
 

 
 

157. 
 На основу члана 63. тачка 39. Статута 
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 
3/2008, 8/2013, 22/2013) и чл. 87. и 99. 
Пословника о раду Скупштине града Чачка 
(„Сл. лист града Чачка“ број 8/2008),  

 
Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 25. јуна 2014. године,  донела је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ 
ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

САВЕТА ЗА МЛАДЕ 
 
I 
 

 Разрешава се Милан Бојовић, дужно- 
сти члана Савета за младе. 
 
 

II 
 

 Бира се Данијела Шутић, дипл. 
правник, одборник Скупштине града Чачка 
кога је предложила Одборничка група Нова 
Србија - Демократска странка Србије, за 
члана Савета за младе. 
 

III 
  

Ово решење објавити у „Службеном 
листу града Чачка“. 

 
 
 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-149/14-I 
25. јун 2014. године 

 
 

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

 
 
158. 
На основу чл. 63. став 1. тачка 39. и 

чл. 84а. Статута града Чачка („Сл. лист 
града Чачка“ број 3/2008, 8/2013 и 22/2013),  

 
Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 25. јуна 2014. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 
 
I 
 

У Савет за здравље Скупштине града 
Чачка бирају се: 

 
За председника 
Славица Драгутиновић одборник, 

коју је предложила Одборничка група 
Српске напредне странке 
 

За чланове 
- Милан Рогановић, odbornik кога је 

предложила Одборничка група “Двери 
српске“ 

GODINA XLVIII BROJ 12 
^A^AK 26. jun 
2014. godине 

Cena ovog broja je 600 dinara     
Godi{wa pretplata je 10.000 dinara 
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- Драган Бисенић, odbornik кога је 

предложила Одборничка група “Двери 
српске“ 

 
- Гаврило Мандић, кога је предложило 

Друштво за церебралну парализу Моравичког 
округа 

 
- Мирјана Станојевић, коју је пре- 

дложило Удружење дистрофичара Морави- 
чког округа 

 
- Зоран Јовановић, кога је предложило 

Друштво за борбу против шећерне болести 
„Diabetes melitus“ Чачак 

 
- Радиша Богдановић, кога је 

предложило Удружење инвалида рада-Чачак 
 
- Др Зорица Затежић-Челпер, коју је 

предложила Установа Дом здравља „Чачак“ 
Чачак 

 
- Др Снежана Аџемовић, коју је 

предложила Установа Општа болница Чачак 
 
- Гордана Дилпарић, коју је пре- 

дложила Установа „Апотека Чачак“ Чачак 
 
- Др Данијела Парезановић, коју је 

предложила Установа „Завод за здравље“ 
Чачак 

 
- Др Михаило Луковић, кога је 

предложило Удружење приватних doktora 
медицине и стоматологије Чачак 

 
- Др Љиљана Василић, коју је 

предложио Републички фонд за здравствено 
осигурање, Филијала Чачак. 

 
II 

Ово решење објавити у „Службеном 
листу града Чачка“. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-149/14-I 
25. јун 2014. године 

 
ПРЕДСЕДНИК  

Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
 

159. 
На основу члана 20. став 2. Закона о 

финансирању локалне самоуправе („Слу- 
жбени гласник Републике Србије“ бр. 62/06, 
47/11 и 93/12) и члана 41. став 1. и 43. став 1. 
Статута града Чачка („Службени лист града 
Чачка“ број 3/2008, 8/2013 и 22/2013), 

 
Комисија за спровођење референдума 

ради доношења Одлуке о увођењу само- 
доприноса за Месну заједницу Липница, на 
основу резултата гласања грађана утврђених 
од стране Гласачког-их одбора за спровођење 
референдума, сачинила је дана 12.05.2014. 
године записник о утврђивању резултата 
изјашњавања грађана и Скупштини града 
Чачка и Савету Месне заједнице Липница, 
доставља 
 

 
ИЗВЕШТАЈ 

о резултатима изјашњавања грађана на 
референдуму ради доношења 

Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну 
заједницу Липница 

 
 
 1. Референдум за изјашњавање грађана 
о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса 
за Месну заједницу Липница („Службени 
лист града Чачка“ бр. 4/14) спроведен је од 
28.04.2014. до 12.05.2014. године у времену 
од 07 сати до 19 сати. 
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 2. На основу Записника 1 Гласачког 
одбора о резултатима изјашњавања грађана, 
Комисија за спровођење референдума дана 
12.05.2014. године, утврдила је да је: 
 
