
 

ГОДИНА LV БРОЈ 4 
ЧАЧАК  12. фебруар 

2021. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

76. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3. Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 10. 

фебруара 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о 

буџету града Чачка за 2021. годину 

(,,Сл. лист града Чачка“ број 30/2020) 

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 36.000,00 динара 

(30.000,00 динара нето и 6.000,00 

динара припадајући порез на друге 

приходе), на име обезбеђења додатних 

средстава на апропријацији 6/1, за 

новчану помоћ Агиму Чакатали из 

Чачка, на име лечења и превазилажења 

тешке материјалне ситуације.  

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 

средсава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – 

Градоначелник града, Програм 0901 

Социјална и дечија заштита, Пројектна 

активност 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 07-45/2021-II 

10. фебруар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

77. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3. Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 10. 

фебруара 2021. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о 

буџету града Чачка за 2021. годину (,,Сл. 

лист града Чачка“ број 30/2020) 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 72.000,00 динара (60.000,00 динара 

нето и 12.000,00 динара припадајући 

порез на друге приходе), на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ 

породици у току лечења Анђеле 

Миловановић из Чачка.  
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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 

средсава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – 

Градоначелник града, Програм 0901 

Социјална и дечија заштита, Пројектна 

активност 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 07-51/2021-II 

10. фебруар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

78. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3. Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 10. 

фебруара 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о 

буџету града Чачка за 2021. годину 

(,,Сл. лист града Чачка“ број 30/2020) 

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 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 6/1, за 

новчану помоћ Драгани Мајсторовић 

из Бреснице,Чачак, на име 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 

средсава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – 

Градоначелник града, Програм 0901 

Социјална и дечија заштита, Пројектна 

активност 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 07-76/2021-II 

10. фебруар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

79. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3. Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 10. 

фебруара 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о 

буџету града Чачка за 2021. годину 

(,,Сл. лист града Чачка“ број 30/2020) 

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 72.000,00 динара 

(60.000,00 динара нето и 12.000,00 

динара припадајући порез на друге 

приходе), на име обезбеђења додатних 

средстава на апропријацији 6/1, за 

новчану помоћ породици у току 

лечења Стефана Лазића из Чачка.  
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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 

средсава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – 

Градоначелник града, Програм 0901 

Социјална и дечија заштита, Пројектна 

активност 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 07-47/2021-II 

10. фебруар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

80. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3. Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 8. 

фебруара 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о 

буџету града Чачка за 2021. годину 

(,,Сл. лист града Чачка“ број 30/2020) 

раздео 2 Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – 

Градско веће, Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, 

програмска активност 0009 - Текућа 

буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 120.000,00 динара 

(100.000,00 динара нето и 20.000,00 

динара припадајући порез на друге 

приходе), на име обезбеђења додатних 

средстава на апропријацију 6/1, за 

новчану помоћ породици у току 

лечења Нађе Ђеровић из Чачка.  

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 

средсава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – 

Градоначелник града, Програм 0901 

Социјална и дечија заштита, Пројектна 

активност 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 401-1/2021-II 

8. фебруар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

81. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3. Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 10. 

фебруара 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о 

буџету града Чачка за 2021. годину 

(,,Сл. лист града Чачка“ број 30/2020) 

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 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 6/1, за 

новчану помоћ породици у току 

лечења Немање Божића из Чачка.  
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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 

средсава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – 

Градоначелник града, Програм 0901 

Социјална и дечија заштита, Пројектна 

активност 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 07-52/2021-II 

10. фебруар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

82. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3. Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 8. 

фебруара 2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 30/2020) 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 110.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 391, за измирење обавеза за 

извођење грађевинских радова на санацији 

објекта Oсновне школе „Ратко Митровић“ 

Чачак.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 391, економска 

класификација 511 – Зграде и грађевински 

објекти, Расход по наменама, 5113 – 

Капитално одржавање зграда и објеката, 

Функционална класификација 490, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градска управа за 

финансије, Програм 1101 Становање, 

урбанизам и просторно планирање, 

Пројекат: 1101-5010 Санација објекта 

основне школе Ратко Митровић.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-86/2021-II 

8. фебруар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

83. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019), 

Градоначелник града Чачка, дана 8. 

фебруара 2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

о образовању Радног тима за стално 

ажурирање website-a града Чачка 

I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Радни тим за стално 

ажурирање website-a града Чачка, у саставу: 

 Главни и одговорни уредник website-a града 

Чачка: 

- Мирослав Петковић, помоћник градоначелника 

града Чачка  

Заменик главног и одговорног уредника 

website-a града Чачка: 

- Владимир Романдић, секретар Скупштине града 

Чачка  

Координатор:  

- Владимир Николић, Градска управа за опште и 

заједничке послове   
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Чланови и заменици чланова: 

1) Градска управа за финансије 

- Марија Стеванић, члан 

- Слађана Обрадовић, заменик члана 

2) Градска управа за урбанизам 

- Неда Марковић, члан 

- Игор Милошевић, заменик члана 

3) Градска управа за друштвене делатности 

- Иван Јаковљевић, члан 

- Нада Јовичић, заменик члана 

4) Градска управа за локалну пореску 

администрацију 

- Андрија Недић, члан 

- Марко Васовић, заменик члана 

5) Градска управа за локални економски развој 

- Марија Гавриловић, члан 

- Бојан Гравриловић, заменик члана 

6) Градска управа за инспекцијски надзор 

- Катарина Васиљевић, члан 

- Миљојка Аџемовић, заменик члана 

7) Градска управа за опште и заједничке послове 

- Дејан Николић, члан 

- Ивана Драгићевић, заменик члана 

8) Градска управа за стручне послове Скупштине,  

Градоначелника и Градског већа 

- Предраг Ковачевић, члан 

- Весна Вуловић, заменик члана 

9) Градско правобранилаштво града Чачка 

- Јелена Јаковљевић, члан 

- Виолета Томашевић, заменик члана 

10) Служба за буџетску инспекцију града Чачка 

- Марина Ћирковић, члан 

- Вера Милић, заменик члана 

Техничка подршка: 

- Небојша Милетић, инжењер информатике 

II 

Даном дошења овог решења престаје са 

радом Радни тим за израду и стално ажурирање 

website-a града Чачка, образован Решењем 

градоначелника града Чачка, број  020-47/16 – II од 

29. августа 2016. године. 

III 

Ово решење објавити у ,,Сл. листу града 

Чачка“.  

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 020 -14/20-II 

8. фебруар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

84. 

На основу члана 12. Закона о управљању 

миграцијама („Сл. гласник РС“, број 107/2012) и 

члана 43. и 79. Статута града Чачак („Сл. лист 

града Чачка“, број 6/2019),  

Градоначелник града Чачка, дана 9. 

фебруара 2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ 

ГРАДА ЧАЧКА 

I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за миграције града 

Чачка, (у даљем тексту: Савет) ради обављања 

послова у вези са управљањем миграцијама на 

територији града Чачка, у саставу: 

 Председник: 

- Игор Трифуновић, председник Скупштине града 

Чачка 

Чланови:  

            1) Марија Војводић, представник Центра за 

социјални рад града Чачка, 

 2) Дубравка Аксентијевић, представник 

Полицијске управе Чачак, 

 3) Ана Дојчиловић, представник НСЗ – 

Филијала Чачак, 

 4) Снежана Радовановић, повереник за 

избеглице и миграције града Чачка, 

 5) Снежана Бајић, представник Дома 

здравља „Чачак“ Чачак, 

 6) Биљана Давидовић, представник 

Црвеног крста Чачак. 

II 

 Задатак Савета је да обавља послове који се 

односе на праћење и извештавање Комесеријата о 

миграцијама на територији града Чачка, предлаже 

програме, мере и планове активности које треба 
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предузети ради ефикасног управљања 

миграцијама на територији града Чачка и друге 

послове у области управљања миграцијама, у 

складу са Законом. 

 Савет, на захтев Комесеријата, доставља 

Комесеријату извештај о предузетим мерама и 

другим питањима из области управљања 

миграцијама на територији града Чачка.  

III 

 Начин рада, одлучивања и друга питања у 

вези са радом, уређује се Правилником о раду 

Савета. 

IV 

 Даном доношења овог решења престаје да 

важи Решење градоначелника града Чачка о 

образовању Савета за миграције града Чачка, број 

(„Сл. лист града Чачка“, број 14/2015 и 19/2016). 

V 

Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“.  

ГРАД ЧАЧАК 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број:020-95/2020-II 

9. фебруар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

85. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3. Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 10. 

фебруара 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о 

буџету града Чачка за 2021. годину (,,Сл. 

лист града Чачка“ број 30/2020) 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 72.000,00 динара (60.000,00 динара 

нето и 12.000,00 динара припадајући 

порез на друге приходе), на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ 

Синиши Лазовићу из Чачка, на име 

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 

средсава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – 

Градоначелник града, Програм 0901 

Социјална и дечија заштита, Пројектна 

активност 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 07-48/2021-II 

10. фебруар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

86. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3. Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 10. 

фебруара 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о 

буџету града Чачка за 2021. годину 

(,,Сл. лист града Чачка“ број 30/2020) 

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 60.000,00 динара 
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(50.000,00 динара нето и 10.000,00 

динара припадајући порез на друге 

приходе), на име обезбеђења додатних 

средстава на апропријацији 6/1, за 

новчану помоћ Славици Кочовић из 

Чачка, на име лечења и превазилажења 

тешке материјалне ситуације.  

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 

средсава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – 

Градоначелник града, Програм 0901 

Социјална и дечија заштита, Пројектна 

активност 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 07-50/2021-II 

10. фебруар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

87. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3. Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 10. 

фебруара 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о 

буџету града Чачка за 2021. годину (,,Сл. 

лист града Чачка“ број 30/2020) 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 84.000,00 динара (70.000,00 динара 

нето и 14.000,00 динара припадајући 

порез на друге приходе), на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ 

породици у току лечења Славише 

Петковића из Чачка.  

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 

средсава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – 

Градоначелник града, Програм 0901 

Социјална и дечија заштита, Пројектна 

активност 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 07-49/2021-II 

10. фебруар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 88. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 31. 

Пословника Градског већа града Чачка („Сл. лист 

града Чачка“ бр. 4/2008, 16/2013 и 3/2018),  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 11. фебруара 2021. године, донело је  

РЕШЕЊЕ 
о изменама Решења о образовању 

Комисије за пословни простор 

 I 

У Решењу о образовању Комисије за 

пословни простор („Сл. лист града Чачка“ бр. 

27/2020) врше се измене: 

- за председника Комисије одређује се Владимир 

Романдић, дипломирани правник, секретар 

Скупштине града, уместо Мирослава Петковића, 

дипломираног правника, секретара Скупштине 

града; 
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- за члана Комисије одређује се Јасминка Протић, 

дипломирани правник, запослена у Градској 

управи за урбанизам, уместо Весне Дмитрић,  

дипломираног правника, запослене у Градској 

управи за урбанизам. 

II 

Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

Град Чачак 

Градско веће 

Број: 06-22/2021-III 

11. фебруар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 89. 

 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 и 1/2019),  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 11. фебруара 2021. године, донело је 

ОДЛУКУ 

1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ цена часа услуге 

Помоћ у кући у износу од 600,00 

динара за 2021. годину.  

2. Ову одлуку објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-22/2021-III 

11. фебруар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

90. 

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 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 и 1/2019), 

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 11. фебруара 2021. 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 

2021. годину у висини месечне обавезе за 

извршене комуналне услуге, а највише у износу до 

1.800,00 динара месечно по кориснику (појединцу, 

односно породици). 

           2. Право на делимичну накнаду из тачке 1. 

Одлуке остварују корисници који испуњавају 

услове прописане члановима од 17. до 19. 

Правилника о остваривању права и пружању 

услуга у социјалној заштити из надлежности града 

Чачка (,,Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2013, 11/2017, 

4/2018 и 1/2019) и користи се на следећи начин: 

- месечни износ до 1.800,00 динара уплаћује 

се ЈКП „Чачак“ Чачак ако се корисник 

определи за делимичну накнаду трошкова 

за испоруку топлотне енергије; 

- месечни износ до 1.400,00 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 400,00 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: 06-22/2021-III 

11. фебруар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 91. 

 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 и 1/2019),  
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Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној дана 11. фебруара 2021. 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 2021. годину. 

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу 

града Чачка“.  

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-22/2021-III 

11. фебруар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

92. 

На основу члана 4. став 6. Пословника 

Градског већа града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 

бр. 4/2008, 16/2013 и 2/2018),  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 11. фебруара 2021. године донело је 

РЕШЕЊЕ 

о измени Решења о задужењима чланова 

Градског већа за поједине области 

I 

У Решењу Градског већа града Чачка о 

задужењима чланова Градског већа за поједине 

области („Сл. лист града Чачка“ број 20/2020) 

тачка 9. мења се и гласи: 

,,9. Иван Глишић, задужује се за област 

пољопривреде и развој села.“ 

II 

Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-22/2021-III 

11. фебруар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

93. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

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

Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 30/2020), а по предлогу 

Градске управе за опште и заједничке послове,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 11. фебруара 2021. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 30/2020) 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 

2.000.000,00 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 61, 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: 06-22/2021-III 

11. фебруар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 
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94. 

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 

62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања 

у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 

111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 и 133/2020)  и члана 2 Одлуке о одређивању надлежног органа 

за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист 

општине ЧАЧАК» број 11/2009), Градоначелник града ЧАЧАК је дана 19.01.2021. године, донео 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ЧАЧАК 

и расписује 

ОГЛАС 

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ ЧАЧАК 

 

I 

- Предмет јавног надметања - 

 

1. Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној 

својини по условима другог круга у граду ЧАЧАК у следећим катастарским општинама: 

КО Број јединице 
јавног надметања 

Површина (ха) Почетна цена 

(дин/ха) 

Депозит 

(дин) 50% 

Период 
закупа 

Степен 
заштите 

Брезовица 1 0,3960 1.716,67 339,90 15  

Атеница 2 0,5319 1.716,68 456,55 15  

Атеница 3 0,2395 2.230,65 267,12 15  

Атеница 4 0,0263 3.720,15 48,92 15  

Атеница 5 0,2589 2.943,26 381,01 15  

Атеница 6 0,0076 3.719,74 14,14 15  

Атеница 7 0,0134 3.311,19 22,18 15  

Атеница 8 0,7537 3.311,07 1.247,77 15  

Атеница 9 1,1517 3.720,25 2.142,31 15  

Атеница 10 0,0517 2.648,94 68,47 15  

Атеница 11 0,1108 2.943,23 163,06 15  

Атеница 12 0,1979 165,54 16,38 15  

Атеница 13 0,1353 3.720,25 251,67 15  

Атеница 14 1,1783 3.720,25 2.191,79 15  

Атеница 15 0,5416 1.716,67 464,87 15  

Атеница 16 0,4008 4.088,05 819,24 15  

Балуга 

(Трнавска) 

17 0,0371 1.116,44 20,71 15  

Балуга 

(Трнавска) 

18 0,0941 4.087,99 192,34 15  

Балуга 

(Трнавска) 

19 0,2846 4.088,05 581,73 15  
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Бањица 20 0,2123 662,22 70,29 15  

