GODINA XLIX

BROJ 12

^A^AK 4. avgust
2015. godине

185.
На основу члана 63. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008,
8/2013 и 22/2013),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 16. јула 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“
ЧАЧАК
I
Констатује
се
да
је
Обраду
Стевановићу престала функција директора
Јавног комуналног предузећа за грејање
„Чачак“ Чачак, на основу правноснажне
Пресуде Вишег суда у Чачку, ЗП1. број 3/14
од 5. фебруара 2015. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

Cena ovog broja je 600 dinara
Godi{wa pretplata je 10.000 dinara

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-120/15-I
16. јул 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

186.
На основу члана 35. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012,
116/2013 – аутентично тумачење i 44/2014 –
др. закон), члана 63. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013 и
22/2013) и члана 47. Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа за грејање
„Чачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ број
16/13 и 27/13),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 16. јула 2015. године, донела је

Strana broj 1750— Broj 12

SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“
ЧАЧАК

4. avgust 2015. godine

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“ ЧАЧАК

I
Констатује се да је Петру Домановићу
престала
функција
директора
Јавног
комуналног предузећа за грејање „Чачак“
Чачак 9. јула 2014. године, због истека
периода на који је именован.
II
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-120/15-I
16. јул 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.
187.
На основу члана 42. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012,
116/2013 – аутентично тумачење i 44/2014 –
др. закон), члана 63. став 1. тачка 11. Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број
3/2008, 8/2013 и 22/2013) и члана 49. став 1.
Одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа за грејање „Чачак“ Чачак („Сл.
лист града Чачка“ број 16/13 и 27/13),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 16. јула 2015. године, донела је

I
Именује се Данко Ћаловић, дипл.
правник, за вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа за грејање
„Чачак“ Чачак.
II
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-120/15-I
16. јул 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

188.
На основу члана 121. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013 и 22/2013) и члана 13. Одлуке о буџету
града Чачка за 2015. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 20/2014), а по предлогу Градске
управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 17. јула 2015. године, донело је

РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о
буџету града Чачка за 2015. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 20/2014) раздео 2, Градско
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веће, функционална класификација 111,
апропријација 31, економска класификација
499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“,
извор финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник буџетских
средстава - Градско веће града Чачка,
одобравају се средства у износу од 435.000,00
динара, на име обезбеђења додатних
средстава на апропријацији 93, за исплату
отпремнине због одласка у превремену
пензију, као и исплату накнаде за боловање
преко 30 дана и накнаде за породиљско
одсуство, запослених на радном месту
комунални полицајац.
2. Средства из тачке 1. Решења
распоређују се на апропријацију 93, економска класификација 414-Социјална давања
запосленима, Функционална класификација
111, извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни корисник
средстава – Градска управа за инспекцијски
надзор, Програм 15. Локална самоуправа,
Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских
општина.
3. О извршењу овог решења стараће се
Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном
листу града Чачка“.

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-124/2015-III
17. јул 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић,с.р.
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189.
На основу члана 121. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013 и 22/2013) и члана 13. Одлуке о буџету
града Чачка за 2015. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 20/2014), а по предлогу Градске
управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 17. јула 2015. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о
буџету града Чачка за 2015. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 20/2014) раздео 2, Градско
веће, функционална класификација 111,
апропријација 31, економска класификација
499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“,
извор финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник буџетских
средстава - Градско веће града Чачка,
одобравају се средства у износу од
1.235.000,00 динара и то на име обезбеђења
средстава за реализовање обавезе града Чачка
по Уговору о купопродаји непокретности
број 463-11/14-IV-2-07 закљученим између
Друштва за промет нафтних деривата
„Лукоил Србија“ ад Београд и града Чачка и
потврђени клаузулом о потврђивању исправе
ОПУ: 150-2015 дана 10. јула 2015. године то:
- средства у износу од 15.000,00
динара за непланиране сврхе за које није
утврђена апропријација отварањем нове
апропријације 119/2, економска класификација 424 - Специјализоване услуге геодетске услуге (трошкови укњижбе објекта
БС Овчар бања), средства у износу од
200.000,00 динара на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 120 и
средства у износу од 1.020.000,00 динара, на
име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 121, функционална класификација 490, извор финансирања 01 (Издаци
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из средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава – Градска
управа за урбанизам, Програм 3. Локални
економски развој, Програмска активност
1501-0002
Унапређење
привредног
амбијента.

