
Peuy6nuxa Cp6uja
IPAA qAqAK
fpagcrco nehe
Epoj: 06-1512019-III
7 . $e6pyap 2019. roArrHe
IIAI{AK

CKYTIIII TI,IHA IPAAA qAqKA

Ha ocHoBy uJIaHa 46. 3axoua o roxa,rnoj caMoynpaBr,r (,,Cl.rnacnrax PC"
6p.129/2007 , 8312014 - Ap. 3aKoH u 10112016 - Ap. 3aKoH u 4712018) il qrala l2l. Craryra
tpana r{aqra (,,Cn.nvcr tpata r{a.rKa" 6p. 312008, 812013, 2212013, 1512015, 2612016 u
1112018).

fpaIcxo nehe rpa4a t{aura, Ha ceAHr4urr o4pxauoj 7. $e6pyapa 2019. roAr4He,
yrep4rano je

TIPEAJIOT
OAJIYKE O fIPI4CTY[IAIbY IPAAA qAIIKA Y qJIAHCTBO YAPYXEIbA

,,IIOKPET 3A AEIIy TPI,I IJIyC" VI3 qATIKA

[a rrpeAnaxe Cryururuuu AaloHece

oAJryKy
o [Pr4cTytrArby rpAAA qATIKA y TUTAHCTBO yApy]ItErbA

,'IIOKPET 3A AEIIy TpI4 IIJIyC* I43 qATIKA

y reKcry rojra je locraBJbeH o46opnuquMa 3a ceAHrrrly Cryuurrune.

Zsnecrralaq Ha ceAHI{qu Cryumrune je He6ojura Bexanzh, Haqe.rHr.rx fpa4cxe
ynpaBe 3a orrrrrre z saje4uuuKe rrocnoBe.
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Peny6nuxa Cpduja
fpa4 t{avan

fpa4cra Vnpaea 3a orlrlre
u eaje4uuune [ocnoBe
Bpoj : 020- 1 212019 -IY -7

,{aryn: 4.2.2019. roAI4He
qAI{AK

TPAACKO BEhE IPAAA TIAIIKA

qAIIAK

Y uprE1ory BaM ,uocraBJbaMo Harlpr Og:ryr<e o npllcrynalby fpaga r{aqra y qJIaHcrBo YgpyNema

"florper 3a Aerly 3+" r43 t{aura, paAr.r pa3Marpa$aLryrnplrzeama npeAJlora sa CrynmruHy fpaga.

Haeegeua oAJryKa ce AoHocra Ha ocHoBy rrnaHa 11. crae 4.3axoua o tfranancr,rjcroj nogpruqu

rropoAprrlr4 ca AeqoM (,,Clyx6eur{ rrracHl{K Peuy6mare Cp6uje, 6poj 11312017 u 5012018), rojzrr'l je

rporu{caHo Aa rpaA, nopeA o6es6efunama Suuaucujcre no,4pure nopoAr4r\u ca AeIIoM yrepfeue

3aKoHoM, aKo cy o6e:6e!ena cpeAcrBa, Moxe Aa )TBpAI,I I.{ Apyra ilpaBa, eehu o6uI\,I npaBa oA npana yrnplenrzx

oBr{M 3aKoHoM r4 noBoJ},Hraje ycloee 3a Br,rxoBo ocrBapl4Balbe. Idrar je o6es6elusalba noce6Hor BI{Aa noAplxKe

rropoAr4uaMa ca rpoje r{ Brrrre Aeue ca replmopuje rpa4a gauxa rryreM ocrBapl{Balba 6ene0raquja npl4 KynoBIlHI4

po6a u ycJryra KoI [prrBpeAnrrxvr Apyrux cy6jerara ca xojuua Y4pyNerre I4Ma 3aKJbytIeH yroBop o [ocJroBHo

rexHuuxoj capaArbl,l.

Y pea,.rusaquju npeAJloxeHe oAnyKe Y4pyNerre "Ioxper :a 4eqy 3*"
o ycnoBlaMa qraHcrBa fpana y YapyNerry, uaharry qnaHapuHe v ApyrI'IM
Craryrou Y4pyNerra rr HaBeAeHI4M 3axonou.

u rpa!, tla.rax 3axJbyrlranu 6u yroeop
npaBr{Ma ra o6aeeaal4a y cKJIaAy ca



 

 

 

На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени 

гласник Републике Србије, број 113/2017 и 50/2018), члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 

– други закон и 47/2018), и члана 63.  став 1. тачка 43. Статута града Чачка (''Службени лист града 

Чачка'', бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018), Скупштина града Чачка на 

седници одржаној _____________ 2019. године, донела је  

 

ОДЛУКУ 
 

о приступању Града Чачка у чланство  

Удружења „Покрет за децу три плус“ из Чачка 

  

 

1.   Град Чачак (у даљем тексту Град) приступа у чланство Удружења „Покрет за децу три 

плус“ из Чачка (у даљем тексту Удружење), у циљу обезбеђивања посебног вида подршке 

породицама са троје и више деце са територије града Чачка, којима се остварује побољшање 

услова за задовољавање основних потреба и унапређује материјални положај наведених породица, 

у складу са законом који уређује финансијску подршку породицама са децом. 
 

2.    Град прихвата циљеве и Статут Удружења. 
  

            3.   Средства за чланарину и друге активности по основу чланства у Удружењу обезбеђују 

се до висине планираних средстава у буџету Града. 
 

            4.  Град ће чланством у Удружењу обезбедити да све породице са троје и више деце са 

територије града Чачка, у којим је бар једно од троје деце малолетно, добију картице „3+“ које о 

свом трошку обезбеђује Удружење, а на основу којих имаоци картице остварују различите врсте 

олакшица при куповини роба и пружању услуга породицама са троје и више деце на територији  

Републике Србије, код субјеката са којима Удружење има или у периоду важења картице закључи 

уговор о сарадњи. 
 