Бањица 21 0,0351 2.084,33 36,58 15  

Бањица 22 0,0720 3.311,11 119,20 15  

Бањица 23 0,2012 515,46 51,86 15  

Бањица 24 0,1594 3.311,04 263,89 15  

Бањица 25 0,0093 2.559,14 11,90 15  

Бањица 26 0,0005 2.940,00 0,74 15  

Бањица 27 0,0176 2.943,18 25,90 15  

Бањица 28 0,0019 2.573,68 2,45 15  

Бањица 29 0,0045 2.084,44 4,69 15  

Вапа 30 0,5040 3.720,26 937,50 15  

Вапа 31 0,1911 4.088,02 390,61 15  

Вапа 32 0,2048 511,62 52,39 15  

Виљуша 33 0,0096 3.311,46 15,89 15  

Виљуша 34 0,0072 4.087,50 14,72 15  

Виљуша 35 0,0096 165,63 0,79 15  

Виљуша 36 0,0482 662,24 15,96 15  

Горичани 37 0,1957 662,19 64,80 15  

Горичани 38 0,0018 3.466,67 3,12 15  

Горичани 39 1,1244 1.000,09 562,25 15  

Горичани 40 0,2385 2.575,47 307,13 15  

Горичани 41 0,0360 2.575,56 46,36 15  

Горичани 42 0,3189 3.311,07 527,95 15  

Горичани 43 0,1224 165,52 10,13 15  

Жаочани 44 0,5669 2.575,48 730,02 15  

Заблаће 45 0,1294 3.311,05 214,23 15  

Заблаће 46 1,4321 993,32 711,27 15  

Заблаће 47 0,2253 165,56 18,65 15  

Јежевица 48 0,3519 515,46 90,70 15  

Јежевица 49 0,6619 2.943,27 974,08 15  

Јежевица 50 0,1300 3.720,23 241,82 15  

Јежевица 51 0,0410 3.720,24 76,27 15  

Јежевица 52 0,2243 2.943,29 330,09 15  

Јездина 53 0,0142 883,10 6,27 15  

Јездина 54 0,0058 2.943,10 8,54 15  

Јездина 55 0,1367 744,04 50,86 15  

Јездина 56 0,0932 3.311,05 154,30 15  

Качулице 57 0,3313 744,04 123,25 15  

Качулице 58 0,0542 588,93 15,96 15  

Качулице 59 0,1256 2.084,47 130,90 15  

Кукићи 60 2,2634 3.311,06 3.747,13 15  

Кукићи 61 0,1451 744,04 53,98 15  

Кукићи 62 0,0468 3.311,11 77,48 15  

Кукићи 63 1,2461 2.943,27 1.833,80 15  

Кулиновци 65 0,0094 772,34 3,63 15  

Кулиновци 66 0,0023 2.943,48 3,38 15  
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Кулиновци 67 0,0705 165,53 5,84 15  

Липница 68 3,8793 2.943,27 5.708,91 15  

Липница 69 0,5416 2.393,06 648,04 15  

Липница 70 0,1802 3.227,86 290,83 15  

Липница 71 3,3663 2.577,48 4.338,29 15  

Липница 72 0,0335 1.454,33 24,36 15  

Липница 73 1,4741 2.076,19 1.530,26 15  

Липница 74 0,5303 1.343,60 356,26 15  

Липница 75 0,1943 1.646,06 159,92 15  

Лозница 76 0,5441 2.575,48 700,66 15  

Лозница 77 0,2774 3.311,07 459,24 15  

Међувршје 78 0,1215 625,51 38,00 15  

Мршинци 79 1,2878 3.380,16 2.176,48 15  

Мршинци 80 0,4752 4.088,05 971,32 15  

Мршинци 81 0,5131 2.318,13 594,71 15  

Мршинци 82 0,0950 165,58 7,86 15  

Мршинци 83 1,1525 993,32 572,40 15  

Мршинци 84 0,6455 3.311,06 1.068,64 15  

Паковраће 85 0,2529 2.725,11 344,59 15  

Петница 86 0,0401 2.084,54 41,79 15  

Премећа 87 0,4380 2.084,45 456,50 15  

Придвориц а 88 0,1781 515,50 45,90 15  

Придвориц а 89 0,2649 1.417,93 187,81 15  

Придвориц а 90 1,7256 515,47 444,75 15  

Придвориц а 91 0,3985 2.943,26 586,45 15  

Рајац 92 0,1465 416,72 30,52 15  

Рајац 93 0,1310 2.943,28 192,78 15  

Слатина 94 0,1119 515,46 28,84 15  

Слатина 95 2,0565 2.943,27 3.026,42 15  

Трнава 96 0,8129 4.088,04 1.661,58 15  

Трнава 97 0,0359 662,12 11,89 15  

Трнава 98 0,3283 662,20 108,70 15  

Чачак 99 3,1315 4.088,04 6.400,85 15  

Чачак 100 4,2190 2.935,37 6.192,15 15  

Чачак 101 0,8667 4.088,04 1.771,55 15  

Чачак 102 0,0094 3.720,21 17,49 15  

Чачак 103 0,0977 3.720,27 181,73 15  

Чачак 104 0,2768 4.088,04 565,78 15  

Чачак 105 0,3989 744,05 148,40 15  

Чачак 106 0,2326 744,07 86,53 15  

Чачак 107 0,3408 4.088,03 696,60 15  

Чачак 108 2,0031 3.713,58 3.719,34 15  

Чачак 109 0,4135 4.088,03 845,20 15  

Чачак 110 1,4839 2.739,09 2.032,27 15  

Чачак 111 0,0967 3.311,07 160,09 15  

Чачак 112 0,1381 3.976,97 274,61 15  
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Чачак 113 0,7736 3.720,26 1.438,99 15  

Чачак 114 0,0126 817,46 5,15 15  

Чачак 115 0,1622 4.088,04 331,54 15  

Балуга 

(Љубићска) 

118 0,5776 4.088,04 1.180,63 15  

Балуга 

(Љубићска) 

119 0,7375 4.023,61 1.483,71 15  

Балуга 

(Љубићска) 

120 0,3296 817,42 134,71 15  

Балуга 

(Љубићска) 

121 0,4788 4.088,03 978,68 15  

Балуга 

(Љубићска) 

122 0,1146 3.413,87 195,62 15  

Балуга 

(Љубићска) 

123 0,2622 3.311,06 434,08 15  

Балуга 

(Љубићска) 

124 1,4834 3.620,68 2.685,46 15  

Балуга 

(Љубићска) 

125 0,5078 165,56 42,03 15  

Балуга 

(Љубићска) 

126 1,1447 3.622,05 2.073,08 15  

Балуга 

(Љубићска) 

127 0,6911 3.720,24 1.285,53 15  

Балуга 

(Љубићска) 

128 0,5974 3.311,06 989,01 15  

Бечањ 129 0,4931 2.575,48 634,98 15  

Бечањ 130 0,3639 2.574,99 468,52 15  

Бечањ 131 0,2848 662,22 94,30 15  

Бечањ 132 0,7567 2.084,46 788,66 15  

Бечањ 133 1,2703 2.847,73 1.808,73 15  

Бечањ 134 0,9454 2.084,46 985,32 15  

Бечањ 135 0,1556 2.336,18 181,75 15  

Бечањ 136 0,2108 772,25 81,40 15  

Бресница 137 0,1842 2.575,46 237,20 15  

Бресница 138 0,5780 772,27 223,18 15  

Бресница 139 0,9770 3.720,25 1.817,34 15  

Бресница 140 0,1359 655,70 44,55 15  

Бресница 141 0,7493 2.411,57 903,49 15  

Бресница 142 0,3968 772,25 153,22 15  

Бресница 143 0,0805 883,23 35,55 15  

Бресница 144 0,8000 569,68 227,87 15  

Бресница 145 1,6646 2.167,33 1.803,87 15  

Бресница 146 0,9633 2.575,48 1.240,48 15  

Бресница 147 0,1705 3.311,09 282,27 15  

Бресница 148 0,0088 2.943,18 12,95 15  

Бресница 149 0,3100 2.943,26 456,21 15  

Бресница 150 0,4510 1.716,67 387,11 15  

Бресница 151 0,0216 2.943,06 31,79 15  
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Бресница 152 0,0642 588,79 18,90 15  

Бресница 153 0,5653 2.529,35 714,92 15  

Бресница 154 0,3682 253,04 46,58 15  

Вранићи 155 1,6535 3.720,25 3.075,72 15  

Вранићи 156 0,6825 3.720,25 1.269,54 15  

Вранићи 157 0,0299 2.943,14 44,00 15  

Вранићи 158 0,6465 2.943,26 951,41 15  

Вранићи 159 0,9841 2.943,27 1.448,24 15  

Вранићи 160 0,1336 662,20 44,24 15  

Вранићи 161 0,8729 3.083,70 1.345,88 15  

Вранићи 162 0,0384 883,33 16,96 15  

Врнчани 163 0,2509 2.084,46 261,50 15  

Врнчани 164 0,1321 1.716,65 113,39 15  

Врнчани 165 0,7920 1.121,97 444,30 15  

Врнчани 166 0,0145 2.084,14 15,11 15  

Врнчани 167 0,0437 2.575,51 56,27 15  

Врнчани 168 0,7859 2.575,48 1.012,03 15  

Вујетинци 169 1,1645 1.181,49 687,92 15  

Вујетинци 170 1,2403 800,20 496,25 15  

Вујетинци 171 0,2210 2.233,53 246,80 15  

Вујетинци 172 0,4379 515,46 112,86 15  

Вујетинци 173 1,3323 253,03 168,56 15  

Вујетинци 174 0,3316 1.915,98 317,67 15  

Вујетинци 175 0,3336 253,03 42,21 15  

Вујетинци 176 1,5768 292,62 230,70 15  

Вујетинци 177 0,4287 515,47 110,49 15  

Горња 

Горевница 

178 2,1298 308,37 328,38 15  

Горња 

Горевница 

179 0,0147 1.346,94 9,90 15  

Горња 

Горевница 

180 0,0275 1.246,18 17,14 15  

Горња 

Горевница 

181 0,0337 1.716,62 28,93 15  

Горња 

Горевница 

182 0,9446 1.716,67 810,78 15  

Горња 

Горевница 

183 0,2386 343,34 40,96 15  

Горња 

Горевница 

184 0,1696 588,86 49,93 15  

Горња 

Горевница 

185 4,2457 253,03 537,14 15  

Горња 

Горевница 

186 0,9385 1.716,66 805,55 15  

Горња 

Горевница 

187 0,1156 2.943,25 170,12 15  

Горња 

Горевница 

188 1,9911 420,41 418,54 15  
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Горња 

Горевница 

189 0,0483 3.310,97 79,96 15  

Горња 

Горевница 

190 0,4695 883,26 207,35 15  

Горња 

Горевница 

191 0,2384 3.311,07 394,68 15  

Горња 

Горевница 

192 0,8247 2.084,45 859,53 15  

Горња 

Горевница 

193 0,5128 253,02 64,88 15  

Горња 

Горевница 

194 0,0412 2.575,49 53,05 15  

Горња 

Трепча 

195 0,1930 515,49 49,74 15  

Горња 

Трепча 

196 0,1308 253,06 16,55 15  

Горња 

Трепча 

197 0,3414 2.032,48 346,94 15  

Горња 

Трепча 

198 0,0700 2.943,29 103,01 15  

Доња 

Горевница 

199 0,0097 3.311,34 16,06 15  

Доња 

Горевница 

200 0,3080 588,83 90,68 15  

Доња 

Горевница 

201 0,0100 2.943,00 14,72 15  

Доња 

Горевница 

202 0,7292 3.524,12 1.284,90 15  

Доња 

Горевница 

203 0,0100 3.311,00 16,56 15  

Доња 

Горевница 

204 0,6142 2.943,28 903,88 15  

Доња 

Горевница 

205 0,2940 165,54 24,34 15  

Доња 

Горевница 

206 0,2592 2.943,29 381,45 15  

Доња 

Трепча 

207 1,6076 2.084,46 1.675,49 15  

Доња 

Трепча 

208 0,4805 2.943,27 707,12 15  

Доња 

Трепча 

209 0,1837 2.084,49 191,46 15  

Доња 

Трепча 

210 0,0350 2.084,57 36,48 15  

Доња 

Трепча 

211 1,0457 883,26 461,81 15  

Доња 

Трепча 

212 0,6754 2.943,26 993,94 15  

Доња 

Трепча 

213 0,0402 2.943,28 59,16 15  
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Доња 

Трепча 

214 0,0664 1.716,72 56,99 15  

Доња 

Трепча 

215 0,2893 2.575,49 372,54 15  

Јанчићи 216 0,3631 1.442,14 261,82 15  

Јанчићи 217 0,2659 2.084,47 277,13 15  

Јанчићи 218 0,3998 1.716,66 343,16 15  

Јанчићи 219 0,3693 1.267,05 233,96 15  

Јанчићи 220 0,1052 380,04 19,99 15  

Јанчићи 221 0,1421 1.716,68 121,97 15  

Јанчићи 222 0,1365 1.716,70 117,16 15  

Катрга 223 0,1147 3.720,23 213,36 15  

Катрга 224 0,3019 2.279,30 344,06 15  

Катрга 225 0,4516 2.502,06 564,96 15  

Катрга 226 0,1229 883,24 54,28 15  

Катрга 227 0,2672 2.575,49 344,08 15  

Катрга 228 0,1952 744,06 72,62 15  

Катрга 229 0,9368 951,18 445,54 15  

Катрга 230 0,4831 2.575,47 622,11 15  

Катрга 231 0,7755 993,32 385,16 15  

Катрга 232 0,6289 3.311,07 1.041,16 15  

Катрга 233 0,5564 3.137,87 872,96 15  

Катрга 234 0,1469 662,22 48,64 15  

Катрга 235 0,0008 162,50 0,07 15  

Катрга 236 0,6259 2.575,48 806,00 15  

Катрга 237 0,1327 772,27 51,24 15  

Коњевићи 238 0,0329 165,65 2,72 15  

Коњевићи 239 0,4033 165,56 33,38 15  

Коњевићи 240 1,7988 993,32 893,39 15  

Коњевићи 241 0,1401 165,52 11,60 15  

Коњевићи 242 0,5356 2.961,31 793,04 15  

Коњевићи 243 0,6984 2.509,36 876,27 15  

Коњевићи 244 0,0649 165,49 5,37 15  

Љубић 245 2,3733 2.673,14 3.172,08 15  

Љубић 246 1,3169 3.480,94 2.292,03 15  

Љубић 247 0,3274 3.293,31 539,12 15  

Љубић 249 0,0814 2.465,48 100,34 15  

Милићевци 250 0,3579 589,33 105,46 15  

Милићевци 251 0,6758 1.100,28 371,78 15  

Милићевци 252 0,6238 2.575,47 803,29 15  

Милићевци 253 0,4000 2.943,28 588,65 15  

Милићевци 254 0,6118 2.967,31 907,70 15  

Милићевци 255 0,5518 704,08 194,26 15  
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Милићевци 256 0,0076 661,84 2,52 15  

Милићевци 257 0,0009 777,78 0,35 15  

Милићевци 258 0,0014 771,43 0,54 15  

Милићевци 259 0,0041 343,90 0,70 15  

Милићевци 260 0,8920 343,33 153,13 15  

Милићевци 261 0,0064 2.084,38 6,67 15  

Милићевци 262 0,4914 2.084,45 512,15 15  

Милићевци 263 0,3099 2.575,48 399,07 15  

Милићевци 264 0,3150 2.046,13 322,26 15  

Милићевци 265 0,3460 2.943,27 509,19 15  

Миоковци 266 0,1540 2.861,75 220,35 15  

Миоковци 267 0,4015 1.716,66 344,62 15  

Миоковци 268 0,5898 1.716,67 506,25 15  

Миоковци 269 8,3967 259,77 1.090,62 15  

Миоковци 270 0,8506 253,03 107,61 15  

Миоковци 271 0,9727 1.716,66 834,90 15  

Миоковци 272 0,2152 2.575,46 277,12 15  

Миоковци 273 0,4561 2.889,80 659,02 15  

Миоковци 274 0,0879 3.311,04 145,52 15  

Миоковци 275 0,6151 1.247,20 383,57 15  

Миоковци 276 0,7123 1.849,18 658,58 15  

Миоковци 277 0,0721 1.116,50 40,25 15  

Миоковци 278 0,1460 2.780,34 202,96 15  

Миоковци 279 0,4707 2.575,48 606,14 15  

Миоковци 280 0,8960 1.765,31 790,86 15  

Миоковци 281 0,5804 1.189,25 345,12 15  

Миоковци 282 0,5684 515,46 146,50 15  

Миоковци 283 0,4290 2.084,45 447,12 15  

Мојсиње 284 0,1383 2.832,25 195,85 15  

Мојсиње 285 0,2431 2.943,27 357,75 15  

Мојсиње 286 0,3230 3.311,05 534,74 15  

Мојсиње 287 0,0907 3.720,29 168,71 15  

Мојсиње 288 0,1585 3.311,04 262,40 15  

Мојсиње 289 0,3068 2.943,29 451,50 15  

Мрчајевци 290 0,5058 3.311,05 837,37 15  

Мрчајевци 291 0,7242 744,05 269,42 15  

Мрчајевци 292 1,8142 2.575,48 2.336,22 15  

Мрчајевци 293 0,1065 2.575,49 137,14 15  

Мрчајевци 294 0,4656 2.519,22 586,47 15  

Мрчајевци 295 1,0501 2.084,46 1.094,45 15  

Мрчајевци 296 0,5903 993,33 293,18 15  

Мрчајевци 297 0,3899 165,56 32,27 15  

Мрчајевци 298 0,1976 3.311,08 327,13 15  
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Мрчајевци 299 0,0356 2.943,26 52,39 15  