4. avgust 2015. godine

Унапређење привредног амбијента, у износу
од 1.020.000,00 динара.
3. О извршењу овог решења стараће се
Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном
листу града Чачка“.

2. Средства из тачке 1. Решења
распоређују се на следеће апропријације:
- на нову апропријацију 119/2,
економска класификација 424 – Специјализоване услуге-геодетске услуге (трошкови укњижбе објекта БС Овчар бања)
функционална класификација 490, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града), Директни корисник буџетских
средстава – Градска управа за урбанизам,
Програм 3. Локални економски развој,
Програмска активност 1501-0002 Унапређење привредног амбијента, у износу од
15.000,00 динара;
- на апропријацију 120, економска
класификација 511 – Зграде и грађевински
објекти – куповина БС Овчар бања,
функционална класификација 490, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града), Директни корисник буџетских
средстава – Градска управа за урбанизам,
Програм 3. Локални економски развој,
Програмска активност 1501-0002 Унапређење
привредног амбијента, у износу од 200.000,00
динара;
- на апропријацију 121, економска
класификација 541 – Земљиште – куповина
земљишта на којем се налази објекат БС
Овчар бања, функционална класификација
490, извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава – Градска управа за
урбанизам, Програм 3. Локални економски
развој, Програмска активност 1501-0002

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-124/15-III
17. јул 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.

190.
На основу члана 120. Статута града
Чачка (,,Сл.лист града Чачка“ бр.3/2008,
8/2013 и 22/2013), члана 7. став 4. Одлуке о
манифестацијама у области културе од
значаја за град Чачак („Сл. лист општине
Чачак“ бр.7/2006 и 8/2006-испр. и ,,Сл. лист
града Чачка“ бр. 4/2009 и 10/2009) и члана 8.
став 2. Правила о организовању манифестације Фестивал анимације ,,АНИМАНИМА“ (,,Сл. лист града Чачка“ бр. 5/2011)
Градоначелник града Чачка, дана 24 .
јула 2015. године, донео је

РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА САВЕТА МАНИФЕСТАЦИЈЕ
ФЕСТИВАЛ АНИМАЦИЈЕ
,,АНИМАНИМА“
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I
У Савет манифестације Фестивал
анимације ,,АНИМАНИМА “ именују се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
Александра Секулић, менаџер пројекта ЦЗКД-а
ЗА ЧЛАНОВЕ:
1. Иван Стојковић, редитељ и
аниматор,
2. Мина Цветиновић, редитељ и
аниматор,
3. Милош Гојковић, редитељ и
аниматор,
4. Ненад Трифуновић, графички
дизајнер.

II
Ово Решење објавити у ,,Службеном
листу града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број:020-3/15-II
24. јул 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
мр Војислав Илић,с.р.

191.
На основу члана 120. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка» број 3/2008,
8/2013 и 22/2013) и члана 2. Одлуке о давању
у закуп станова изграђених на основу
Програма изградње станова за социјално
становање (,,Сл.лист града Чачка“ бр.8/2015),
Градоначелник града Чачка, дана 28.
јула 2015.године, донео је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу односно именовању члана
Комисије за давање у закуп станова
изграђених на основу Програма изградње
станова за социјално становање
I
Разрешава се Драгиша Kовачевић, дипл.
економиста, запослен у Градској стамбеној
агенцији Чачак, дужности члана Комисије за
давање у закуп станова изграђених на основу
Програма изградње станова за социјално
становање.
II
Именује се Раденко Лечић, металоглодач, члан Управног одбора Градске
стамбене агенције Чачак, за члана Комисије
за давање у закуп станова изграђених на
основу Програма изградње станова за
социјално становање.
III
Ово решење објавити у ,,Сл. листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:020-45 /15-II
28. јул 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
мр Војислав Илић, с.р.

