00   
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2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, 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 401-94/2023-II 

6. фебруар 2023. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

42.  

            На основу члана 28. Закона о комуналним 

делатностима (“Сл. гласник РС”; бр. 88/2011, 

104/2016 и 95/2018), члана 44. став 1. тачка 15) 

Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 

комуналног предузећа за одржавање чистоће и 

пијаца “Комуналац” Чачак са Законом о јавним 

предузећима (“Сл. лист града Чачка”, бр. 22/2016) 

и члана 48. став. 1. тачка 15) Статута ЈКП 

“Комуналац” Чачак (“Сл. лист града Чачка”, бр. 

8/2017 и 19/2017), Надзорни одбор ЈКП 

“Комуналац” Чачак на седници одржаној дана 31. 

01. 2023. године, донео је 

ОДЛУКУ 

О ЦЕНАМА УСЛУГА ЗООХИГИЈЕНЕ ЗА 

ТРЕЋА ЛИЦА 

1. Овим ценовником утврђују се цене услуга које 

се не финансирају средствима из буџета града 

Чачка, а које пружа Радна јединица “Зоохигијена”  

власницима, односно држаоцима животиња-

трећим лицима. 

 

Редни 

број 

Врста 

услуге 

Јединица 

мере 

Цена без 

ПДВ 

Цена са 

ПДВ 

1 

Хватање 

паса и 

мачака 

ручно или 

мрежама 

 

комад 

 

 

1.500,00 

 

1.800,00 

2 

Хватање 

паса и 

мачака са 

седацијом 

комад 
 

2.083,34 
2.500,00 

3 
Клинички 

преглед 
комад 

 

500,00 
600,00 

4 

Унос 

података у 

евиден-

цију 

комад 
 

166,67 
200,00 

5 

Разврс-

тавање 

ухваћених 

животиња 

комад 
 

166,67 
200,00 

 

6 

 

Боравак у 

прихвати-

лишту 

дан 250,00 300,00 

7 

Преузи-

мање и 

трајно 

збриња-

вање 

власнич-

ких паса 

комад 125.000,00 150.000,00 

8 

Ветерина-

рске  

услуге 

по ценов-

нику 

ветери-

нарске 

станице 

/ / 

 

Напомена:  цене ветеринарских услуга подложне 

су променама због обавезног расписивања тендера 

за јавне набавке на годишњем нивоу. 
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2. Овај ценовник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу 

града Чачка“.  

 

ЈКП “Комуналац” Чачак 

Број:188/6 

Датум: 31. 01. 2023. године 

 

Председник Надзорног одбора 

др Велимир Дробњак, с.р. 
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