Остра 300 0,2084 253,02 26,37 15  

Остра 301 0,0250 2.084,40 26,06 15  

Остра 302 0,5420 2.084,46 564,89 15  

Остра 303 0,5694 253,04 72,04 15  

Прељина 304 1,2294 2.943,27 1.809,23 15  

Прељина 305 0,4285 662,22 141,88 15  

Прељина 306 0,2771 3.018,66 418,24 15  

Прељина 307 0,2160 932,69 100,73 15  

Пријевор 309 0,2128 343,33 36,53 15  

Пријевор 310 0,5998 2.943,26 882,69 15  

Пријевор 311 0,3775 3.282,52 619,58 15  

Пријевор 312 0,0300 2.575,33 38,63 15  

Пријевор 313 0,0460 2.515,00 57,84 15  

Пријевор 314 0,0385 3.720,26 71,61 15  

Пријевор 315 0,0360 3.311,11 59,60 15  

Прислоница 316 1,0368 2.622,59 1.359,55 15  

Прислоница 317 0,0396 1.716,67 33,99 15  

Прислоница 318 0,4602 3.311,06 761,87 15  

Прислоница 319 1,0299 3.720,25 1.915,74 15  

Прислоница 320 0,0415 883,37 18,33 15  

Прислоница 321 0,5261 3.394,60 892,95 15  

Прислоница 322 0,0342 515,50 8,81 15  

Прислоница 323 0,3458 2.943,26 508,89 15  

Прислоница 324 0,0016 2.575,00 2,06 15  

Прислоница 325 0,0009 2.300,00 1,04 15  

Прислоница 326 0,5451 165,55 45,12 15  

Ракова 327 0,5115 1.859,00 475,44 15  

Ракова 328 0,8503 2.575,48 1.094,97 15  

Ракова 329 1,7811 2.727,81 2.429,25 15  

Ракова 330 0,2352 2.575,47 302,88 15  

Ракова 331 0,6950 3.036,79 1.055,29 15  

Ракова 332 0,7372 3.311,06 1.220,46 15  

Ракова 333 1,0866 2.338,74 1.270,63 15  

Ракова 334 0,4415 3.720,25 821,25 15  

Ракова 335 1,1091 1.060,64 588,18 15  

Ракова 336 2,8810 1.116,54 1.608,38 15  

Ракова 337 0,5386 2.575,47 693,58 15  

Ракова 338 0,3516 1.116,55 196,29 15  

Ракова 339 1,0149 2.084,46 1.057,76 15  

Ракова 340 1,7507 2.550,15 2.232,27 15  

Ракова 341 0,1587 3.311,09 262,73 15  

Ракова 342 0,0711 3.720,25 132,25 15  
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Рошци 343 0,2241 1.267,02 141,97 15  

Рошци 344 0,5594 343,33 96,03 15  

Рошци 345 0,0100 417,00 2,08 15  

Рошци 346 0,7106 1.716,68 609,93 15  

Соколићи 347 0,0447 3.720,36 83,15 15  

Соколићи 348 0,0819 1.116,48 45,72 15  

Соколићи 349 0,0116 531,03 3,08 15  

Соколићи 350 0,0421 3.720,19 78,31 15  

Соколићи 351 0,2645 3.720,26 492,00 15  

Станчићи 352 0,0784 3.350,13 131,32 15  

Станчићи 353 0,4987 3.720,25 927,64 15  

Станчићи 354 0,1553 3.720,22 288,88 15  

Станчићи 355 0,4906 2.943,27 721,98 15  

Станчићи 356 0,2038 3.720,26 379,09 15  

Станчићи 357 1,9989 3.311,06 3.309,24 15  

Трбушани 358 0,0498 2.575,50 64,13 15  

Трбушани 359 0,0919 747,77 34,36 15  

Трбушани 360 0,5346 2.163,90 578,41 15  

Трбушани 361 0,6708 3.644,25 1.222,28 15  

Трбушани 363 0,1590 2.575,47 204,75 15  

Трбушани 364 0,1123 3.311,04 185,92 15  

Бељина 366 0,1051 662,23 34,80 15  

Укупно  184,5900     

 

2.  Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и 

списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и 

на коришћење, може се извршити у згради града ЧАЧАК, у канцеларији бр 108 сваког радног дана од 07 

до 15 часова , као и на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште. 

Контакт особа Миланка Крџић, тел. 032/309-135. 

3.    Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању. 

4.    Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се 

извршити: 

КО Дана Од (часова) 

Атеница 02.02.2021 7-15 

Балуга (Љубићска) 02.02.2021 7-15 

Балуга (Трнавска) 02.02.2021 7-15 

Бањица 02.02.2021 7-15 

Бечањ 02.02.2021 7-15 

Бељина 02.02.2021 7-15 

Бресница 02.02.2021 7-15 

Брезовица 02.02.2021 7-15 

Чачак 02.02.2021 7-15 

Доња Горевница 02.02.2021 7-15 
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Доња Трепча 02.02.2021 7-15 

Горичани 02.02.2021 7-15 

Горња Горевница 02.02.2021 7-15 

Горња Трепча 02.02.2021 7-15 

Јанчићи 02.02.2021 7-15 

Јездина 02.02.2021 7-15 

Јежевица 02.02.2021 7-15 

Качулице 02.02.2021 7-15 

Катрга 02.02.2021 7-15 

Коњевићи 02.02.2021 7-15 

Кукићи 02.02.2021 7-15 

Кулиновци 02.02.2021 7-15 

Липница 02.02.2021 7-15 

Љубић 02.02.2021 7-15 

Лозница 02.02.2021 7-15 

Међувршје 02.02.2021 7-15 

Милићевци 02.02.2021 7-15 

Миоковци 02.02.2021 7-15 

Мојсиње 02.02.2021 7-15 

Мрчајевци 02.02.2021 7-15 

Мршинци 02.02.2021 7-15 

Остра 02.02.2021 7-15 

Паковраће 02.02.2021 7-15 

Петница 02.02.2021 7-15 

Прељина 02.02.2021 7-15 

Премећа 02.02.2021 7-15 

Придворица 02.02.2021 7-15 

Пријевор 02.02.2021 7-15 

Прислоница 02.02.2021 7-15 

Рајац 02.02.2021 7-15 

Ракова 02.02.2021 7-15 

Рошци 02.02.2021 7-15 

Слатина 02.02.2021 7-15 

Соколићи 02.02.2021 7-15 

Станчићи 02.02.2021 7-15 

Трбушани 02.02.2021 7-15 

Трнава 02.02.2021 7-15 

Вапа 02.02.2021 7-15 

Виљуша 02.02.2021 7-15 

Вранићи 02.02.2021 7-15 

Врнчани 02.02.2021 7-15 

Вујетинци 02.02.2021 7-15 

Заблаће 02.02.2021 7-15 

Жаочани 02.02.2021 7-15 
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5.   Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком 

законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се 

спровести само за тако утврђену површину земљишта. 

6.    Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у 

државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење. 

7.   Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну 

производњу, не може се користити у друге сврхе. 

8.   Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јединице јавних  надметања 

означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске 

године и није било предмет коришћења. 

9.   Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп. 

II 

– Услови за пријављивање на јавно надметање - 

 

1.  Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 

има: 

- физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у 

активном статусу најмање три године. 

 

2.  Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини за бројеве јединица јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог 

огласа има: 

- за бројеве јединица јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа има физичко и 

правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу; 

- за  бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа има правно лице 

и предузетник које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном 

статусу, које је у својству претежне делатности регистровано или има у оснивачком акту наведену 

енергетску делатност прописану законом којим се уређује област енергетике, а за чије обављање се 

користе обновљиви извори од биомасе и сточарства и да у року од три године од дана закључења 

уговора о коришћењу земљишта достави доказ о прибављеној употребној дозволи за енергетски 

објекат за чији рад се планира коришћење обновљивих извора од биомасе који гласи на име лица са 

којим је закључен уговор о коришћењу, у супротном уговор престаје да важи, а Регистрованом 

пољопривредном газдинству се утврђује пасиван статус . 

3.  Поступак јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-апликације за спровођење 

јавног надметања -  https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid (у даљем тексту: Апликација) која се налази 

на званичној веб-презентацији Управе за пољопривредно земљиште. 

4.  Поступак јавног надметања одржава се ако је благовремено достављена најмање једна уредна пријава 

на јавни оглас у Aпликацији за спровођење јавног надметања  и ако се достави доказ о уплати депозита 

за свако јавно надметање појединачно. 

5.  Понуђач je дужaн да заједно са пријавом  за јавно надметање достави доказ о уплати депозита у 

тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно надметање 

појединачно, на рачун градске управе ЧАЧАК број: 840-1640-58, осим ако је за јединицу јавног 

надметања утврђен износ депозита мањи од 1.000 динара, понуђач не мора да уплати депозит и 

достави доказ ради учешћа на јавном надметању за ту јединицу јавног надметања. 
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6.  Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. 

Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. Ако најповољнији понуђач 

одустане, најповољнијим понуђачем сматра се лице које је следеће по реду на ранг листи понуђача. У 

случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. 

7.   Најповољнији понуђач јесте понуђач који испуњава услове за закуп и коришћење пољопривредног 

земљишта из закона којим се уређује пољопривредно земљиште и понуди највишу цену закупа за  

јединицу јавног надметања. 

 

8.  Ако се за јединицу јавног надметања пријави више учесника који испуњавају услове за закуп и 

коришћење пољопривредног земљишта и која су понудила највишу цену закупа у истом износу, 

даје се у закуп оном понуђачу чија је пријава прва пристигла у Апликацију. 

9.  Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и 

физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која: 

1) су у пасивном статусу; 

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног 

земљишта у државној својини; 

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини; 

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања 

пољопривредног земљишта у државној својини у закуп; 

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини; 

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп. 

 

III 

– Документација за пријављивање на јавно надметање – 

1.  Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини понуђач доказује следећом докуменатацијом: 

- за физичко  лице: 

- потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године; 

- лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом. 

- за правно лице: 

- потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године; 

- извод из привредног регистра (не старији од шест месеци). 

2. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини 

за пољопривредну производњу за бројеве јединица јавних надметања означени * у табели тачке 1. овог 

огласа понуђач доказује следећом докуменатацијом: 

- за физичка лица личном картом или очитаном личном картом за личне карте са чипом и потврдом о 

активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава ; 

- за правна лицa изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци) и потврдом о активном 

статусу у Регистру пољопривредних газдинстава; 
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3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта 

у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за 

бројеве јединица јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује следећом 

докуменатацијом: 

- потврдом о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава; 

- изводом из привредног регистра (не старији од шест месеци), односно оснивачким актом као доказ 

да је регистровано за енергетску делатност за чије обављање се користе обновљиви извори од биомасе и 

сточарства. 

Понуђач се пријављује и прилаже скенирану, односно фотографисану документацију којом доказује 

испуњеност услова за остваривање права закупа и коришћења путем Апликације, и то: 

1. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу III тачка 1. овог 

огласа и доказ о уплати депозита; 

2. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу 

документацију наведену у делу III тачка 2. овог огласа; 

3. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих 

извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу III тачка 3. овог огласа; 

 

Понуђач одговара за тачност података које уноси у Апликацију, као и за веродостојност исправа које 

прилаже, а које морају да буду читљиве. 

IV 

– Рок за подношење пријаве - 

Рок пријављивање и   подношење документације у Апликацију је до 15:00 сати, дана 

04.02.2021. године. 

Непотпуне пријаве неће се разматрати. 

Једном поднета пријава са понудом не може се мењати. 

V 

– Јавно надметање - 

Отварање понуда за давање у закуп  и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа 

одржаће, и то: 

КО Дана Почетак у (часова) 

Атеница 12.02.2021 10:00 

Балуга (Љубићска) 12.02.2021 10:00 

Балуга (Трнавска) 12.02.2021 10:00 

Бањица 12.02.2021 10:00 

Бечањ 12.02.2021 10:00 

Бељина 12.02.2021 10:00 

Бресница 12.02.2021 10:00 

Брезовица 12.02.2021 10:00 

Чачак 12.02.2021 10:00 

Доња Горевница 12.02.2021 10:00 

Доња Трепча 12.02.2021 10:00 

Горичани 12.02.2021 10:00 

Горња Горевница 12.02.2021 10:00 
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Горња Трепча 12.02.2021 10:00 

Јанчићи 12.02.2021 10:00 

Јездина 12.02.2021 10:00 

Јежевица 12.02.2021 10:00 

Качулице 12.02.2021 10:00 

Катрга 12.02.2021 10:00 

Коњевићи 12.02.2021 10:00 

Кукићи 12.02.2021 10:00 

Кулиновци 12.02.2021 10:00 

Липница 12.02.2021 10:00 

Љубић 12.02.2021 10:00 

Лозница 12.02.2021 10:00 

Међувршје 12.02.2021 10:00 

Милићевци 12.02.2021 10:00 

Миоковци 12.02.2021 10:00 

Мојсиње 12.02.2021 10:00 

Мрчајевци 12.02.2021 10:00 

Мршинци 12.02.2021 10:00 

Остра 12.02.2021 10:00 

Паковраће 12.02.2021 10:00 

Петница 12.02.2021 10:00 

Прељина 12.02.2021 10:00 

Премећа 12.02.2021 10:00 

Придворица 12.02.2021 10:00 

Пријевор 12.02.2021 10:00 

Прислоница 12.02.2021 10:00 

Рајац 12.02.2021 10:00 

Ракова 12.02.2021 10:00 

Рошци 12.02.2021 10:00 

Слатина 12.02.2021 10:00 

Соколићи 12.02.2021 10:00 

Станчићи 12.02.2021 10:00 

Трбушани 12.02.2021 10:00 

Трнава 12.02.2021 10:00 

Вапа 12.02.2021 10:00 

Виљуша 12.02.2021 10:00 

Вранићи 12.02.2021 10:00 

Врнчани 12.02.2021 10:00 

Вујетинци 12.02.2021 10:00 

Заблаће 12.02.2021 10:00 

Жаочани 12.02.2021 10:00 

 

Након истека рока за пријаву из дела IV овог огласа, а пре дана одређеног за отварање понуда из 

дела V овог огласа, надлежни орган јединице локалне самоуправе утврђује испуњеност услова за 

остваривање права закупа и коришћења свих подносилаца захтева на основу документације 

приложене у Апликацији. 



12. фебруар 2021. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 143 – Број 4 

На дан отварања понуда, из дела V овог огласа, из Апликације се према висини понуде 

аутоматски формира ранг листа понуђача за које је утврђено да испуњавају услове за закуп и 

коришћење пољопривредног земљишта. 

Ранг листа понуђача објављује се на званичној веб – презентацији Управе за пољопривредно 

земљиште и садржи списак лица који испуњавају услове за остваривање права закупа и коришћења 

пољопривредног земљишта рангираних према висини понуде, време доставе захтева и списак лица који 

не испуњавају услове за остваривање права закупа пољопривредног земљишта. 

VI 

- Плаћање закупнине - 

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања 

понуда. 

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије 

на дан уплате. 

VII 

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања - 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ 

о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде преко градске управе града ЧАЧАК. 