192.
На основу члана 121. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013 и 22/2013) и члана 13. Одлуке о буџету
града Чачка за 2015. годину („Сл. лист града
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Чачка“ бр. 20/2014), а по предлогу Градске
управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 28. јула 2015. године, донело је

РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о
буџету града Чачка за 2015. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 20/2014) раздео 2, Градско
веће, функционална класификација 111,
апропријација 31, економска класификација
499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“,
извор финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник буџетских
средстава - Градско веће града Чачка,
одобравају се средства у износу од 478.038,00
динара, на име обезбеђења додатних
средстава на апропријацији 235, за
финансирање трошкова изградње стазе до
фискултурне сале и паркинг простора у ОШ
„Милица Павловић“ у Чачку.
2. Средства из тачке 1. Решења
распоређују се на апропријацију 235,
економска класификација 463 – Трансфери
осталим нивоима власти – Капитални
трансфери основним школама, Функционална
класификација 912, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник средстава – Градска
управа за друштвене делатности, Програм 9.
Основно образовање, Програмска активност
2002-0001 Функционисање основних школа.
3. О извршењу овог решења стараће се
Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном
листу града Чачка“.

4. avgust 2015. godine

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-126/2015-III
28. јул 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.
193.
На основу члана 121. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013 и 22/2013) и члана 13. Одлуке о буџету
града Чачка за 2015. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 20/2014), а по предлогу Градске
управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 28. јула 2015. године, донело је

РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о
буџету града Чачка за 2015. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 20/2014) раздео 2, Градско
веће, функционална класификација 111,
апропријација 31, економска класификација
499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“,
извор финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник буџетских
средстава - Градско веће града Чачка,
одобравају се средства у износу од 100.000,00
динара, на име обезбеђења додатних
средстава на апропријацији 62, за исплату
боловања за негу детета до 3 године,
боловања преко 30 дана и помоћи за лечење,
запослених у Градској управи за опште и
заједничке послове.
2. Средства из тачке 1. Решења
распоређују се на апропријацију 62,
економска класификација 414 - Социјална
давања запосленима, Функционална класифи-
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кација 111, извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни корисник
средстава – Градска управа за опште и
заједничке послове, Програм 15. Локална
самоуправа, Програмска активност 0602-0001
Функционисање локалне самоуправе и
градских општина.
3. О извршењу овог решења стараће се
Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном
листу града Чачка“.

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-126/2015-III
28. јул 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић,с.р.

194.
На основу члана 121. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013 и 22/2013) и члана 13. Одлуке о буџету
града Чачка за 2015. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 20/2014), а по предлогу Градске
управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 28. јула 2015. године, донело је

РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о
буџету града Чачка за 2015. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 20/2014) раздео 2, Градско
веће, функционална класификација 111,
апропријација 31, економска класификација
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499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“,
извор финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник буџетских
средстава - Градско веће града Чачка,
одобравају се средства у износу од
1.042.000,00 динара и то на име обезбеђења
средстава за обављање активности скенирања
терена и пробних сондирања/ископавања
потенцијалних тајних гробница у којима се
налазе посмртни остаци стрељаних после
ослобођења 1944. године, и отварају нове
апропријације:
- 382/1, економска класификација 424 Специјализоване услуге – скенирање терена
потенцијалних тајних гробница, Функционална класификација 490, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града), Директни корисник буџетских
средстава - Градска управа за финансије,
Програм 15, Локална самоуправа, Пројекат
0602-П4 средства за редовне и ванредне
расходе код инвестиционих радова;
- 382/2, економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање - машински
ископ земље (ископавање потенцијалних
тајних гробница), Функционална класификација 490, извор финансирања 01 (Издаци
из средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градска
управа за финансије, Програм 15, Локална
самоуправа, Пројекат 0602-П4 средства за
редовне и ванредне расходе код инвестиционих радова;
- 382/3, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти – ангажовање
стручног надзора, Функционална класификација 490, извор финансирања 01 (Издаци
из средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава – Градска
управа за финансије, Програм 15, Локална
самоуправа, Пројекат 0602-П4 средства за
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редовне и ванредне расходе код инвестиционих радова.
2. Средства из тачке 1. Решења
распоређују се на нове апропријације:
- 382/1, економска класификација 424Специјализоване услуге – скенирање терена
потенцијалних тајних гробница, Функционална класификација 490, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града), Директни корисник буџетских
средстава - Градска управа за финансије,
Програм 15, Локална самоуправа, Пројекат
0602-П4 средства за редовне и ванредне
расходе код инвестиционих радова, у износу
од 500.000,00 динара;
- 382/2, економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање – машински
ископ земље (ископавање потенцијалних
тајних гробница), Функционална класификација 490, извор финансирања 01 (Издаци
из средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава - Градска
управа за финансије, Програм 15, Локална
самоуправа, Пројекат 0602-П4 средства за
редовне и ванредне расходе код инвестиционих радова, у износу од 492.000,00
динара;
- 382/3, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти – ангажовање
стручног надзора, Функционална класификација 490, извор финансирања 01 (Издаци
из средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава – Градска
управа за финансије, Програм 15, Локална
самоуправа, Пројекат 0602-П4 средства за
редовне
и
ванредне
расходе
код
инвестиционих радова, у износу од 50.000,00
динара.
3. О извршењу овог решења стараће се
Градска управа за финансије.
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4. Ово решење објавити у ,,Службеном
листу града Чачка“.

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-126/15-III
28. јул 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.

195.
На основу члана 35. став 1. тачка 2.
Закона о ванредним ситуацијама („Сл.
гласник РС“ број 111/2009, 92/2011 и 93/2012)
и члана 10. Одлуке о формирању,
организацији и опремању јединица цивилне
заштите опште намене за територију града
Чачка ( „Сл лист града Чачка” број 13/2014 и
11/2015 ),
Градски штаб за ванредне ситуације на
територији града Чачка, на седници одржаној
31. јула 2015. године, донео је

РЕШЕЊЕ
о постављењу повереника и заменика
повереника јединица цивилне заштите
опште намене на територији града Чачка
I
За поверенике и заменике повереника
јединица цивилне заштите опште намене на
територији града Чачка, постављају се:
Источни део – ЈЦЗ - И1
1. Драган Радовановић, за повереника
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2. Иван Лечић, за заменика повереника
3. Бранко Вујичић, за заменика повереника
Источни део – ЈЦЗ - И2
1. Миланко Кривокућа, за повереника
2. Стефан Новосел, за заменика
повереника
3. Миодраг Ерић, за заменика повереника
o

Јужни део - ЈЦЗ - Ј1
1. Андрија Миликић, за повереника
2. Марија Радовић, за заменика
повереника
3. Срђан Крунић, за заменика повереника
Јужни део – ЈЦЗ - Ј2
1. Ђорђе Бошковић, за повереника
2. Небојша Пешић, за заменикa повереника
3. Милисав Mајсторовић, за заменикa повереника