 1) Укупно уписано у гласачки списак 
548 грађана са правом гласа на референдуму, 
 
 2) Према изводу из гласачког списка 
укупно 317 гласача који су гласали, што 
износи 57% од укупно уписаних гласача, 
 
 3) неважећих гласачких листића  ___, 
 
 4) важећих гласачких листића 317, од 
тога: 
 - заокруживањем одговора „ЗА“ 
изјаснило се 303 грађана, што износи 65% од 
укупно уписаних грађана у гласачки списак, 
 
 - заокруживањем одговора „ПРОТИВ“ 
изјаснило се 14 грађана или 2% од укупно 
уписаних грађана у гласачки списак. 
 
 3. На основу члана 23. став 3. Закона о 
финансирању локалне самоуправе којим је 
утврђено да се Одлука о самодоприносу 
сматра донетом кад се за њу изјасни већина 
од укупног броја грађана који по Закону 
имају право изјашњавања, напред наведеним 
резултатима изјашњавања грађана утврђено 
је да  према броју гласова „ЗА“ у односу на 
укупан број уписаних грађана у гласачки 
списак донета Одлука о увођењу 
самодоприноса за Месну заједницу Липница. 
 

ГРАД ЧАЧАК 
Комисија за спровођење референдума 

у Месној заједници Липница 
Број: сл/2014 

12.05.2014. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Комисије за спровођење референдума, 

Пејовић Милан, с.р. 

 160. 
 На основу члана 43. став 2. Статута 
града Чачка („Службени лист града Чачка“ 
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013), 
 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 25. јуна 2014. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 
I 
 

 Проглашава се Одлука о увођењу 
самодоприноса за Месну заједницу Липница 
коју су донели грађани са правом гласа на 
референдуму од 28. априла до 12. маја 2014. 
године. 
 

II 
 
 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном листу 
града Чачка“. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-149/14-I 

25. јун 2014. године 
 

 
ПРЕДСЕДНИК  

Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
 

161. 
На основу члана 23. Закона о 

финансирању локалне самоуправе ("Службе- 
ни гласник Републике Србије" бр. 62/06, 
47/11 и 93/12), члана 43. Статута града Чачка 
("Службени лист града Чачка" бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и записника Комисије за 
спровођење референдума ради доношења 
Одлуке о увођењу самодоприноса за  МЗ 
Липница од 12.05.2014. године, 
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Пунолетни грађани насељеног места 
Липница, донели су 

 
О Д Л У К У 

о увођењу самодоприноса за Месну 
заједницу  Липница 

 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком уводи се самодопринос 
ради обезбеђења средстава за задовољавање 
заједничких потреба и интереса грађана са 
пребивалиштем на подручју Месне заједнице 
Липница, као и грађана који немају 
пребивалиште, а имају непокретну имовину 
на том подручју. 
 

Подручје Месне заједнице Липница, 
на коме се прикупљају средства само- 
доприноса, чини насељено место Липница, 
односно КО Липница у граду Чачку, 
утврђени Законом о територијалној орга- 
низацији Републике Србије. 

 
 1. Висина средстава самодоприноса 
 

Члан 2. 
 

 Укупан планиран износ средстава која 
се прикупљају самодоприносом износи 
3.000.000,00 динара који чини предрачунску 
вредност учешћа Месне заједнице у изгра- 
дњи, односно реконструкцији и одржавању 
објеката и спровођењу других активности 
предвиђених овом одлуком. 
 
 2. Намена и динамика утрошка 
средстава самодоприноса 
 

Члан 3. 
 

Средства самодоприноса користиће се 
за: 

1. Одржавање и пошљунчавање путева 
у Месној заједници Липница на правцу:  

 
 - ''кућа Салемовића – гробље 
Вигњиште – Тутуновићи'', у дужини око 600 
метара;  
 
 - ''Бунарина – Брест – Оскоруша'', у 
дужини око 2.500 метара;  
 
 - ''скуп Салемовићи – гробље Жешље – 
Савићевићи'', у дужини око 1.500 метара;  
 
 - ''Сокићи'', у дужини око 700 метара; 
 
 - ''Биволице'', у дужини око 900 
метара; 
 
 - ''Слепак'', у дужини око 600 метара. 
 
 Процењена вредност учешћа Месне 
заједнице Липница је 2.100.000,00 динара или 
70% од укупних средстава самодоприноса, са 
реализацијом у току спровођења 
самодоприноса. 
 