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 

30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је 

доставити и : 

-   гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или 

-   уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или 

-  доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања 

закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за 

последњу годину закупа 

 

Ову одлуку објавити на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште, у дневном 

листу/службеном гласилу јединице локалне самоуправе/локалном листу/ на огласној табли градске управе 

ЧАЧАК и месним канцеларијама, и на веб презентацији града ЧАЧАК, с тим што ће се рок за подношење 

пријаве рачунати од дана објављивања на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник  

Број: 320-9/2021-IV-5-3                                                                             

Дана: 26.01.2021. године 

 

Градоначелник 

Милун Тодоровић, с.р. 
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95.  

            На основу члана  247. Закона о раду 

(,,Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/2009, 

32/2013 и 75/2014), Градско веће града Чачка, 

овлашћени орган оснивача, репрезентативни 

Синдикат запослених у Установи “Зрачак” ,Центар 

за пружање услуга у социјалној заштити “Зрачак”, 

Чачак (у даљем тексту: учесници) дана 11. 2. 2021. 

године, закључују:  

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР  

Центра за пружање услуга у социјалној 

заштити „Зрачак“ Чачак 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

Колективним уговором Центра за пружање 

услуга у социјалној заштити “Зрачак”, Чачак (у 

даљем тексту: Колективни уговор) у складу са 

законом  уређују се права, обавезе и одговорности 

из радног односа свих запослених код послодавца  

Центра за пружање услуга у социјалној заштити  

“Зрачак”, Чачак (у даљем тексту: Центар), 

међусобни односи учесника овог уговора и друга 

питања од значаја за запосленог и послодавца. 

Члан 2. 

Колективни уговор се примењује на све 

запослене код Послодавца.  

Члан 3. 

На права, обавезе и одговорности 

запослених, која нису уређена овим уговором, 

непосредно се примењују одговарајуће одредбе 

Закона.  

II РАДНИ ОДНОС  

1. Заснивање радног односа  

Члан 4. 

Радни однос код Послодавца заснива се 

уговором о раду.  

Уговор о раду закључују у име Послодавца 

директор и запослени.  

Члан 5. 

Одлуку о потреби пријема у радни однос 

доноси директор.  

Оглашавање слободног радног места врши 

се преко Националне службе за запошљавање.  

Директор доноси одлуку о пријему у радни 

однос, у року од 30 дана од дана истека рока за 

подношење пријава.  

2. Уговор о раду 

Члан 6. 

Радни однос заснива се закључивањем 

уговором о раду.  

Уговор о раду закључује се у најмање три 

примерка од којих се један обавезно предаје 

запосленом, а два задржава послодавац.  

Уговор о раду може да се закључи на 

неодређено или одређено време.  

Уговор о раду у коме није утврђено време 

на које се закључује сматра се уговором о раду на 

неодређено време.  

Уговор о раду закључује се пре ступања 

запосленог на рад, у писаном облику.  

Ако послодавац са запосленим не закључи 

уговор о раду у складу са ставом 1. овог члана, 

сматра се да је запослени засновао радни однос на 

неодређено време даном ступања на рад. 

Члан 7. 

Уговор о раду садржи:  

1) назив и седиште послодавца;  

2) лично име запосленог, место пребивалишта, 

односно боравишта запосленог;  

3) врсту и степен стручне спреме, односно 

образовања запосленог, који су услов за 

обављање послова за које се закључује уговор 

о раду;  

4) назив и опис послова које запослени треба да 

обавља;  

5) место рада;  

6) врсту радног односа (на неодређено или 

одређено време);  

7) трајање уговора о раду на одређено време и 

основ за заснивање радног односа на одређено 

време;  

8) дан почетка рада;  

9) радно време;  

10) новчани износ плате на дан закључења 

уговора о раду;  

11) елементе за утврђивање плате, накнаде плате,  

увећане плате и друга примања запосленог;  

12)  рокове за исплату плате и других примања на 

која запослени има право;  
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13) трајање дневног и недељног радног времена.  

На права и обавезе која нису утврђена 

уговором о раду примењују се одговарајуће 

одредбе закона и овог уговора.  

3. Ступање на рад 

Члан 8. 

Запослени остварује права и обавезе из 

радног односа даном ступања на рад.  

Ако запослени не ступи на рад даном 

утврђеним уговором о раду, сматра се да није 

засновао радни однос, осим ако је спречен да 

ступи на рад из оправданих разлога или ако се 

послодавац и запослени друкчије договоре.  

Члан 9. 

Послодавац је дужан да уговор о раду, 

односно други уговор у складу са овим законом 

или њихову копију држи у седишту.  

Члан 10. 

Пријем у радни однос на одређено време 

може се извршити без огласа:  

- ради замене одсутног запосленог до 60 дана;  

- до избора кандидата по расписаном огласу;  

− до избора кандидата – када се на оглас не пријави 

ни један кандидат или ако ни један од пријављених 

кандидата не испуњава услове.  

  Установа прима у радни однос на одређено 

време по расписаном огласу лице:  

- ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана;  

- у својству приправника;  

- због повећања обима посла које траје одређено 

време и у другим случајевима у складу са законом.  

Радни однос заснован на одређено време 

не може да прерасте у радни однос на неодређено 

време  

4. Пробни рад  

Члан 11. 

Пробни рад може трајати најкраће један 

месец, а најдуже три месеца.  

Радне и друге стручне способности 

запосленог за време пробног рада утврђује 

комисија од три члана коју именује директор.  

Чланови комисије морају имати најмање 

исту врсту и степен стручне спреме као и 

запослени на пробном раду.  

Комисија прати радне и стручне 

способности запосленог у току пробног рада.  

Комисија је дужна да седам дана пре 

истека пробног рада, директору достави у писаној 

форми образложено мишљење о пробном раду 

запосленог.  

     II ПОСЛОВИ СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ  

Члан 12. 

  Запосленом који обавља одређене послове 

на радном месту са повећаним ризиком може да се 

скрати радно време и при томе има права из радног 

односа као да ради са пуним радним временом.  

Члан 13. 

Послодавац је дужан да запосленом на 

радном месту са повећаним ризиком пре почетка 

рада обезбеди претходни лекарски преглед, као и 

периодични лекарски преглед у току рада.  

Ако се у поступку периодичног лекарског 

прегледа утврди да запослени не испуњава 

посебне здравствене услове за обављање послова 

на радном месту са повећаним ризиком, 

послодавац може да га премести на друге послове 

који одговарају његовим здравственим 

способностима .  

Члан 14. 

На основу извршене процене ризика и 

стручне анализе, за радно место са повећаним 

ризиком, може да се као превентивна мера за 

безбедан и здрав рад утврди скраћено радно време, 

додатне једнократне паузе као и друге мере.  

Члан 15. 

Радно време запосленог, у складу са 

законом, скраћује се сразмерно штетном дејству 

услова рада на здравље и радну способност 

запосленог, у складу са извршеном проценом 

ризика и стручном анализом службе медицине 

рада.  

Дужина радног времена за групе послова, 

уколико се те групе послова обављају на радним 

местима која су утврђена као радна места са 

повећаним ризиком, утврђује се на основу 

следећих смерница:  

1) I  група послова - од 35 часова недељно, и то за 

стални непосредни рад са лицима теже и тешко 

ометеним у менталном развоју и лицима 

оболелима од аутизма – и то дефектолог, 

психолог, социјални радник, радни терапеут, 

физиотерапеут, инструктор за корективни рад, 

медицинска сестра и неговатељ.  
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2) II група - од 36 часова недељно, и то за стални 

непосредни рад са лицима умерено ометеним у 

менталном развоју – и то дефектолог, психолог, 

социјални радник, радни терапеут, физиотерапеут, 

инструктор за корективни рад, медицинска сестра 

и неговатељ;  

3) III група - од 37,5 часова недељно, и то за 

непосредан рад на откривању, дијагностици, 

третману и праћењу корисника социјалне заштите 

у центрима за социјални рад и установама 

социјалне заштите;  

Скраћено радно време из става 2. овог 

члана, не може бити краће од 30 сати недељно.  

Скраћено радно време из ст. 2. и 3. овог 

члана, сматра се радом са пуним радним временом.  

Када се на радном месту појаве нове 

опасности или штетности, односно дође до 

промене нивоа ризика у процесу рада, у поступку 

измене или допуне акта о процени ризика, 

послодавац може да, након извршене стручне 

анализе, као превентивну меру за безбедан и здрав 

рад утврди скраћено радно време.  

Члан 16. 

Запослени који обављају послове на 

радном месту са повећаним ризиком, запослени са 

инвалидитетом или телесним оштећењем, 

професионално оболели, као и запослени који 

обављају послове на којима у складу са актом о 

процени ризика постоји могућност 

професионалног обољења, имају право на 

коришћење одмора за превенцију радне 

инвалидности, рехабилитацију и превентивну 

рекреацију у бањским и климатским 

лечилиштима, у складу са налазом службе 

медицине рада.  

Запослени који ради на радном месту са 

повећаним ризиком има и друга права у складу са 

законом и овим уговором.  

Општим актом послодавца регулисаће се 

начин остваривања права из става 1. овог члана.  

Члан 17. 

Запослени који је професионално оболео 

не може трпети никакву штету нити сносити било 

какве трошкове због тога што је професионално 

оболео.  

Послодавац је дужан да професионално 

оболелом запосленом обезбеди радно место према 

радној способности, у складу са законом.  

 

Члан 18. 

Послодавац је дужан да запосленом са 

инвалидитетом обезбеди услове за рад на 

пословима и у радној околини према радној 

способности, у складу са законом.  

Члан 19. 

Уговор о раду на неодређено или одређено 

време може се закључити са приправником ради 

оспособљавања за самостални рад, у складу са 

законом.  

За време приправничког стажа приправник 

има право на плате у висини до 80% од основне 

плате за наведене послове као и сва друга права из 

радног односа.  

IV ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ  

1. Образовање запослених  

Члан 20. 

Послодавац може, у складу са општим 

актом центра, упутити запосленог на додатно 

образовање у складу са законом и то:  

1) ако има потребе за додатним образовањем 

запосленог;  

2) ако премештај запосленог на други 

одговарајући посао, због потребе процеса и 

организације рада, захтева додатна знања и 

вештине за обављање ових послова.  

  Запослени и послодавац закључују уговор 

о финансирању образовања, којим се регулишу 

међусобна права и обавезе у вези образовања 

запосленог, односно обавезе након окончаног 

образовања у складу са законом.  

2. Стручно оспособљавање и усавршавање  

Члан 21. 

Послодавац је дужан да у складу са 

законом стручном раднику и стручном сараднику, 

односно другом запосленом обезбеди услове за 

прописима утврђено стручно оспособљавање и 

усавршавање, које подразумева стицање знања и 

вештина, кроз акредитоване програме обуке за рад 

на одговарајућим пословима у социјалној заштити 

и друге облике стручног усавршавања у складу са 

прописима.  

Запослени и послодавац закључују уговор 

о стручном оспособљавању и усавршавању из 

става 1. овог члана, којим се регулишу међусобна 

права и обавезе у вези стручног оспособљавања и 

усавршавања, односно обавезе након окончаног 

стручног оспособљавања и усавршавања.  
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Трошкове оспособљавања и стручног 

усавршавања за све запослене, за потребе 

послодавца у складу са Планом који доноси 

ресорни министар, сноси послодавац.  

Члан 22. 

Континуирана едукација се спроводи ради 

одржавања и унапређивања професионалних 

компетенција и квалитета стручног рада, као и 

напредовање, стицање и обнављања лиценце, у 

складу за законом којим се уређује социјална 

заштита.  

Едукација из става 1. овог члана подразумева:  

1) похађање акредитованих програма обуке,  

2) учешће на стручним и научним скуповима,  

3) учешће на семинарима, курсевима и другим 

програмима едукације.  

Члан 23. 

Послодавац упућује запосленог на стручно 

усавршавање према Плану усавршавања (у даљем 

тексту План), у складу са делатношћу центра , који 

предлаже директор послодавца у складу са 

одобреним годишњим програмом рада.  

План који се односи на стручне раднике и 

стручне сараднике доноси се у складу са Планом 

развоја кадрова у социјалној заштити, који доноси 

министар надлежан за социјалну заштиту.  

  План који се односи на друге запослене код 

послодавца, доноси се у складу са потребама 

послодавца ради унапређења квалитета рада у 

центру.  

Руководиоци организационих јединица 

установе дужни су да директору центра  доставе 

предлог Плана до краја јуна текуће године за 

наредну годину, водећи рачуна о нивоу 

образовања запослених, области за које је 

запосленом издата дозвола за самостални рад 

(лиценца), као и пословима које обављају стручни 

радници, стручни сарадници и други запослени.  

План из става 1. овог члана доноси 

Управни одбор центра приликом усвајања 

годишњег програма рада центра  и ставља 

запосленима на увид.  

Члан 24. 

Послодавац својом одлуком одобрава 

стручним радницима и другим запосленима који у 

складу са законом имају обавезу стицања и 

обнављања лиценце похађање акредитованог 

програма обуке односно континуиране едукације, 

ради обнављања дозволе за самостални рад 

(лиценце).  

Члан 25. 

Послодавац је дужан да свим запосленима 

који имају обавезу стицања и обнове лиценце, 

обезбеди благовремено и под истим условима 

право на континуирану едукацију у смислу члана 

23. Уговора.  

У случају да запослени прекине 

образовање, стручно оспособљавање или 

усавршавање дужан је да послодавцу надокнади 

све трошкове, осим ако је до прекида дошло услед 

оправданих разлога.  

Члан 26. 

Запослени кога послодавац упути на 

стручно оспособљавање и усавршавање ради 

потреба процеса рада има право на накнаду 

трошкова: уписа семестра, полагања испита и 

набавку уџбеника, у складу са општим актом код 

послодавца  

Члан 27. 

Запослени са одговарајућом лиценцом, 

коме послодавац није благовремено испунио 

обавезе из плана послодавца у погледу стручног 

оспособљавања и усавршавања у складу са 

Планом и законом не може сносити последице.  

V РАДНО ВРЕМЕ  

Члан 28. 

Радни однос може да се заснује и за рад са 

пуним и непуним радним временом, на одређено и 

на неодређено време.  

Радно време је временски период у коме је 

запослени дужан односно расположив да обавља 

послове према налозима послодавца на месту где 

се послови обављају, у складу са Законом.  

Члан 29. 

Пуно радно време запосленог износи 40 

часова.  

Радна недеља траје пет радних дана. Радни 

дан траје осам часова.  

Члан 30. 

Запослени који ради са непуним радним 

временом има сва права из радног односа 

сразмерно времену проведеном на раду, осим ако 

за поједина права није другачије одређено.  
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Запослени који ради са непуним радним 

временом у Центру може за остатак радног 

времена да заснује радни однос код другог 

послодавца и да на тај начин оствари пуно радно 

време.  

Члан 31. 

Послодавац је дужан да у року од 30 дана 

пре указане потребе запослене обавести о 

доступности послова са пуним и непуним радним 

временом оглашавањем обавештења на огласној 

табли установе.  

Послодавац је дужан да пре објављивања 

обавештења упозна синдикат и размотри његово 

мишљење о оправданости послова са непуним 

радним временом.  

Члан 32. 

Послодавац води евиденцију о 

прековременим сатима.  

Члан 33. 

  Запослени за сваки сат који по налогу 

претпостављеног ради дуже од пуног радног 

времена (прековремени рад) има право на сат и по 

слободно.  

Рад дужи од пуног радног времена месечно 

се прерачунава у слободне сате, које запослени 

мора да искористи у току наредног месеца. 

Запосленом коме због природе послова радног 

места не буде омогућено да у току наредног 

месеца искористи слободне сате, за сваки сат 

прековременог рада исплатиће се вредност сата 

основне плате запосленог увећано за 26%.  

Право на додатак за прековремени рад 

утврђује се решењем послодавца које у 

образложењу мора да садржи разлоге због којих 

запослени не може да искористи слободне сате.  

Члан 34. 

Стручни радници и сарадници који 

спроводе васпитно-образовни рад у корисничким 

групама имају 30 сати непосредног рада са 

корисницима. Остало радно време распоређује се 

на припрему за рад, стручно усавршавање, 

инструктивни и саветодавни рад са осталим 

запосленима, сарадњу са породицом и друге 

активности.  