5.  Град ће Управном одбору Удружења поднети пријаву за учлањење Удружење и са 

Удружењем закључити уговор о уплати чланарине и условима чланства Града у Удружењу, у 

складу са законом који уређује финансијску подршку породици са децом. 
 

6.   Овлашћује се Градоначелник града Чачка да закључи уговор из тачке 5. ове одлуке. 
 

            7.   Ова одлука објављује се у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: ____________ 

__________________. 20___. године 

 

ПРЕДСЕДНИК  

Скупштине града Чачка  

Игор Трифуновић, с.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odpa3noilceIbe

3axoHom o rfrauaHcujcxoj nogpLurlr4 rropoAriuu ca AetIoM (..Clyx6euu r,tacHI4K Peny6,rrarce

Cp6uje, 6poj 1 1312017 n 50l20l8) y u,'rauy I 1. yrepfeHa cy rpaBa na $nHaHcajcKy no.qpuKy tropoAHIIIl

ca AeUoM (l) uaxHala 3apaAe, oAHocHo HaKHaAa n,.rare 3a BpeMe nopoAHJbcKor o.qcycrBa, oAcycrBa ca

paAa palr4 Here /xerera H oAcycrBa ca para pa4u noce6He Here Aerera; 2) ocrale HaKHaAe no ocHoBy

poferra u Here Aerera r.r noce6He Her-e Aerera;3) pogure,ncxu Aonararc;4) 4eulaju AoAaraK; 5) nanHa4a

iporoouu 6opaaxa y [peArrrKo,'rcrcoj ycraHoBn 3a Aeuy 6e: po4ure,ncKor craparba; 6) Haruala rporxKoBa

6oparxa y [pe.qrxKo,'rircoj ycraHoBr,r 3a Aerly ca cMerFbaNta y pa:eojy t{ Ael]y ca I'IHBanI4Iurerou;7)

HaKHaAa ipo111nouu 6opaarca y npeArrrKoncrcoj ycraHoBH 3a Ieqy KopHCHHKa HoBqaHe coqr'rjalne non'rohu,

8) perpecuparbe rpomroea 6oparKa y rpeArxro,rcxoj ycraHoBn Aeqe lI3 n'rarepujanuo yrpoxeHHx

nopognqa) o vrajeu o6e:6efanarby ce crapa rpaA" c rHM Aa, axo cy o6e:6e[ena cpeAcTBa, IpaA Moxe Aa

yrBpAr4 H Apyra npaBa. eehn o6t{N,r flpaBa oI [paBa yrnpleHux oBI4M 3aKoHoM 14 rloBo,'L,uuje ycloee :a

FbHXOBO OCTBap14BaH,e'

V u,rauy 32. ctas 1. raqxa 20. 3anona o rorca,lHoj caMoynpaBH flponl{caHo je Aa Crynulruua

rpaAa o6aeJba H Apyre rrocJroBe yrspleHe 3aKoHoM H craryroM, a y qnaHy 63. cras 1. ra'lrca 43. Craryra

rpaAa qar{Ka yrspfeno je ,Ia CrcynturuHa rpa.qa og,'ryuyje o capaAn,n }InH yApyxuBa}by ca rpaAoBI4Ma 14

ornrITI4HaMat y,[py)Ken HMa, HeBJIa,q[HHM I4 xyMaHnTapHHM oplaHu3aUujava y cK,'IaAy ca 3aKoHoM'

,{ouoruerseu O4,'ryrie o flpucryramy fpa4a rlaqrca y qnaHcrBo Y4pyNema ,.floxper 3a AeIIy

rpH rrJrycoo u: t{aurca, fpag t{auarc ilpey'lr{}.4a KOpaK Ha []pilCl]'l laHr"\'llp]'lill't1-"1 i]{]tiatilHMx cal!:l]]'IIpallil"

f li;xp*3a ret{}, ry6ir,3,*.ie'l**piertr !(api"Hrle ",t{eHa Mtt!{-\'c 3a 3*'" ro.ia r:laclt na uaiu,v rco"la

Cp#xju n*c rrtilt *ui; l-38.{}** llci:tliittlla *i: lp*ie t{ Bt4lttc ile:le.
t'pal 6m cf,*36e,{rr1: x{ap'rnlte ,.3+'n c}*4&{ IrLlpoi1tlL{ah4a ca : pr{e tl:tpt IJHtm* ,ileiie ca

fiorrr[1ui].],r{iBr}p ca Y:tp,vNier*eut ,-Iltlrcper ?a Jlelt}' 3*"" (}lle Kaprtil{e je nolpe6ar o6xor:*'lt:lt HaKoH

roj{r4 r{} ;rtilH3.
L!:rage:.r,,rur 3,Y;tp1,.;tie*,5,i'pa:l Qaqap. ripe-v3*!t,1 ua ce6e oda*e:3;:tlahaH,il tlJlixrlall,lHe llo.tr,v.

n ;.iarc i: trc t ) r Il!Li,\ .

(irarrv'16r,r Y,1p3,;l;*l-aa p lSar*x*.u r r]:r.lllaHcN.icx*i rl*:lprlilirl llopr].ilti;lt{ sa ,lle Ilil\4.

{-}:1.ir},xoiu {-,ri1,lrrrruue Y1pyx*r+,a o;r 2-{.05.2il18. tollltHe 1'tr,pl1ent.}c la qr&HapliHa :la

r-lociteilFLett IloI t}{cl lrl: 2t) I I . t'{:,r116lf - I 16. I 42 clauiltl'uuxa)'

CTPYT{HA OEPAAA
ynpaBa 3a oIrIIrTe
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