2. Постављање уличне расвете на 
путном правцу: 

 
- ''Споменици – Мића Гучанина кућа'', 

у дужини око 3.000 метара; 
 
- ''Лазовићи – Каменити пут'', у 

дужини око 3.000 метара. 
 
Процењена вредност учешћа Месне 

заједнице Липница је 600.000,00 динара или 
20% од укупних средстава самодоприноса, са 
реализацијом у току спровођења самодо- 
приноса. 

 
3. Обављање послова утврђених Ста- 

тутом месне заједнице Липница (одржавање 
просторија Месне заједнице и покриће 
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трошкова реализације самодоприноса у 
износу 300.000,00 динара или 10% од 
укупних средстава самодоприноса, са 
реализацијом у току спровођења самодо- 
приноса). 

 
О реализацији одлуке о самодо- 

приносу стараће се  Савет Месне заједнице 
Липница. 

 
 Савет Месне заједнице утврђује 
редослед и време финансирања пројеката из 
става 1. овог члана у зависности од прилива 
средстава и плана и програма комуналног 
опремања града и изградње објеката 
инфраструктуре. 

 
3.  Време трајања самодоприноса 

 
Члан 4. 

 
 Самодопринос се уводи за период од 4 
године, почев од осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града 
Чачка" Одлуке о увођењу самодоприноса за 
Месну заједницу Липница, на основу 
извештаја Комисије за спровођење рефе- 
рендума и проглашења Скупштине града да 
је та одлука донета.  
 

4. Обвезници и основица самодо- 
приноса 
 

Члан 5. 
 

 Самодопринос се уводи: 
 

1. У новцу из извора и по стопама: 
 
1) запослени на зараде (плате) по 

стопи 3%; 
2) земљорадници, власници или кори- 

сници земљишта на катастарски приход 
(приход од пољопривреде и шумарства) по 
стопи од 100%; 

3) лица која обављају занатске и друге 
привредне делатности и професионалне и 
друге непривредне делатности (интеле- 
ктуалне и друге услуге), који се задужују 
порезом на приход од самосталне делатности, 
на опорезиву добит по стопи од 3%; 

 
4) лица која обављају занатске и друге 

привредне делатности и професионалне и 
друге непривредне делатности (интелекту- 
алне услуге и др.), а који се задужују порезом 
у паушалном износу, по стопи од 3% од 
износа на који се утврђује паушални износ  
пореза; 

 
5) власници или корисници непокре- 

тности 3% на приход од непокретности (по 
основу издавања у закуп и сл.); 

 
6) власници непокретне имовине 0,1% 

на вредност те имовине. 
 

 Основицу самодоприноса из претхо- 
дног става чине: 

- нето зараде (плате) запослених 
(зараде за обављени рад и време проведено на 
раду и друга примања по основу радног 
односа, осим пореза и доприноса који се 
плаћају из зараде и накнада трошкова запо- 
сленог у вези са радом који се у складу са 
законом не сматрају зарадом),   

 
- приходи од пољопривреде и 

шумарства,  
- приходи од самосталне делатности; 
- приходи од непокретности, на које се 

плаћа порез на доходак грађана у складу са 
законом који уређује порез на доходак 
грађана, 

- вредност непокретне имовине на коју 
се плаћа порез на имовину у складу са 
законом који уређује порез на имовину.  

 
Пензионери могу добровољно уплаћи- 

вати самодопринос на основу писане изјаве. 
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Стопа самодоприноса износи 2% на пензије 
остварене у земљи и иностранству. 
 

2. У раду: 
 

- за рад способни мушкарци од 18-65 
година старости, осим лица која су од стране 
лекарске комисије проглашена неспособним 
за рад, по 2 радна дана годишње и имаоци 
трактора по 1 тракторску дневницу, по плану 
и распореду радова који утврди Савет Месне 
заједнице у складу са програмом спровођења 
самодоприноса и планом рада Месне 
заједнице. 

 
У случају да се радни дан и тракторска 

дневница не одраде могу се заменити новча- 
ном дневницом у износу 2.000,00 динара. 

 
Члан 6. 

 
 Обвезници самодоприноса су грађани 
који имају изборно право и пребивалиште на 
подручју Месне заједнице Липница, а 
грађани који немају изборно право и 
пребивалиште на подручју Месне заједнице 
Липница, а на том подручју имају непокретну 
имовину чији се услови коришћења 
побољшавају средствима самодоприноса, 
обвезници су само по основу вредности и 
прихода од те имовине. 
 