  Пуно радно време у радној недељи са 

получасовном паузом осталих запослених износи 

40 часова.  

Непосредни руководиоци одређују 

распоред рада радника у току радне недеље.  

VI  ОДМОРИ И ОДСУСТВА  

Члан 35. 

Запослени има право на одмор у току 

дневног рада, дневни одмор и недељни одмор у 

складу са законом о раду.  

1. Одмор у току дневног рада  

Члан 36. 

Запослени који ради пуно радно време има 

право на одмор у току дневног рада у трајању од 

најмање 30 минута.  

  Послодавац је обавезан да уреди време 

одмора на начин којим се не угрожава обављање 

делатности.  

1.1. Дневни одмор 

Члан 37. 

Запослени има право на одмор између два 

узастопна радна дана у трајању од најмање 12 сати 

непрекидно, ако овим уговорм није друкчије 

одређено.  

1.2. Недељни одмор 

Члан 38. 

Запосленом се мора обезбедити недељни 

одмор од најмање 24 сата непрекидно у току радне 

недеље.  

  Запосленом који због рада није могао да 

користи недељни одмор, послодавац мора да 

обезбеди одмор у току наредне недеље.  

2. Годишњи одмор  

Члан 39. 

Запослени има право на годишњи одмор у 

складу са законом и овим уговором.  

Дужина годишњег одмора утврђује се тако 

што се законски минимум од 20 радних дана 

увећава по основу:  

1) радног искуства:  

- за сваке три године рада у радном односу - један 

дан;  

- запосленом са преко 30 година проведених у 

радном односу или са преко 55 година живота и 

запосленој са преко 25 година проведених у 

радном односу или са преко 50 година живота - 

за 3 радна дана;  

2) стручне спреме, сложености послова и 

одговорности:  
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− високо образовање на студијама другог степена 

(мастер, академске студије, специјалистичке 

академске студије или специјалистичке струковне 

студије) у складу са Законом о високом 

образовању почев од 10.9.2005. године и на 

основним студијама у трајању од најмање 4 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10.9.2005. године – пет радних 

дана;  

− високо образовање на основним академским 

студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, 

основне струковне студије, односно студије у 

трајању од 3 године – три радна дана;  

− запослени са средњом стручном спремом – два 

радна дана; − осталим запосленима – један радни 

дан.  

3) услова рада: за рад на пословима из члана 15. 

овог уговора:  

− за I групу послова – десет радних дана,  

− за II групу послова – осам радних дана,  

− за III групу послова – пет радних дана.  

4) доприноса на раду на предлог непосредног 

руководиоца за:  

- изузетне резултате рада - до пет радних дана;  

5) социјалног и здравственог статуса запосленог:  

- инвалиду рада - за три радна дана,  

- родитељу, усвојитељу, старатељу или хранитељу 

са дететом до 14 година живота без обзира на 

број деце - за два радна дана,  

- самохраном родитељу са дететом до 14 година 

живота - за три радна дана,  

- запосленом који болује од професионалне 

болести - за пет радних дана,  

- запосленом који болује од хроничне болести која 

захтева непрекидно лечење дуже од 20 дана 

годишње - за пет радних дана,  

- запосленом који има дете са тешким физичким и 

менталним оштећењима - за седам радних дана;  

6) контакта са корисницима:  

- запосленом који је у непосредном контакту са 

родитељима/старатељима односно корисницима 

као и запосленом који ради у сменама, ноћу, 

суботом и недељом, а не остварују права на 

увећани број дана годишњег одмора по основу 

скраћеног радног времена - за три радна дана.  

  Самохраним родитељем у смислу Уговора 

сматра се родитељ који живи са најмање једним 

дететом, није у брачној или ванбрачној заједници, 

и који нема помоћи у издржавању детета од стране 

другог брачног друга или је та помоћ нижа од 50% 

минималне зараде у Републици утврђене у складу 

са законом.  

  Допринос на раду утврђује се општим 

актом послодавца.  

Годишњи одмор по свим основама из става 

1. овог члана не може трајати дуже од 35 радних 

дана.  

Изузетно од става 5. овог члана, запослени 

који раде скраћено радно време и запослени из 

става тачка 1) алинеја 2. имају право на коришћење 

годишњег одмора у трајању до 40 радних дана.  

Члан 40. 

Послодавац је дужан да на почетку године, 

а најкасније до 31. марта сачини план коришћења 

годишњих одмора запослених на основу захтева 

који су запослени дужни да доставе до 15. марта 

текуће године.  

Руководиоци организационих јединица су 

дужни да благовремено сачине предлог плана 

коришћења годишњег одмора запослених 

груписан према пословима.  

Општим актом послодавца утврђују се 

критеријуми на основу којих се утврђује право 

првенственог коришћења годишњег одмора.  

  Послодавац може утврдити право на 

колективни годишњи одмор, уз сагласност 

репрезентативног синдиката.  

Члан 41. 

Годишњи одмор чије је коришћење 

започето, може се прекинути само уз писмену 

сагласност запосленог.  

VII  ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО  

Члан 42. 

Запослени има право на плаћено одсуство 

у току календарске године, у следећим 

случајевима:  

1) склапања брака - седам радних дана;  

2) склапање брака детета - три радна дана по 

детету;  

3) рођење детета - пет радних дана;  
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4) порођаја другог члана уже породице - један 

радни дан;  

5) усвајања детета - пет радних дана;  

6) теже болести члана уже породице - седам 

радних дана;  

7) селидбе - три радна дана;  

8) испраћај сина у војску и пунолетства детета – 

један радни дан;  

9) заштите и отклањања штетних последица у 

домаћинству проузрокованих елементарном 

непогодом или другом несрећом - пет радних 

дана;  

10) учествовања на такмичењима и сусретима које 

организује синдикат - седам радних дана;  

11) присуствовања седницама и семинарима 

државних органа, органа управе и локалне 

самоуправе, органа коморе, органа управљања 

у установи, органа синдиката у својству члана 

и сусретима радника социјалне делатности;  

12) ради упућивања на превентивно-рекреативне 

одморе - седам дана 13) у другим случајевима 

утврђеним колективним уговором код 

послодавца 14) обављање приватних послова 

– један радни дан.  

15) поласка детета запосленог у први разред 

основне школе – два радна дана  

16) смрти сродника – један радни дан.  

Плаћено одсуство у свим случајевима из 

става 1. овог члана не може трајати дуже од 10 

радних дана.  

Запослени кога је послодавац упутио на 

додатно образовање, има право на плаћено 

одсуство сразмерно броју испита предвиђених 

наставним планом за ту годину и то један радни 

дан за сваки испит;  

Поред одсуства из ст. 1. и 2. овог члана 

запослени има право на плаћено одсуство још:  

1) због смрти члана уже породице - пет радних 

дана;  

2) за сваки случај добровољног давања крви - два 

узастопна дана, рачунајући и дан давања крви.  

Члановима уже породице у смислу овог 

члана сматрају се: брачни друг, деца, браћа, 

сестре, родитељи, усвојеник, усвојилац и 

старатељ.  

Запослени кога је послодавац упутио на 

похађање програма обуке односно континуиране 

едукације има право на плаћено одсуство за све 

време трајања програма, односно за време 

неопходно за долазак у место у коме се спроводи 

програм обуке односно континуиране едукације и 

повратак у место рада. 

VIII НЕПЛАЋЕНО ОДСУСТВО  

Члан 43. 

Послодавац је дужан да запосленом 

омогући одсуство са рада без накнаде плате 

(неплаћено одсуство) у случају смрти сродника 

који нису наведени у члану 42. Уговора у трајању 

до 2 радна дана.  

  Послодавац је дужан да запосленом, на 

лични захтев, омогући неплаћено одсуство до пет 

радних дана и у другим случајевима утврђеним 

општим актом послодавца.  

Члан 44. 

Послодавац може на захтев запосленог, да 

запосленом омогући коришћење неплаћеног 

одсуства и у дужем трајању под условима 

утврђеним овим Колетивним уговором, нарочито 

због:  

1) опоравка, путовања ради лечења запосленог 

које није обухваћено као право из обавезног 

здравственог осигурања;  

2) учествовања на културним и спортским 

приредбама у својству извођача, стручним 

конгресима и конференцијама;  

3) ради неге теже оболелог члана породице у 

трајању до 30 радних дана,  

4) других разлога личне природе.  

  Неплаћено одсуство из става 1. овог члана 

може се одобрити највише два пута у току 

календарске године.  

 Члан 45. 

Писмени захтев за неплаћено одсуство 

запослени подноси непосредном руководиоцу 

најмање седам дана пре датума коришћења 
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одсуства, изузев у случајевима болести или смрти 

члана уже или шире породице.  

  Члановима уже породице сматрају се лица 

из члана 42. Уговора.  

  Сагласност на неплаћено одсуство даје 

непосредни руководилац, а одобрава решењем 

директор установе, ако се одобреним неплаћеним 

одсуством не угрожава процес и организација 

рада.  

Члан 46. 

Запослени се може вратити на рад код 

послодавца и раније са одобреног неплаћеног 

одсуства.  

IX БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ  

1. Права и обавезе  

Члан 47. 

Општим актом у складу са законом и овим 

уговором, уређују се права, обавезе и 

одговорности послодавца и запослених у вези са 

безбедношћу и здрављу на раду.  

 Члан 48. 

Послодавац је дужан да обезбеди 

запосленом рад на радном месту и у радној 

околини у којима су спроведене мере безбедности 

и здравља на раду у складу са прописима о 

безбедности и здравља на раду, као и да за 

примену мера безбедности и здравља на раду 

обезбеди потребна финансијска средства.  

Послодавац је дужан да обезбеди да 

опрема за рад буде прилагођена запосленом, а 

радна околина, средства за рад и средства и опрема 

за личну заштиту запосленог на раду буду 

благовремено и адекватно обезбеђена.  

Члан 49. 

Послодавац је дужан да изврши 

оспособљавање запосленог за безбедан и здрав 

рад.  

  За време оспособљавања из става 1. овог 

члана запослени има право на плаћено одсуство.  

  Трошкове оспособљавања за безбедан и 

здрав рад сноси послодавац.  

  Трошкове процене радне способности 

запослених у центру, ради утврђивања могућности 

одржања запослења, односно радног ангажовања 

сноси послодавац.  

Члан 50. 

У случају када запосленом прети 

непосредна опасност по живот или здравље, 

запослени има право да предузме одговарајуће 

мере у складу са својим знањем и техничким 

средствима која му стоје на располагању, као и да 

напусти радно место, односно радну околину.  

  Запослени није одговоран за штету коју 

проузрокује послодавцу, нити чини повреду радне 

обавезе у случају из става 1. овог члана.  

Члан 51. 

Послодавац је дужан да донесе акт о 

процени ризика за сва радна места у радној 

околини, као и да утврди начин и мере за њихово 

отклањање.  

Акт о процени ризика мора бити заснован 

на детаљном сагледавању свих технолошких и 

радних процеса и свих послова које обавља 

запослени и других услова рада на радном месту, 

средстава и опреме за личну заштиту запослених, 

препознавању и утврђивању свих опасности и 

штетности.  

  Акт о процени ризика нарочито мора бити 

заснован на резултатима претходних испитивања - 

мерења: радне околине, опреме и оруђа за рад, 

испитивања опасности (механичких у вези са 

карактеристикама радног места и коришћењем 

електричне енергије) и штетности које настају или 

се појављују у процесу рада (хемијских, физичких, 

биолошких, микроклиматских у погледу 

осветљености или климатских), штетности које 

проистичу из психичких и психофизичких напора, 

штетности које су везане за технолошки процес и 

организацију рада и других штетности у радном 

процесу при обављању послова и радних задатака 

одређених правилником, извршеним од стране 

правних лица са лиценцом у складу са прописима.  

2. Послови са повећаним ризиком  

Члан 52. 

Запослени може обављати послове са 

повећаним ризиком ако испуњава следеће услове:  

1) да има прописану стручну спрему;  

2) да испуњава посебне здравствене услове за рад 

на пословима са повећаним ризиком;  

3) да је претходно оспособљен за безбедан и здрав 

рад;  

4) да није млађи од 18 година;  

5) да није инвалид рада.  

Члан 53. 

Запослена жена за време трудноће и мајка 

са дететом до три године, не може да ради на 
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пословима са повећаним ризиком без њеног 

пристанка.  

Послодавац не може запослену жену 

распоредити да обавља послове са повећаним 

ризиком који би могли да јој угрозе остваривање 

материнства.  

Члан 54. 

Запослени који обављају послове са 

повећаним ризиком, запослени са инвалидитетом 

или телесним оштећењем, професионално 

оболели, као и запослени који обављају послове на 

којима у складу са актом о процени ризика постоји 

могућност професионалног обољења, имају право 

на коришћење одмора за превенцију радне 

инвалидности, рехабилитацију и превентивну 

рекреацију у бањским и климатским лечилиштима 

према упутству медицине рада.  

Посебним актом који доноси Управни 

одбор се утврђује начин остваривања права из 

става 1. овог члана.  

3. Представник запослених за безбедност и 

здравље на раду  

Члан 55. 

Запослени код послодавца имају право да 

изаберу једног представника запослених за 

безбедност и здравље на раду.  

Број представника запослених за 

безбедност и здравље на раду код послодавца и 

начин њиховог избора утврђује се колективним 

уговором.  

Представника запослених за безбедност и 

здравље на раду код послодавца може да предложи 

репрезентативни синдикат, а ако има више 

репрезентативних синдиката, представника 

предлажу репрезентативни синдикати споразумно 

односно синдикат са већим бројем чланова 

синдикалне организације.  

Члан 56. 

Мандат представника запослених за 

безбедност и здравље на раду код послодавца траје 

четири године.  

Пре истека периода на који је изабран, 

представнику запослених за безбедност и здравље 

на раду код послодавца мандат може да престане 

због:  

- престанка радног односа  

- подношења оставке  

- изгласавања неповерења од стране органа који га 

је предложио.  

У случају из става 2. овог члана избор 

новог представника запослених за безбедност и 

здравље на раду спроводи се најкасније у року од 

30 дана од престанка мандата претходног 

представника.  

Члан 57. 

Послодавац је дужан да представника 

запослених за безбедност и здравље на раду 

информише најмање једном у шест месеци о свим 

подацима који се односе на безбедност и здравље 

на раду.  

Члан 58. 

О уоченим неправилностима у примени 

прописа о безбедности и здрављу на раду, 

представник запослених за безбедност и здравље 

на раду непосредно обавештава:  

1) директора;  

2) лице за послове безбедности и здравља на раду 

код послодавца;  

3) руководиоца дела процеса рада;  

4) Одбор за безбедност и здравље на раду;  

5) одбор репрезентативног синдиката.  

Члан 59. 

Представник запослених за безбедност и 

здравље на раду има право на плаћено одсуство са 

рада, ради обављања активности везаних за 

безбедност и здравље на раду и право на плаћено 

одсуство за све време проведено на седницама 

Одбора за безбедност и здравље на раду, као и за 

време присуствовања инспекцијском надзору, у 

складу са колективним уговором код послодавца.  

  Представник запослених за безбедност и 

здравље на раду, за време плаћеног одсуства из 

става 1. овог члана, има право на накнаду зараде у 

висини просечно остварене зараде у претходних 

12 месеци.  

  Представник запослених за безбедност и 

здравље на раду, пре коришћења плаћених часова 

за обављање послова безбедности и здравља на 

раду, дужан је да благовремено о томе обавести 

непосредног руководиоца.  

Члан 60. 

Представник запослених за безбедност и 

здравље на раду за време обављања функције и по 

престанку функције ужива заштиту сходно члану 

188. Закона о раду ако поступа у складу са 

законом, колективним уговором и општим актима 

послодавца.  
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Члан 61. 

Представник запослених за безбедност и 

здравље на раду дужан је да репрезентативне 

синдикате информише о свом раду најмање једном 

у шест месеци, односно на сваки њихов захтев.  

4. Одбор за безбедност и здравље на раду  

Члан 62. 

Чланови одбора за безбедност и здравље на 

раду су:  

1) представници запослених за безбедност и 

здравље на раду;  

2) представници које именује директор.  