o

Западни део - ЈЦЗ - З1
1. Ненад Николић, за повереника
2. Милош Богдановић, за заменикa
повереника
3. Јовица Савић, за заменикa повереника
Западни део - ЈЦЗ - З2
1. Владимир
Василијевић,
за
повереника
2. Велибор Шутић, за заменикa
повереника
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3. Никола Василијевић, за заменикa
повереника
Северни део – ЈЦЗ - С1
1. Делимир Пауновић, за повереника
2. Горан Радовановић, за заменикa
повереника
3. Зоран Матијевић, за заменикa
повереника
Северни део – ЈЦЗ - С2
1. Срђан Бошковић, за повереника
2. Јездимир Радуловић, за заменикa
повереника
3. Стефан Томић, за заменикa
повереника
Централни део – ЈЦЗ - Ц1
1. Драган Ћендић, за повереника
2. Дејан Јањић, за заменикa повереника
3. Слободан Цветковић, за заменикa
повереника
Централни део – ЈЦЗ - Ц2
1. Андрија Фодуловић, за повереника
2. Срђан Пауновић, за заменикa
повереника
3. Радослав Пауновић, за заменикa
повереника
Ценрални део – ЈЦЗ - Ц3
1. Милош Јанковић, за повереника
2. Марко Зимоњић, за заменикa
повереника
3. Душан Радојевић, за заменикa
повереника
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Централни део - ЈЦЗ-Ц4
1. Милош Лијескић, за повереника
2. Жељко Савић, за заменикa
повереника
3. Драган Ивановић, за заменикa
повереника
Централни део – ЈЦЗ - Ц5
1. Вук Марковић, за повереника
2. Драган Драшковић, за заменикa
повереника
3. Владимир Илић, за заменикa
повереника
Централни део - ЈЦЗ - Ц6
1. Никола Мунитлаковић, за повереника
2. Стефан Пантелић, за заменикa
повереника
3. Филип Величковић, за заменикa
повереника

II
Даном доношења овог решења
престаје да важи Решење о постављењу
повереника и заменика повереника цивилне
заштите у месним заједницама на територији
града Чачка (,,Сл. лист града Чачка“ бр.
14/2014).
III
Ово решење објавити у ,,Сл листу
града Чачка“.

ГРАД ЧАЧАК
Градски штаб за ванредне ситуације
на територији града Чачка
Број: 06-128/2015-I
31. јул 2015. године

КОМАНДАНТ
ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЧАЧКА
мр Војислав Илић, с.р.

196.
На основу члана 120. став 1. тачка 12.
Статута града Чачка (,,Сл. лист града Чачка“
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и члана 4.
Одлуке о буџету града Чачка за 2015. годину
(,,Сл. лист града Чачка“ бр. 20/2014),
Градоначелник града Чачка, дана 3.
августa 2015. године, донео је

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА
О НАГРАДНОЈ ЕКСКУРЗИЈИ ЗА
МАТУРАНТЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА
НОСИОЦЕ „ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ“
ШКОЛСКЕ 2014/2015 ГОДИНЕ
Члан 1.
У Правилнику о наградној екскурзији
за матуранте средњих школа носиоце
„Вукове дипломе“ школске 2014/2015 године
( „Сл. лист града Чачка“ бр. 10/2015), члан 4.
мења се и гласи:
„На терет средстава буџета града
Чачка у оквиру планираних средстава и
процењене вредности услуге садржани су
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трошкови екскурзије према програму екскурзије: услуге превоза, смештаја, улазнице и
други трошкови који су у непосредној
функцији реализације програма наградне
екскурзије.
Дневнице за организатора екскурзије и
стручног вођу екскурзије се исплаћују на
терет средстава буџета Града и то за
организатора екскурзије из раздела Градска
управа за друштвене делатности а за стручног
вођу из раздела Градоначелник Града, на
основу решења Градоначелника о путном
правцу, организатору и стручном вођи
наградне екскурзије за матуранте средњих
школа носилаца ,,Вукове дипломе“ школске
2014/2015. године.

Strana broj 1759— Broj 12

други трошкови који нису садржани у
програму екскурзије.
Дневница и умањење дневнице за
службено путовање у земљи и иностранству
из става 2. и 3. обрачунавају се и исплаћују у
складу са Уредбом о накнади трошкова и
отпремнини државних службеника и намештеника (,,Сл. гласник РС“ бр. 98/2007 пречишћен текст и 84/2014)“.
Члан 2
Овај правилник
биће објављен у
"Службеном листу града Чачка" и ступа на
снагу осмог дана од дана објављивања.

Дневнице за пратиоце екскурзије се
исплаћују на терет средстава школа у којима
су пратиоци запослени.

Град Чачак
Градоначелник
61-15/15-II
3. август 2015.године

У трошкове наградне екскурзије не
урачунавају се трошкови прибављања путне
исправе, трошкови алтернативних излета и

Градоначелник
мр Војислав Илић, с.р.
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