5. Обрачун, наплата и евидентирање 
самодоприноса 
 

Члан 7. 
 

 Послове обрачуна и наплате самодо- 
приноса врши исплатилац примања истовре- 
мено са њиховом исплатом, у складу са 
законом. 
 
 У случају кад се обрачун врши 
системом пореза по одбитку, приликом сваке 

исплате одговарајућег прихода исплатилац 
врши обрачун и уплату самодоприноса на тај 
приход. 
 
 Обрачун и наплату самодоприноса из 
личног примања, односно прихода на које се 
плаћа порез у проценту од сваког оствареног 
бруто прихода, врше исплатиоци тих личних 
примања, односно прихода, истовремено са 
уплатом одговарајућих пореза и доприноса. 
 

Члан 8. 
 

 Новчана средства самодоприноса, која 
представљају локални јавни приход и строго 
су наменског карактера, уплаћују се и 
евидентирају у буџету града на посебан рачун 
корисника средстава Месне заједнице 
Липница, број: 
 

- 840-711181843-57 на зараде (плате) 
запослених, приходе од непокретности и по 
основу пензија, и бр. 840-711184843-78 на 
приход од самосталне делатности, с позивом 
на број модела 97 и број одобрења: КБ 
(контролни број) – 034 - 38 (идентифи- 
кациони број буџетског корисника) - ПИБ 
(порески идентификациони број) уплатиоца 
самодоприноса на зараде (плате), приходе од 
непокретности и приходе од самосталне 
делатности; 

 
- 840-711183843-71 на приход од 

пољопривреде и шумарства и 840-711185843-
85 на вредност имовине, с позивом на број 
модела 97 и број одобрења: КБ (контролни 
број) – 034 - ЈМБГ (јединствени матични 
број) уплатиоца физичког лица за самодо- 
принос на приходе од пољопривреде и 
шумарства и на вредност имовине, а који се 
рачуни воде код Управе за трезор - Филијала 
Чачак.  
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 О вођењу евиденције, ажурирању 
спискова обвезника, обавештавању испла- 
тиоца и обвезника о заведеном самодо- 
приносу, изјашњавању пензионера за добро- 
вољно плаћање самодоприноса, броју и 
промени уплатног рачуна, приливу, наплати, 
утрошку средстава самодоприноса, приори- 
тетима и роковима реализације пројеката из 
члана 3. ове одлуке стараће се Савет Месне 
заједнице Липница, у складу са овом 
одлуком. 
 
 Наредбодавац за средства самодопри- 
носа су председник и заменик председника 
Савета Месне заједнице. 
 

Средства самодоприноса строго су 
наменског карактера. 
 

Члан 9. 
 

 У погледу начина утврђивања 
самодоприноса, обрачунавања, застарелости, 
наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате 
и осталог што није посебно прописано овом 
одлуком, сходно се примењују одредбе 
закона којим се уређује порески поступак и 
пореска администрација. 
 

6. Прикупљање, преусмеравање, обу- 
става  и враћање више наплаћених средстава 
самодоприноса 
 

Члан 10. 
 

 Средства самодоприноса обрачунавају 
се и уплаћују на примања и приходе из члана 
5. ове одлуке који доспевају до истека рока на 
који је самодопринос заведен. 
 

Члан 11. 
 

Ако за поједине пројекте из члана 3. 
ове одлуке средства која се прикупљају 
самодоприносом не буду довољна, а за друге 

пројекте буду прикупљена у већем износу од 
потребног по обрачуну радова, Савет Месне 
заједнице може извршити преусмеравање 
више прикупљених средстава у корист 
пројекта за који недостају средства, а највише 
до нивоа тржишне вредности пројекта за који 
недостају средства у време реализације. 
 

Члан 12. 
 

 Савет Месне заједнице обуставиће 
одлуком даљу наплату самодоприноса, ако се 
прилив средстава самодоприноса потребан за 
реализацију свих пројеката предвиђених овом 
одлуком оствари пре истека периода за који 
је самодопринос заведен. 
 
 Одлука о обустави даље наплате 
самодоприноса објављује се у "Службеном 
листу града Чачка". 
 

Члан 13. 
 

 Евентуално више наплаћена средства 
самодоприноса, која су последња уплаћена, 
вратиће се обвезницима самодоприноса 
уведеног на зараде (плате) и пензије преко 
исплатиоца зарада (плата) и пензија, а за 
самодопринос уведен на катастарски приход, 
приход од самосталне делатности, приход од 
непокретне имовине и на вредност имовине 
обвезнику самодоприноса непосредно или 
преко уплатиоца средстава.          
 