  Одбор за безбедност и здравље на раду 

броји 3 члана и то два представника запослених за 

безбедност и здравље на раду и један представник 

кога именује директор.  Одбор за безбедност 

доноси пословник о свом раду.  

            Представника запослених за безбедност и 

здравље на раду код послодавца може да предложи 

репрезентативни синдикат, а ако има више 

репрезентативних синдиката, представника 

предлажу репрезентативни синдикати споразумно 

односно синдикат са већим бројем чланова 

синдикалне организације.  

  Иницијативу за формирање одбора за 

безбедност и здравље на раду могу да поднесу и 

послодавац, репрезентативни синдикати и 

запослени.  

  Послодавац је дужан да омогући да се, 

најкасније у року 15 дана од дана покретања 

иницијативе из става 3. овог члана, образује одбор 

за безбедност и здравље на раду и почне са радом.  

Члан 63. 

Мандат чланова одбора за безбедност и 

здравље на раду траје четири године.  

  Директор, односно репрезентативни 

синдикат може предложити другог члана одбора за 

безбедност и здравље на раду - представника 

послодавца, односно репрезентативног синдиката, 

уколико не извршава активности представника 

запослених на начин прописан Пословником о 

раду.  

  Председника одбора за безбедност и 

здравље на раду бирају чланови одбора већином 

гласова.  

  Председник одбора за безбедност и 

здравље на раду одређује се у складу са 

Пословником о раду који доноси Одбор за 

безбедност и здравље на раду.  

  Пословником о раду Одбор за безбедност и 

здравље на раду ближе уређује начин свога рада.  

 Члан 64. 

Чланови Одбора за безбедност и здравље 

на раду приликом обављања активности везаних за 

безбедност и здравље на раду имају право да:  

1) буду информисани о резултатима процене 

ризика;  

2) остварују увид у све акте који се односе на 

безбедност и здравље на раду;  

3) дају предлоге и учествују у разматрању свих 

питања која се односе на спровођење 

безбедности и здравља на раду;  

4) захтевају од послодавца информације о свим 

подацима који се односе на безбедност и 

здравље на раду;  

5) разматрају извештај послодавца о стању 

безбедности и здравља на раду запослених, као 

и о спроведеним мерама;  

6) захтевају од послодавца да предузме 

одговарајуће мере за отклањање или смањење 

ризика који угрожава безбедност и здравље 

запослених;  

7) захтевају вршење инспекцијског надзора ако 

сматрају да нису спроведене одговарајуће мере 

безбедности и здравља на раду;  

8) упознају се са налозима и предлозима или 

предузетим мерама инспекције рада;  

9) разматрају извештаје о повредама на раду, 

професионалним обољењима и обољењима у 

вези са радом и о предузетим мерама за 

безбедност и здравље на раду од стране 

послодавца;  

10) разматрају извештај послодавца о 

предузетим мерама за спречавање непосредне 

опасности по живот и здравље;  

11) разматрају и дају сугестије на део 

колективног уговора код послодавца у области 

безбедности и здравља на раду у току преговора 
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за закључивање и даје иницијативу за измене и 

допуне колективног уговора у овој области;  

12) разматрају нацрте и предлоге свих аката 

послодавца у области безбедности и здравља на 

раду и дају одговарајуће мишљење у сугестије;  

13) разматрају и друга питања у складу са 

законом, колективним уговором и општим 

актима послодавца у области безбедности и 

здравља на раду.  

Члан 65. 

Послодавац може да одбору за безбедност 

и здравље на раду обезбеди потребне просторне и 

административно-техничке услове за несметан 

рад, као и стручну подршку, у складу са техничко-

просторним и финансијским могућностима.  

Послодавац и репрезентативни синдикат 

споразумно утврђују техничке и друге услове за 

рад Одбора за безбедност и здравље на раду.  

Члан 66. 

Одбор за безбедност и здравље на раду 

дужан је да послодавцу и репрезентативним 

синдикатима подноси шестомесечни извештај о 

своме раду.  

  Послодавац и репрезентативни синдикати 

дужни су да размотре ставове и мишљења Одбора 

за безбедност и здравље на раду и да га о свом 

ставу обавесте.  

 Члан 67. 

Чланови одбора за безбедност и здравље на 

раду имају право да присуствују семинарима и 

саветовањима ради едукације за обављање својих 

функција најмање једном годишње.  

  Трошкове из става 1. овог члана сноси 

послодавац.  

5. Заштита омладине  

Члан 68. 

Запослени млађи од 18 година, запослени 

између навршених 18 и 21 године живота имају 

право на заштиту омладине у складу са законом.  

6. Заштита материнства  

Члан 69. 

Запослена жена за време трудноће и 

запослена жена која доји дете не може да ради на 

пословома који су по налазу надлежног 

здравственог органа штетни за њено здравље и 

здравље детета, а нарочито на пословима који 

захтевају подизање терета већег од 2 кг или на 

којима постоји штетно зрачење или изложеност 

екстремним температурама и вибрацијама.  

  Послодавац је дужан да запосленог из 

става 1. овог члана обезбеди обављање других 

одговарајућих послова, а ако таквих послова нема, 

да је упути на плаћено одсуство.  

Члан 70. 

Запослена за време трудноће и запослена 

која доји дете не може да ради прековремено и 

ноћу, ако би такав рад био штетан за њено здравље 

и здравље детета, на основу налаза надлежног 

здравственог органа.  

  Запослена за време трудноће има право на 

плаћено одсуство са рада ради обављања 

здравствених прегледа у вези са трудноћом, 

одређеним од стране изабраног лекара у складу са 

Законом, о чему је дужна да благовремено 

обавести послодавца.  

Самохрани родитељ који има дете до 7 

година живота или дете које је тежак инвалид 

може да ради прековремено, односно ноћу, само уз 

своју писану сагласност.  

7. Породиљско одсуство и одсуство са 

рада ради неге детета  

Члан 71. 

Запослена  има право на одсуство са рада 

због трудноће и порођаја, као и право на одсуство 

ради неге детета у трајању од 365 дана. 

Породиљско одсуство отпочиње на основу налаза 

надлежног здравственог органа најраније 45 дана, 

а обавезно 28 дана пре времена одређеног за 

порођај.  

  Породиљско одсуство траје до навршених 

три месеца од дана порођаја.  

  Запослена жена, по истеку породиљског 

одсуства, има право на одсуство са рада ради неге 

детета до истека 365 дана од дана отпочињања 

породиљског одсуства, за прво и друго дете, а за 

треће и свако наредно у укупном трајању од две 

године.  

  За време породиљског одсуства и одсуства 

са рада ради неге детета запослена жена има право 

на накнаду зараде, у складу са Законом.  

8. Одсуство са рада ради неге детета или друге 

особе  

Члан 72. 

Један од родитеља детета коме је 

неопходна посебна нега због тешког степена 

психофизичке ометености, осим за случајеве 

предвиђене прописима  здравственом осигурању, 
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има право да, по истеку породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета одсуствује са 

рада или да ради са половином пуног радног 

времена, најдуже до навршених пет година живота 

детета.  

За време одсуствовања са рада запослени 

има право на накнаду зараде у складу са Законом.  

Члан 73. 

Један од усвојилаца, хранитељ, односно 

старатељ детета млађег од пет година живота има 

право да ради неге детета одсуствује са рада осам 

месеци непрекидно од дана смештаја детета у 

усвојитељску, хранитељску, односно старатељску 

породицу, а најдуже до навршених пет година 

живота детета.  

Ако је смештај и усвојитељску, 

хранитељску, односно старатељску породицу из 

става 1. овог члана наступио пре навршених три 

месеца живота детета, један од усвојилаца, 

хранитеља односно старатеља детета има право да, 

ради неге детета, одсуствује са рада до навршених 

11 месеци живота детета.  

За време одсуства са рада ради неге детета, 

усвојилац, хранилац, односно старатељ има право 

на накнаду зараде у складу са Законом.  

Члан 74. 

Родитељ или старатељ, односно лице које 

стара о особи оштећеној церебралном парализом, 

дечјом парализом, неком врстом плегије или 

оболелој од мишићне дистрофије и осталих 

тешких обољења, на основу надлежног 

здравственог органа, може на свој захтев да ради 

са непуним радним временом, али не краћим од 

половине пуног радног времена.  

  Запослени који ради са непуним радним 

временом у смислу става 1. овог члана има право 

на одговарајућу зараду, сразмерно времену 

проведеном на рад.  

Члан 75. 

Један од родитеља има право да одсуствује 

са рада док дете не наврши три године живота и 

истом мирују права и обавезе по основу рада.  

Члан 76. 

За време трудноће, породиљског одсуства, 

одсуства са рада ради неге детета, запосленом се 

не може дати отказ, осим ако је радни однос 

заснован на одређено време или ако су се стекли 

други услови предвиђени Законом о раду.  

Члан 77. 

Запослени је дужан да, најкасније у року од 

три дана од дана наступања привремене 

спечености за рад, о томе достави потврду лекара 

која садржи и време очекиване спречености за рад. 

У случају теже болести, уместо запосленог 

потврду могу доставити чланови уже породице 

или друга лица са којима живи у породичном 

домаћинству. Ако запослени живи сам, дужан је да 

достави потврду у року од три дана од дана 

престанка разлога због којих није могао да достави 

потврду.  

Уколико се посумња у оправданост 

разлога за одсуствовање са посла, директор може 

поднети захтев здравственом органу за 

утврђивање здравствене способности запосленог.  

X ПЛАТА, НАКНАДА ПЛАТЕ И ДРУГА 

ПРИМАЊА  

1. Елементи за утврђивање плате  

Члан 78. 

Плате, накнаде плата и остала примања 

обрачунавају се и исплаћују у складу са законом, 

подзаконским прописима којим се уређују плате 

запослених и  овим  уговором.  

Члан 79. 

Плата запосленог у Центру  “Зрачак” 

утврђује се на основу:  

1) основице за обрачун плата (у даљем 

тексту: основица);  

2) коефицијента;  

3) додатка на плату;  

4) обавеза које запослени плаћа по основу 

пореза и доприноса за обавезно социјално 

осигурање из плате, у складу са законом  

Ако је плата запосленог, која је утврђена на 

основу основице за обрачун и коефицијента на 

основу прописа о коефицијентима за обрачун и 

исплату плата, за пуно радно време и остварени 

стандардни учинак , нижа од минималне зараде, 

плата запосленог утврђена на напред описани 

начин се исплаћује у висини минималне плате.  

Члан 80. 

Основицу за обрачун и исплату плате 

утврђује Влада Републике Србије.  

Основица за обрачун и исплату плате у 

Установи  не може бити нижа од основице за 

обрачун и испату плате у социјалној заштити.  

Основица за обрачун и исплату плата из 

става 1. овог члана у Установи може бити увећана  

до 30%, само из сопствених средстава које оствари 

установа.  
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Ако Установа оствари приходе који нису 

јавни приходи у складу са законом, може увећати 

плате у складу са законом и актом Владе којим се 

утврђују коефицијенти и основица за обрачун 

плате до висине оствареног прихода, а највише до 

30% по запосленом.  

2. Додатак на плату  

 Члан 81. 

         Запослени има право на додатак на плату за:  

1) време проведено у радном односу (за минули 

рад) - 0,4% од основице за сваку пуну годину 

рада остварену у радном односу у установама 

социјалне заштите,  

2) за рад на дане државног и верског празника који 

је нерадни дан - 110% од основице;  

3) за рад ноћу (између 22,00-06,00 часова наредног 

дана), ако такав рад није вреднован при 

утврђивању основне зараде - 26% од основице  

4) за прековремени рад (рад дужи од пуног радног 

времена) - 26% од основице;  

5) за време проведено у приправности у складу са 

законом- за сваки сат приправности у висини од 

10% од основице.  

Ако запослени буде позван да ради за 

време приправности, има право на додатак на 

плату за сате прековременог рада.  

Послодавац је дужан да запосленом 

исплати додатак на плату за рад недељом – 20% од 

основне плате за сваки сат рада недељом почев од 

1. јануара 2020. године.  

Ако су се истовремено стекли услови по 

више основа утврђених у ставу 1. овог члана, 

проценат увећане плате не може бити нижи од 

збира процената по сваком од основа увећања, 

осим ако овим колективним уговором није 

другачије одређено.  

Основицу за обрачун додатака на плату 

чини основна плата утврђена у складу са законом, 

општим актом и уговором о раду.  

Члан 82. 

  Установа може, уз претходно прибављену 

сагласност оснивача, обављати и другу врсту 

делатности сагласно основној делатности и 

располагати приходима, у складу са законом.  

3. Исплата плате  

Члан 83. 

Плата се исплаћује за обављени рад и 

време проведено на раду.  

Послодавац је дужан да запосленом 

приликом сваке исплате плате и накнада плате 

достави обрачун.  

4. Накнада плате  

Члан 84. 

Запослени има право на накнаду плате, у 

висини просечне плате запосленог у претходних 

12 месеци, у следећим случајевима:  

1) коришћења годишњег одмора;  

2) коришћења плаћеног одсуства, војне вежбе, на 

позив државног органа и др.;  

3) одсуства са рада на дан празника који је 

нерадни дан у складу са законом;  

4) стручног оспособљавања и усавршавања када 

то захтева потреба процеса рада;  

5) учешћа на спортским и културним 

манифестацијама, као и семинарима и другим 

видовима едукације на које је упућен од стране 

синдиката или послодавца  

6) присуствовање седницама државних органа и 

органа локалне самоуправе у складу са законом. 

Члан 85. 

Запослени има право на накнаду плате за 

време одсуствовања са рада због привремене 

спречености за рад до тридесет дана и то:  

- у висини 65% просечне плате у претходних 12 

месеци пре месеца у којем је наступила 

привремена спреченост за рад, с тим да не може 

бити нижа од минималне зараде утврђене у 

складу са Законом, ако је спреченост за рад 

проузрокована болешћу или  повредом ван рада; 

- у висини 100% просечне плате у претходних 12 

месеци пре месеца у којем је наступила 

привремена спреченост за рад, с тим да не може 

бити нижа од минималне зараде утврђене 

Законом, ако је спреченост за рад наступила:  

- због повреде на раду;  

- због професионалне болести.  
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5. Накнада трошкова  

Члан 86. 

Послодавац је дужан да запосленом 

надокнади трошкове, и то:  

1) за долазак и одлазак са рада (редован рад и рад 

по позиву) у висини цене превозне карте у 

јавном саобраћају ако послодавац није 

обезбедио сопствени превоз;  

2) за време проведено на службеном путу у земљи;  

3) за време проведено на службеном путу у 

иностранству, под условима и на начин утврђен 

одговарајућим прописима који се примењују на 

државне органе.  

Члан 87. 

Запослени има право на накнаду превоза за 

долазак на рад и повратак са рада у висини  цене 

карте у јавном градском, приградском или 

међуградском саобраћају, за превозника који је 

запосленом временски најпогоднији за долазак на 

рад или одлазак са рада, односно до висине 

трошкова превоза ако нема могућности да се 

обезбеди јавни превоз.  

  Временски најпогоднији превозник ближе 

се дефинише општим актом код послодавца или 

уговором о раду.  

Уколико не постоји јавни саобраћај, 

запослени има право на накнаду за превоз у 

висини пуне цене карте у јавном превозу за сличну 

релацију за коју постоји јавни превоз  

  У цену превозне карте улазе и трошкови 

припадајуће станичне услуге.  

5.1. Накнада трошкова службеног путовања у 

земљи  

Појам и трајање службеног путовања у земљи  

Члан 88. 

Службено путовање у земљи  јесте 

путовање на које се запослени  упућује да, по 

налогу директора изврши службени посао ван 

места рада.  

Службено путовање у земљи може да траје 

најдуже 15 дана непрекидно.  

Ако потребе службеног посла захтевају 

или ако започети службени посао не може да се 

прекине, службено путовање, уз сагласност 

директора, може да траје и дуже од 15 дана, али 

највише 30 дана непрекидно.  

Налог за службено путовање у земљи  

 Члан 89. 

Директор издаје запосленом налог за 

службено путовање у земљи пре него што он пође 

на службено путовање.  

Налог за службено путовање у земљи 

садржи име и презиме запосленог који путује, 

место и циљ путовања, датум поласка на путовање 

и датум повратка с путовања, врсту смештаја, 

напомену о томе да ли су обезбеђени бесплатан 

смештај и исхрана, износ дневнице и евентуално 

умањење дневнице, износ аконтације који може да 

се исплати, врсту превозног средства којим се 

путује, податке о томе ко сноси трошкове 

службеног путовања и начин обрачуна трошкова 

путовања.  

Исплата аконтације  

Члан 90. 

На основу налога за службено путовање у 

земљи, запосленом може да се исплати аконтација 

у висини процењених трошкова.  

  Ако службено путовање не започне у року 

од три дана од датума који је наведен у налогу за 

службено путовање, запослени је дужан да 

исплаћену аконтацију врати наредног дана од 

истека тог рока.  

Трошкови службеног путовања у земљи  

Сви трошкови који се накнађују  

Члан 91. 

Запосленом се накнађују  трошкови 

смештаја, исхране, превоза и остали трошкови у 

вези са службеним путовањем у земљи.  

  Трошкови исхране и градског превоза у 

месту у којем се врши службени посао накнађују 

се преко дневнице.  

Трошкови смештаја на службеном путовању у 

земљи  

Члан 92. 

Запосленом се накнађују  трошкови 

смештаја према приложеном хотелском рачуну за 

преноћиште и доручак, изузев за преноћиште и 

доручак у хотелу прве категорије (пет звездица).  

  Запосленом коме су обезбеђени бесплатно 

преноћиште и доручак не накнађују се трошкови 

смештаја.  
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Дневница и умањење дневнице за службено 

путовање у земљи  

Члан 93. 

Запосленом се исплаћује  дневница за 

службено путовање у земљи у висини до 5% 

просечне месечне зараде по запосленом у 

републици, према последњем објављеном податку 

републичког органа надлежног за послове 

статистике, трошкове ноћења према приложеном 

рачуну осим у хотелу са пет звездица, с тим што се 

путни трошкови превоза признају у целини према 

приложеном рачуну.  

Одређивање дневнице према трајању службеног 

путовања у земљи  

Члан 94. 

Дневница за службено путовање у земљи 

рачуна се од часа поласка на службено путовање 

до часа повратка са службеног путовања.  

  Запосленом се исплаћује  цела дневница за 

службено путовање у земљи које је трајало између 

12 и 24 часа, а половина дневнице за службено 

путовање које је трајало између 8 и 12 часова.  

Трошкови превоза на службеном путовању у 

земљи  

Члан 95. 

Запосленом се накнађују  трошкови 

превоза од места рада до места где треба да се 

изврши службени посао и трошкови превоза за 

повратак до места рада, у висини стварних 

трошкова превоза у јавном саобраћају.  

Уколико послодавац упути запосленог на 

службени пут, а нема обезбеђен јавни превоз да 

запослени може у току утврђеног радног времена 

отићи и вратити се са службеног пута, послодавац 

је дужан да обезбеди накнаду трошкова 

коришћења сопственог аутомобила у службене 

сврхе у висини од 30% цене једног литра 

погонског горива.   

Остали трошкови службеног путовања у земљи  

Члан 96. 

Остали трошкови који су у вези са 

службеним послом на службеном путовању 

(резервација места у превозном средству, превоз 

пртљага, телефонски разговори и сл.) накнађују се 

у висини стварних трошкова, према приложеном 

рачуну.  

Обрачун путних трошкова службеног путовања у 

земљи  

Члан 97. 

Трошкови службеног путовања у земљи 

накнађују се на основу обрачуна путних трошкова, 

уз који се прилажу одговарајући докази о 

постојању и висини трошкова (карта за превоз, 

рачун за преноћиште и доручак, рачуни за остале 

трошкове и др.), а који се подноси у року од три 

дана од дана кад је службено путовање завршено.  

Члан 98. 

Исплата дневница се врши за службено 

путовање у земљи за раднике који воде кориснике 

на рекреативну наставу (зимовање, једнодневи 

излет). 

Висину дневнице утврђује Управни одбор.  

Дневница за службено путовање у земљи  

за раднике који воде кориснике на рекреативну 

наставу (зимовање, једнодневи излет) не може 

бити мања од 5% просечне месечне зараде по 

запосленом у републици, према последњем 

објављеном податку републичког органа 

надлежног за послове статистике, трошкове 

ноћења према приложеном рачуну осим у хотелу 

са пет звездица, с тим што се путни трошкови 

превоза признају у целини према приложеном 

рачуну.  

Плаћање трошкова платном картицом 

Члан 99. 

Запосленом може да се омогући плаћање 

трошкова службеног путовања у земљи платном 

картицом, у складу с важећим прописима.  

5.2. Накнада трошкова службеног путовања у 

иностранство  

Појам службеног путовања у иностранство  

Члан 100. 

Службено путовање у иностранство је 

службено путовање из Републике Србије у страну 

државу и обратно, службено путовање из једне у 

другу државу и службено путовање из једног у 

друго место у страној држави.  

Налог за службено путовање у иностранство  

           Члан 101. 

Директор Установе издаје запосленом 

налог за службено путовање у иностранство пре 

него што он пође на службено путовање.  

  Налог за службено путовање у 

иностранство садржи име и презиме запосленог 
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који путује, назив државе и место у које се путује, 

циљ путовања, датум поласка на путовање и датум 

повратка с путовања, категорију хотела у којима је 

обезбеђен смештај и напомену о томе да ли су 

обезбеђени бесплатан смештај и исхрана, врсту 

превозног средства којим се путује, износ 

аконтације који може да се исплати, податке о 

томе ко сноси трошкове службеног путовања и 

начин обрачуна трошкова путовања.  

Исплата аконтације  

Члан 102. 

На основу налога за службено путовање у 

иностранство запосленом може да се исплати 

аконтација у висини процењених трошкова.  

Ако службено путовање не започне у року 

од три дана од датума који је наведен у налогу за 

службено путовање, запослени је дужан да 

исплаћену аконтацију врати наредног дана од 

истека тог рока.  

Сви трошкови који се накнађују  

Члан 103. 

Запосленом на службеном путовању у 

иностранство накнађују се трошкови смештаја, 

исхране и градског превоза у месту боравка у 

иностранству, трошкови превоза ради извршења 

службеног посла, трошкови прибављања путних 

исправа, вакцинације и лекарских прегледа, 

трошкови службене поште, таксе, телефона, 

телеграма и телефакса, трошкови изнајмљивања 

просторија и трошкови стенографских и 

дактилографских услуга.  

Трошкови смештаја у иностранству  

Члан 104. 

Запосленом на службеном путовању у 

иностранство накнађују се трошкови смештаја у 

висини плаћеног хотелског рачуна за преноћиште 

и доручак, изузев за преноћиште и доручак у 

хотелу прве категорије (пет звездица). Запосленом 

коме су обезбеђени бесплатно преноћиште и 

доручак не накнађују се трошкови смештаја.  

Трошкови исхране и градског превоза у месту 

боравка у иностранству (дневница)  

Члан 105. 

Накнада трошкова  на службеном путу у 

иностранству  исплаћује се запосленом у висини 

од 5% просечне месечне зараде по запосленом у 

републици, према последњем објављеном податку 

републичког органа надлежног за послове 

статистике, трошкове ноћења према приложеном 

рачуну осим у хотелу са пет звездица, с тим што се 

путни трошкови превоза признају у целини према 

приложеном рачуну.   

Висину накнаде за дневнице запослених 

који бораве на летовању/зимовању  са 

корисницима одређује Управни одбор Центра  

„Зрачак“ Чачак.Дневнице исплаћује оснивач .  

  

Одређивање дневнице према трајању службеног 

путовања у иностранство  

Члан 106. 

Запосленом припада једна дневница на 

свака 24 часа проведена у иностранству, а ако је 

преостало време проведено у иностранству дуже 

од 12 часова - припада му још једна дневница, 

односно још половина дневнице ако је преостало 

време проведено у иностранству између осам и 12 

часова.  

Ако је време проведено у иностранству 

дуже од 12 часова а краће од 24 часа, запосленом 

припада једна дневница, а ако је у иностранству 

проведено између осам и 12 часова - пола 

дневнице. За свако задржавање у страној држави, 

односно пропутовање кроз страну државу, које 

траје дуже од 12 часова запосленом припада једна 

дневница која је утврђена за ту државу. 

Трошкови прибављања путних исправа, 

вакцинације и лекарских прегледа 

Члан 107. 

Трошкови прибављања путних исправа, 

вакцинације и лекарских прегледа који су у вези са 

службеним путовањем у иностранство, ако их 

надлежни орган здравственог осигурања не 

призна, накнађују се запосленом у стварним 

износима, на основу приложеног рачуна.  

Трошкови поштанских и других услуга  

Члан 108. 

Трошкови који на службеном путовању у 

иностранство настану у вези с превожењем, 

преношењем, уношењем и изношењем службене 

поште, коришћењем телефона, телеграма и 

телефакса, а који су неопходни за службене 

послове, као и други неопходни издаци (таксе и 

др.), накнађују се запосленом у стварним 

износима, на основу приложеног рачуна.  

Трошкови изнајмљивања просторија  

Члан 109. 

Трошкови који, уз сагласност директора 

Установе, настану на службеном путовању у 

иностранство у вези са изнајмљивањем просторије 

за састанке, плаћањем стенографских и 
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дактилографских услуга и изнајмљивањем 

персоналних рачунара за припремање службених 

извештаја или за потребе службене 

кореспонденције накнађују се у стварним 

износима, на основу одговарајућег рачуна.  

Обрачун путних трошкова службеног путовања 

у иностранство  

Члан 110. 

Трошкови службеног путовања у 

иностранство накнађују се на основу обрачуна 

путних трошкова који се, у року од седам дана од 

дана кад је службено путовање завршено, подноси 

са писменим извештајем о службеном путовању 

који је оверио директор Установе.  

Уз обрачун путних трошкова прилажу се 

одговарајући докази о постојању и висини 

трошкова (карта за превоз, рачун за преноћиште и 

доручак, рачуни за остале трошкове и др.).  

Ако је у документу о настанку трошкова 

који се прилаже уз обрачун исказан износ у 

националној валути, за обрачун и признавање 

издатака уз документ се прилаже и писмени доказ 

о курсу националне валуте у односу на евро, а ако 

се писмени доказ о курсу националне валуте не 

приложи уз документ о обрачуну путних 

трошкова, издаци по том документу се не 

признају.  

Члан 111. 

Запосленом  може да се омогући плаћање 

трошкова службеног путовања у иностранство 

платном картицом, у складу са важећим 

прописима.  

6. Друга примања  

Члан 112. 

          Послодавац је дужан запосленом да исплати:  

1) отпремнину при одласку у пензију најмање 

у висини износа три последње исплаћене просечне 

плате запосленог, с тим што тако исплаћена 

отпремнина не може бити нижа од три последње 

исплаћене просечне плате по запосленом код 

послодавца, односно три просечне зараде по 

запосленом исплаћене у Републици Србији на дан 

стицања права, према последњем објављеном 

податку републичког органа надлежног за послове 

статистике, ако је то за запосленог повољније;  

2) отпремнину пре отказа Уговора о раду 

запосленом услед технолошких, организационих 

промена, престане потреба за обављањем 

одређеног посла или дође до смањења обима 

посла. Отпремнина се исплаћује у висини трећине 

зараде запосленог за сваку навршену годину у 

радном односу за првих 10 година проведених у 

радном односу и четвртине зараде запосленог за 

сваку наредну навршену годину рада у радном 

односу преко 10 година проведених у радном 

односу;  

3) накнаду трошкова погребних услуга у 

случају смрти члана уже породице, а члановима 

уже породице у случају смрти запосленог, у 

висини трошкова  погребних услуга.  

Као трошкови погребних услуга се 

сматрају уобичајени погребни трошкови, утврђени 

општим актом послодавца.  

Право на трошкове погребних услуга из 

става 3. овог члана остварује се на основу уредне 

документације, у висини приложених 

оригиналних рачуна, а највише до висине месечне 

просечне зараде у Републици Србији без пореза и 

доприноса према последњем објављеном податку 

органа надлежног за послове статистике.  

Чланом уже породице у смислу овог члана 

сматрају се брачни или ванбрачни друг и деца 

запосленог, родитељи  или усвојитељи, уколико су 

чланови истог домаћинства и право нису 

остварили по другом основу.  

4) накнаду штете због повреде на раду или 

професионалног обољења у складу са овим 

уговором, односно општим актом послодавца.  

Члан 113. 

Запослени има право на јубиларну награду 

за навршене године рада оствареног у раном 

односу:  

1) за 10 година рада оствареног у радном односу 

- једну просечну плату;  

2) за 20 година рада оствареног у радном односу 

– две просечне плате;  

3) за 30 година рада оствареног у радном односу 

– три просечне плате;  

4) за 35 година рада оствареног у радном односу 

– три и по просечне плате.  

Просечна плата из става 1. овог члана је 

просечна плата по запосленом остварена код 

Послодавца у претходном месецу на основу 

ефективних сати, односно просечна зарада 

исплаћена у Републици Србији у претходном 
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месецу у односу на месец исплате јубиларне 

награде према последњем објављеном податку 

републичког органа надлежног за послове 

статистике, ако је за радника повољније.  

Јубиларном годином рада сматра се година 

у којој запослени навршава 10, 20, 30 и 35  година 

рада у радном односу.  

Време проведено на раду по основу 

уговора о привременим и повременим пословима, 

о делу, о стручном оспособљавању и 

усавршавању, о допунском раду, као и посебан 

стаж осигурања у складу са прописима ПИО (нпр. 

рођење трећег детета, спортски стаж, време за које 

је осигураник самостално уплаћивао доприносе и 

слично), као и време обављања самосталне 

делатности се не сматра радом у радном односу.  

Исплата јубиларне награде доспева у року 

од 30 дана од дана када је запослени стекао право 

у складу са ставом 1. овог члана.  

Члан 114. 

  Запослени има право на солидарну помоћ 

за случај:  

1) дуже или теже болести запосленог или члана 

његове уже породице;  

2) набавке ортопедских помагала и апарата за 

рехабилитацију запосленог или члана његове 

уже породице;  

3) здравствене рехабилитације запосленог;  

4) настанка инвалидности запосленог код 

послодавца;  

5) набавке лекова за запосленог или члана уже 

породице;  

6) помоћ самохраном родитељу са дететом до 14 

година живота;  

7) помоћ малолетној деци запосленог за случај 

смрти запосленог родитеља;  

Чланом уже породице из става 1. овог 

члана сматра се: брачни и ванбрачни друг, дете 

рођено у браку и ван брака, пасторак, усвојеник и 

друга лица према којима запослени има законску 

обавезу издржавања.  

Дужом болешћу у смислу става 1. овог 

члана сматра се болест која траје дуже од 3 месеца 

непрекидно. Тежом болешћу сматра се болест која 

је као таква третирана прописима из здравственог 

осигурања.  

  У случајевима утврђеним у ставу 1. тач. 2), 

3) и 5) овог члана, помоћ у току године признаје се 

ако запосленом није омогућено остваривање овог 

права на терет средстава обавезног здравственог 

осигурања.  

  Висина помоћи у току године, у 

случајевима утврђеним у ставу 1. тач. 1)-5) овог 

члана признаје се на основу уредне документације 

највише у вредности неопорезованог износа 

предвиђена Законом о порезу на доходак грађана.  

  У случајевима из става 1. тачка 6) висина 

помоћи у току календарске године може бити до 

висине једне просечне зараде у Републици према 

последњем објављеном податку републичког 

органа за статистику.  