 7. Примања на која се не плаћа 
самодопринос 
  

Члан 14. 
 

 Самодопринос се не плаћа на примања 
која су законом изузета од опорезивања. 
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8. Надзор                     
 

Члан 15. 
 

 Грађани врше надзор над наменском 
употребом средстава самодоприноса преко 
Надзорног одбора Месне заједнице. 
 
 Савет Месне заједнице дужан је да 
најмање једанпут годишње, а обавезно 
приликом усвајања годишњег финансијског 
извештаја, информише грађане на збору, 
путем средстава информисања или на 
огласној табли Месне заједнице о приливу и 
трошењу средстава самодоприноса. 
 

Члан 16. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном листу 
града Чачка".  

 
 

ГРАД ЧАЧАК 
Месна заједница Липница 

Број: сл/2014 
12.05.2014. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Комисије за спровођење референдума, 

Милан Пејовић, с.р. 
 
 

162. 
На основу члана 120. Статута града 

Чачка (,,Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013), 

 
Градоначелник града Чачка, дана 24. 

јуна 2014. године, донео је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о образовању Комисије за утврђивање 

испуњености услова за давање сагласности 
у поступцима који су у функцији изградње 

или легализације објеката  
 

I 
 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за 
утврђивање испуњености услова за давање 
сагласности у поступцима који су у функцији 
изградње или легализације објеката, у 
саставу: 

 
1) Катарина Новковић, дипл.правник, 

градски јавни правобранилац, председник 
Комисије 

2) Дарко Зорнић, дипл. инжењер 
архитектуре, представник Градске управе за 
урбанизам града Чачка, члан 

3) Наташа Стругаревић, дипл.про- 
сторни планер, представник ЈП „Градац“ 
Чачак, члан 

 
II 

 
 Задатак Комисије је да утврђује 
испуњеност услова за давање сагласности у 
поступцима који су у функцији изградње или 
легализације објеката, као што су поступак 
исправке границе, израде урбанистичког 
пројекта, парцелација, препарцелација и 
друго у функцији изградње или легализације 
објеката.  

III 
 

Стручно-техничке и административне 
послове за потребе рада Комисије обављаће 
Градско  јавно правобранилаштво. 

 
IV 

 
Даном доношења овог решења 

престаје са радом Комисија за утврђивање 
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испуњености услова за давање сагласности у 
поступцима који су у функцији изградње или 
легализације објеката („Сл. лист града Чачка“ 
бр. 8/2008 и 2/2009). 

 
V 

 
Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 
 
 

ГРАД ЧАЧАК  
Градоначелник  
Број: 351- 1584/14-II 
24. јун 2014. године 

 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
мр Војислав Илић, с.р. 

 
  
 163. 
 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 2014. годину 
("Сл. лист града Чачка", бр. 26/2013), 
 
 Градоначелник града Чачка, дана  24. 
јуна 2014. године, донео је  
 

 

ПРАВИЛНИК 

            О НАГРАДНОЈ ЕКСКУРЗИЈИ ЗА 

МАТУРАНТЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА 

             НОСИОЦЕ „ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ“ 

ШКОЛСКЕ 2013/2014. ГОДИНЕ  
 

Члан 1. 
 

 Овим правилником уређује се 
коришћење средстава за реализацију награ- 
дне екскурзије матураната средњих шко- 
ла носилаца „Вукове дипломе“, школске 

2013/2014. године, начин, поступак и друга 
питања од значаја за реализацију екскурзије о 
трошку буџета града, за које намене су  
опредељена средства Одлуком о буџету града 
Чачка за 2014. годину ("Сл. лист града 
Чачка", бр. 26/2013) у члану 4, функционална 
класификација 090 – Социјална заштита 
некласификована на другом месту, 
апропријација 186, економска класификација 
472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
- Наградна екскурзија за „Вуковце“ средњих 
школa  у износу од 1.800.000,00 динара.  
 

Члан 2. 
 

 На наградну екскурзију, о трошку 
буџета града Чачка упућују се матуранти 
средњих школа носиоци "Вукове дипломе"  
школске 2013/2014. године. 
 
 Наградна екскурзија се реализује на 
правцу Чачак - Будимпешта – Праг- Беч - 
Чачак према програму екскурзије. 
 
 Путни правац са програмом екскурзије 
одређен је на основу предлога Актива 
директора средњих школа и наведен је у 
прилогу овог правилника.  
 