Послодавац може запосленом да исплати 

солидарну помоћ, уколико су за ту сврху 

обезбеђена средства, и у следећим случајевима:  

1) рођења детета запосленог – у висини 

просечне месечне зараде без пореза и доприноса у 

Републици Србији према последњем објављеном 

податку органа надлежног за послове статистике;  

2) помоћ запосленој за вантелесну оплодњу 

након искоришћених могућности финансираних 

средствима Републичког фонда за здравствено 

осигурање, уколико и даље испуњава прописане 

услове – у висини три просечне месечне зараде у 

Републици Србији према последњем објављеном 

податку органа надлежног за послове статистике, 

а на основу уредне документације;  

3) помоћ због уништења или оштећења 

имовине услед елементарних и других ванредних 

догађаја – у висини просечне месечне зараде без 

пореза и доприноса у Републици Србији према 

последњем објављеном податку органа надлежног 

за послове статистике; 

4) другу солидарну помоћ у складу са општим 

актом.  

Послодавац може да запосленом исплати 

солидарну помоћ из става 7. тач. 3) и 4) овог члана 

почев од 1. јануара 2020. године.  

У случају да је више чланова уже породице 

запослено код послодавца, право на солидарну 

помоћ из става 7. тач. 1) и 3) остварује један 

запослени.  
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Члан 115. 

Деци запослених до 12 година старости 

припада право на пригодан поклон за Нову годину 

у складу са одлуком Послодавца, а уз претходно 

прибављено мишљење синдиката, до 

неопорезивог износа. Одлуку о висини износа 

доноси Управни одбор.  

XI ОСТВАРИВАЊЕ И ЗАШТИТА ПРАВА 

ЗАПОСЛЕНИХ  

Члан 116. 

Ради остваривања својих права, запослени 

у Установи обраћају се директору.  

Против сваког решења  или другог акта 

којим је одлучено о његовим правима и обавезама, 

запослени има право да поднесе приговор.  

Приговор се подноси Управном одору у 

року од осам дана од доношења одлуке, односно 

решења. Управни одбор је дужан да одлучи по 

приговору у року од 15 дана.  

Ако Управни одбор не одлучи по 

приговору у утврђеном року, или ако запослени 

није задовољан другостепеном одлуком, може да 

се обрати надлежном суду у року од 15 дана.  

Послодавац је дужан да представнику 

репрезентативног синдиката омогући 

присуствовање седницама  органа управљања 

установе без права одлучивања, приликом 

одлучивања о оитањима везаним за положај 

запослених. 

О одржавању седнице органа управљања 

установе, представнику репрезентативног 

синдиката се доставља благовремено позив са 

материјалом  

XII  МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА  

Члан 117. 

Мирно решавање колективних радних 

спорова врши се на начин и по поступку 

утврђеним посебним законом.  

1. Колективни радни спорови  

Члан 118. 

Колективним радним спором, у смислу 

овог Колективног уговора, сматрају се спорови 

поводом:  

- закључивања, измена и допуна, примене овог 

Колективног уговора,  

- остваривање права на синдикално организовање,  

- остваривање и заштите других права из рада и по 

основу рада, у складу са законом.  

2. Индивидуални радни спорови  

Члан 119. 

Индивидуалним радним спором, у смислу 

овог Колективног  уговора, сматра се спор настао 

поводом повреде или угрожавања појединачног 

права, обавезе или интереса из радног односа, 

односно поводом радног односа.  

Члан 120. 

Мирно решавање индивидуалних радних 

спорова, осим спорова поводом престанка радног 

односа или исплате минималне плате, врши се по 

поступку пред арбитром, у складу са правилима 

утврђеним посебним законом.   

XIII УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА 

Члан 121. 

Послодавац је дужан да обезбеди:  

1) представнику репрезентативног синдиката 

код послодавца присуствовање седницама 

управног одбора на којима се разматрају питања 

од значаја за материјални и социјални положај 

запослених;  

2) да се размотре мишљења и предлози 

репрезентативног синдиката пре доношења 

одлука од значаја за материјални, економски и 

социјални положај запослених;  

3) учешће репрезентативног синдиката у 

предлагању и избору чланова управног и 

надзорног одбора из реда запослених.  

4) да се размотре мишљења синдиката приликом 

доношења измена и допуна Правилника о 

систематизацији и организацији послова Центра   

Члан 122. 

  Репрезентативни синдикат чији је 

запослени члан може покренути иницијативу за 

опозив изабраног члана управног или надзорног 

одбора из редова запослених.  

Члан 123. 

Послодавац има обавезу да на захтев 

репрезентативни синдикат обавештава о 

питањима из своје надлежности, које су од битног 

значаја за економски и радно-социјални положај 

запослених, а нарочито о:  

- годишњем извештају о раду;  
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- подацима о просечној плати, исплаћеним 

платама по квалификацијама и по 

организационим јединицама;  

− броју новопримљених запослених, на које 

послове су распоређени и у коју радну јединицу.  

Послодавац је обавезан, да на захтев 

репрезентативног синдиката, за сваки месец 

утврди приходе и расходе за остваривање права из 

члана 86. Уговора и о томе обавести 

репрезентативни синдикат.  

Послодавац је дужан да синдикату 

омогући приступ свим пословима код послодавца, 

када је то потребно у циљу заштите права 

запослених утврђених законом и колективним 

уговорима, уз поштовање услова и стандарда 

утврђених законом.  

Послодавац је дужан да на захтев 

репрезентативног синдиката доставља  

репрезентативном синдикату извештај о 

прековременом и ноћном раду.  

Члан 124. 

Одлуке са именима синдикалних 

представника у изабраним органима синдикалних 

организација који је потписан од овлашћеног лица 

синдиката, прослеђује се директору.  

Члан 125. 

Послодавац је обавезан да овлашћеним 

представницима репрезентативног синдиката из 

члана 122. овог уговора омогући одсуствовање са 

рада ради реализације програмских активности и 

присуствовања синдикалним састанцима, 

конференцијама, седницама, семинарима и 

конгресима, по позиву органа који организује 

састанак.  

Послодавац је обавезан да за едукативне 

семинаре и сл., а према одлуци надлежног органа 

репрезентативног синдиката, омогући 

одсуствовање са рада представницима синдиката у 

трајању до 10 радних дана и то највише до два 

представника по семинару.  

Послодавац је обавезан да омогући 

одсуствовање са рада представнику синдиката 

када је одређен да заступа запосленог у радном 

спору са послодавцем пред арбитром или судом за 

време потребно за заступање.  

Послодавац је обавезан да представницима 

репрезентативних синдиката који су изабрани у 

више органе синдиката уз одговарајућу одлуку о 

именовању или избору, омогући одсуствовање са 

рада за учествовање у раду тих органа, уз 

приложен позив, а представницима 

репрезентативних синдиката који су изабрани у 

више органе може и да сноси трошкове одласка на 

седнице (путне трошкове, накнаду за исхрану).  

Члан 126. 

Послодавац је дужан да репрезентативном 

синдикату, у складу са својим могућностима, без 

накнаде трошкова и посредством службе која 

обавља правно-административне и 

рачуноводствене послове:  

1) обезбеди услове за обављање стручно-

административно и техничких послова, 

коришћење телефона, телефакса, рачунара, 

апарата за копирање и умножавање, и друге 

услове за обављање послова везаних за основну 

синдикалну активност у складу са својим 

могућностима ;  

2) коришћење засебног простора који 

подразумева потребан број канцеларија, у 

зависности од броја чланова синдиката са 

неопходним канцеларијским намештајем у 

складу са својим могућностима;  

3) коришћење сале за састанке;  

4) огласни простор приступачан запосленима ради 

истицања обавештења и информација;  

5) одбије износ синдикалне чланарине за све 

чланове репрезентативног синдиката од плате и 

уплати га на одговарајући рачун синдиката, у 

складу са статутом;  

6) врши обраду података о уплати чланарине и 

даје на увид овлашћеном представнику 

синдиката;  

7) да синдикату достави приспеле, билтене, 

публикације, летке и друга документа и 

информације, која су у функцији обавештавања 

и вршења синдикалних активности;  

8) обезбеди употребу службеног аутомобила или 

другог одговарајућег превозног средства, са 

плаћеним трошковима за одлазак на састанке, 

семинаре у складу са својим могућностима.  

  Начин остваривања услова за рад 

репрезентативних синдиката код послодавца и 

овлашћених представника репрезентативних 
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синдиката се утврђује писменим споразумом 

између репрезентативног синдиката и послодавца.  

Послодавац може да учествује у 

трошковима организације културних 

манифестација и рекреативно-спортских 

такмичења и сусрета у организацији 

репрезентативног синдиката у делатности 

социјалне заштите у Републици Србији.  

Члан 127. 

Послодавац је дужан да репрезентативном 

синдикату достави сва акта која се односе на рад и 

организацију рада у установи и на положај 

запослених (статут установе, Правилник о 

организацији и систематизацији послова, 

Правилник о раду , акт којим се утврђује пословна 

тајна, акт о решавању стамбених потреба, акт у 

складу са прописима о безбедности и здрављу на 

раду, акт о нормативима и стандардима за 

yтврђивање резултата рада запослених, уговор 

закључен са Републичким заводом за здравствено 

осигурање и др.).  

Члан 128. 

Лице овлашћено за заступање и 

представљање репрезентативног синдиката има 

право на плаћено одсуство ради обављања 

синдикалне функције ,и то :  

1) на 40 плаћених сати рада месечно ако синдикат 

има најмање 200 чланова и по 1 сат месечно за 

сваких следећих 100 чланова;  

2) на сразмерно мање плаћених сати ако синдикат 

има мање од 100 чланова.  

Овлашћени представник репрезентативног 

синдиката потписника овог уговора изабран у 

вишим органима републичког органа синдиката и 

регионални синдикални повереник, имају право на 

најмање 60 плаћених сати рада месечно за рад у 

синдикату.  

У складу са критеријумима утврђеним 

општим актом послодавца или споразумом 

послодавца и репрезентативног синдиката, може 

се утврдити да овлашћеном представнику 

синдиката мирује радни однос.  

Члан 129. 

Послодавац је дужан уз писмену 

сагласност запосленог да поштује услове 

учлањења, ишчлањења, обрачуна висину 

синдикалне чланарине утврђене актима синдиката 

чији је запослени члан и исту обустави.  

 

Члан 130. 

Послодавац је дужан да на иницијативу 

репрезентативног синдиката, најмање једном у три 

месеца сазове заједнички састанак представника 

репрезентативних синдиката.  

  На састанцима се разматрају питања везана 

за материјални и социјални положај запослених и 

примену колективног уговора.  

  Послодавац и синдикат имају обавезу 

редовног, потпуног и благовременог међусобног 

обавештавања.  

Члан 131. 

Послодавац не може да откаже уговор о 

раду, нити на други начин да стави у неповољан 

положај (распоређивање на друге послове, мање 

плаћене послове, распоређивање у другу 

организациону целину, упућивање на рад у друго 

место рада, упућивање на рад код другог 

послодавца, повећавање обима послова, 

проглашавање технолошким вишком) 

представника репрезентативних синдиката 

запослених (председник синдикалне организације, 

регионални повереник, члан органа синдиката, 

представник запослених у органима управљања и 

надзора установе, члан републичких органа 

синдиката) за време обављања функције и по 

престанку функције, у складу са законом.  

Послодавац је у обавези да 

репрезентативном синдикату достави Одлуку о 

изменама и допунама Правилника о организацији 

и систематизацији послова Центра за пружање 

услуга у социјалној заштити „Зрачак“ Чачак ,на 

мишљење.  

XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 132. 

Потписници Уговора сагласни су да 

заједно решавају питања које се односе на 

економски, социјални и радни положај запослених 

у области социјалне заштите.  

Члан 133. 

У циљу утврђивања норматива и услова 

рада, потписници Уговора су сагласни да се 

обезбеде услови ради спровођења истраживања о 

степену изгарања на раду и ефектима стреса у 

вршењу послова из области социјалне заштите.  

Члан 134. 

Уговор је закључен када га потпишу 

овлашћена лица учесника у закључивању.  
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Члан 135. 

Предлог за измене и допуне Уговора може 

да поднесе сваки учесник у писаном облику.   

Учесници Уговора дужни су да се у року 

од 15 дана од дана пријема предлога за измену и 

допуну Уговора изјасне о предлогу.  

Репрезентативни синдикати образују 

одбор за преговоре.  

Број чланова одбора одређују синдикати 

сразмерно броју чланова.  

Члан 136. 

Право на јубиларну награду у складу са 

овим уговором имају запослени који су то право 

стекли почев од 2016. године.  

Члан 137. 

Послодавац је дужан да своја општа акта 

усклади са овим уговором у року од 90 дана од 

дана ступања на снагу овог уговора, у складу са 

законом.  

Члан 138. 

Колективни уговор се закључује на период 

од 3 година ,почев од дана његовог ступања на 

снагу. Предлог за измене и допуне Уговора може 

да поднесе сваки учесник у писаном облику. 

Уговор се може мењати и у периоду краћем од 5 

година, уколико је то за запосленог повољније   

Ако о новом Уговору није коначно 

одлучено о правима, обавезама и одговорностима 

запосленог, примењују се одредбе до тада важећег 

Уговора, ако је то за запосленог повољније  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 139. 

Учесници Уговора образују Комисију за 

праћење и примену Уговора. Комисија даје 

мишљења у вези са применом овог колективног 

уговора.  

  Сваки од учесника именује по три члана у 

Комисију за праћење примене Уговора. Чланови 

Комисије из својих редова бирају председника и 

заменика председника Комисије.  

Комисија из става 1. овог члана дужна је да 

учеснике Уговора обавештава о примени и датим 

мишљењима у вези са применом Уговора најмање 

једном годишње.  

Члан 140. 

Колективни уговор се сматра закљученим 

када га потпишу овлашћени представници 

уговорних страна.  

Члан 141. 

Овај Колективни уговор биће објављен у 

«Службеном листу града Чачка» и ступа на снагу 

од дана закључивања .  

ПОТПИСНИЦИ: 

Колективног уговора 

 

ЗА ОСНИВАЧА: Милун Тодоровић, с.р. 

 

ЗА  СИНДИКАТ: Мирјана Никетић – Живковић, с.р. 

 

ЗА  ЦЕНТАР: Ана Јаковљевић, с.р. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 166 – Број 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 12. фебруар 2021. године 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 

 

76. Решење Градоначелника о употреби средстава текуће буџетске резерве ....................................................119 

77. Решење Градоначелника о употреби средстава текуће буџетске резерве ....................................................119 

78. Решење Градоначелника о употреби средстава текуће буџетске резерве ....................................................120 

79. Решење Градоначелника о употреби средстава текуће буџетске резерве ....................................................120 

80. Решење Градоначелника о употреби средстава текуће буџетске резерве ....................................................121 

81. Решење Градоначелника о употреби средстава текуће буџетске резерве ....................................................121 

82. Решење Градоначелника о употреби средстава текуће буџетске резерве ....................................................122 

83. Решење о образовању Радног тима за стално ажурирање website-a града Чачка .........................................122 

84. Решење о образовању Савета за миграције града Чачка ................................................................................123 

85. Решење Градоначелника о употреби средстава текуће буџетске резерве ....................................................124 

86. Решење Градоначелника о употреби средстава текуће буџетске резерве ....................................................124 

87. Решење Градоначелника о употреби средстава текуће буџетске резерве ....................................................125 

88. Решење о изменама Решења о образовању Комисије за пословни простор .................................................125 

89. Одлука о одређивању цене услуге Помоћ у кући ............................................................................................126 

90. Одлука о утврђивању износа месечне делимичне накнаде трошкова услуга у области социјалне заштите 

...................................................................................................................................................................................126 

91. Одлука о утврђивању цене за пружање услуга привременог смештаја ........................................................126 

92. Решење о измени Решења о задужењима чланова Градског већа за поједине области ...............................127 

93. Решење Градског већа о употреби средстава текуће буџетске резерве ........................................................127 

94. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини у граду Чачку .............................................................................................................................128 

95. Колективни уговор Центра за пружање услуга у социјалној заштити „Зрачак“ Чачак ...............................144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗДАВАЧ: Скупштина града Чачка, АДМИНИСТРАЦИЈА: Стручна служба Скупштине. Адреса  

е-поште: strucniposlovi@cacak.org.rs, ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Владимир Романдић, 

секретар Скупштине града Чачка. Жиро рачун за претплату: рачун буџета града Чачка број:  

840-745141843-30 код управе за трезор Чачак. Штампа: „Офис сервис“ - Чачак 