Члан 3. 
 

 У трошкове наградне  екскурзије из 
члана 2. овог правилника  урачунавају се  
трошкови који су садржани у програму 
екскурзије (услуге превоза, смештаја, 
улазнице и сл.), дневнице за лица која се 
решењем упућују на службени пут и други 
трошкови који су у непосредној функцији 
реализације програма наградне екскурзије. 
 
 У трошкове путовања не урачунавају 
се трошкови прибављања путне исправе, 
трошкови алтернативних излета и други 
трошкови који нису у непосредној функцији 
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реализације наградне екскурзије и нису 
садржани у програму екскурзије. 
 

Члан 4. 
 

 Градоначелник доноси решење о 
упућивању матураната средњих школа 
носилаца „Вукове дипломе“ на наградну 
екскурзију.  
 
 Решењем из става 1. овог члана 
одређује се организатор екскурзије, стручни 
вођа, пратиоци и друга лица која ће 
учествовати у реализацији  путовања. 
 
 Стручни вођа се одређује из реда 
пратилаца школе која има право на два 
пратиоца. 
 
 Пратиоци се одређују на предлог 
школе из реда професора школе матуранта 
носилаца „Вукове дипломе“. 
 
 Школа из које путује од 5 до 20 
ученика предлаже једног пратиоца, а преко 
20 ученика два пратиоца. У оквиру школе 
предност у избору пратиоца има одељенски 
старешина који има већи број ученика 
носилаца  „Вукове дипломе“. 
 
 Школе које имају мање од 5 ученика 
носилаца „Вукове дипломе“ споразумно 
одређују једног пратиоца при чему предност 
има одељенски старешина из школе која има 
већи број ученика носилаца „Вукове 
дипломе“. 
 
 Саставни део решења из става 1. овог 
члана је списак матураната. 
 

Члан 5. 
 

 Припрему, организацију и реализацију 
програма екскурзије врше организатор 

екскурзије - представник Града, стручни вођа 
пута, пратиоци, представник агенције којој је 
додељен уговор о јавној набавци и друга лица 
које одреди Градоначелник са одређеним 
задатком. 
 

Члан 6. 
 

 Општи услови екскурзије морају да 
садрже све елементе прописане Законом о 
туризму. 
 
 Ако нису испуњени прописани услови, 
Градоначелник ће на предлог организатора 
екскурзије и вође пута  обуставити извођење 
екскурзије.  
 
 Матуранти и други учесници у 
реализацији екскурзије морају бити оси- 
гурани од уобичајених врста ризика на 
туристичком путовању. 
 

Члан 7. 
 

 Аутобус који се користи за превоз 
матураната мора поседовати доказ о 
техничкој исправности и не сме бити старији 
од 5 година. 
 
 Доказ о техничкој исправности 
аутобуса, не  може бити старији од 3 дана пре 
дана одређеног за полазак. 
 
 Организатор пута обавештава Мини- 
старство унутрашњих послова, Секретаријат 
у Чачку о месту и времену где ће бити 
постављени аутобуси, како би непосредно 
пре поласка на екскурзију радници  
унутрашњих послова извршили преглед 
аутобуса. 
 
 Ако возач нема путни налог или у 
њему није потврђена исправност аутобуса, 
организатор пута или вођа екскурзије је 
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дужан да одбије извођење екскурзије тим 
аутобусом и захтева друго технички исправно 
возило и другог возача или да обавести 
Градоначелника са предлогом да се обустави 
извођење екскурзије. 
 
 За реализацију путовања мора се 
поред возача обезбедити и сувозач и превоз 
се не може вршити ноћу. 
 
 Возач и сувозач морају имати 
лекарско уверење о здравственом стању не 
старије од 3 дана. 
 

Члан 8. 
 

 Организатор екскурзије и стручни 
вођа пута пре изведене екскурзије сазваће 
састанак пратиоца, ученика и  родитеља ради 
упознавања са програмом екскурзије и 
правилима извођења наградне екскурзије. 
 
 
 
 

Члан 9. 
 

 Организатор екскурзије и стручни 
вођа пута  по завршеној екскурзији поднеће 
Градоначелнику  извештај о реализацији  
наградне екскурзије. 
 

Члан 10. 
 

 Овај правилник биће објављен у 
"Службеном листу града Чачка" и ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања. 
 

Град Чачак 
Градоначелник 
Број. 61-2/14-II 

24. јун 2014.године 
 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
мр Војислав Илић, с.р. 
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