
 

 
 

150. 
На основу члана 120. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 9. Правилника о 
помоћи за уклањање и ублажавање после- 
дица насталих природом или другом 
незгодом („Сл. лист града Чачка“ бр. 
10/2014),  

 
Градоначелник града Чачка, дана 11. 

јуна 2014. године, донео је  
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за утврђивање 
предлога висине средстава за санирање 
најнужнијих оштећења од природне или 

друге незгоде 
 

I 
 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за утврђи- 
вање предлога висине средстава за санирање 
најнужнијих оштећења од природне или 
друге незгоде (у даљем тексту Комисија). 

 
II 
 

Комисија има председника и два 
члана.  

Састав Комисије чине:  
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

- Драган Вукајловић, дипл.инж. гра- 
ђевине  

 
 

 
ЧЛАНОВИ: 

 
 - Радош Пауновић, дипл. економиста,  
 - Љубиша Милосављевић, дипл. пра- 
вник  

 
III 

 
Задатак Комисије је да у зависности од 

расположивих средстава, за Градско веће 
града Чачка, утврдити предлог висине сре- 
дстава за доделу на име помоћи за санирање 
најнужнијих оштећења ради стварања мини- 
малних услова да се чланови домаћинства 
који су због природне или друге незгоде 
смештени у колективни центар или на други 
начин дислоцирани, врате у свој дом или да 
се домаћинству обезбеде услови за кори- 
шћење стамбеног објекта – стана.  

 
IV 

 
Расположива средства за ове намене 

износе до 1.000.000,00 динара.  
 

V 
Стручне и административне послове 

за потребе ове комисије обављаће Градска 
управа за локални економски развој.  
 

VI 
 
Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 
 

GODINA XLVIII BROJ 11 
^A^AK 18. jun 
2014. godине 

Cena ovog broja je 600 dinara     
Godi{wa pretplata je 10.000 dinara 
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ГРАД ЧАЧАК 
Градоначелник 

Број: 020-57/14-II 
11. јун 2014. године 

 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
мр Војислав Илић, с.р. 

 
 
 151. 

На основу члана 121. Статута града 
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 16. Правилника о 
помоћи за уклањање и ублажавање последица 
насталих природном или другом незгодом 
(„Сл. лист града Чачка“  бр. 10/2014),  

 
Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 17. јуна 2014. године, донело је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за утврђивање 
предлога за доделу новчане помоћи за 
санирање штета насталих природном 

или другом незгодом  
  

I 
 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за утврђи- 
вање предлога за доделу новчане помоћи за 
санирање штета насталих природном или 
другом незгодом  (у даљем тексту: Комисија).  

 
II 

 
Комисија има председника и четири 

члана.  
 
Састав Комисије чине:  
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Милан Бојовић, помоћник градона- 
челника за област месне самоуправе и 
инфраструктуру 
 

ЧЛАНОВИ 
 
1. Милијан Минић, члан Градског већа 

града Чачка 
2. Зоран Томашевић, представик Фору- 

ма привредника Чачак 
3. Милинко Максимовић, председник 

Савета месне заједнице Коњевићи  
4. Владимир Гојгић, представник 

Градске управе за локални економски развој 
 

III 
 
Задатак Комисије је да: 
 
- даје смернице Градској управи и 

Комисији за процену штета на имовини 
насталих природном или другом незгодом у 
вези са поступком решавања по захтеву за 
помоћ, 

- сачињава предлог Градском већу у 
погледу намене средстава за доделу помоћи, 
висине помоћи и мера које треба предузети за 
отклањање узрока или предузимање мера за 
спречавање поновног појављивања штете, 

- прати спровођење одлука Градског 
већа у вези са одобреним помоћима, 

- претходно разматра приговоре на 
одлуку у вези са захтевом, 

- обавља и друге послове у складу са 
закључцима Градског већа. 
 

IV 
 

Стручне и административне послове 
за потребе ове комисије обавља Градска 
управа за опште и заједничке послове.  
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V 
 
Ово Решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 
 

Град  Чачак 
Градско веће 

Број:06-145/2014-III 
17. јун 2014. год 

 
ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 
мр Војислав Илић, с.р. 

 

 152. 
На основу члана 121. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 12. Одлуке о буџету 
града Чачка за 2014. годину („Сл. лист града 
Чачка“ бр. 26/2013), а по предлогу Градске 
управе за финансије,  
 

Градско веће града Чачка, на седници 
одржаној 17. јуна  2014. године,  донело је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. Из средстaва утврђених Одлуком о 

буџету града Чачка за 2014. годину (,,Сл. лист 
града Чачка“ број 26/2013) раздео 2, Градско 
веће, функционална класификација 111, 
апропријација 25, економска класификација 
499 ,,Средства резерве - Стална резерва“, 
извор финансирања 01 (Издаци из средстава 
буџета Града), Директни корисник буџетских 
средстава- Градско веће града Чачка, 
одобравају се средства у износу од 401.418,54 
динара, ЈП „Градац“ Чачак, на име измирења 
обавеза за изведене радове на отклањању 
последица елементарних непогода на 
општинским и некатегорисаним путевима (II 
привремена ситуација ЈКП „Моравац“ 
Мрчајевци). 

 

2. Средства из тачке 1. Решења 
распоређују се на апропријацију 276, 
економска класификација 484 „Накнада 
штете за повредe или штету насталу услед 
елементарних непогода или других приро- 
дних узрока“, функционална класи- 
фикација 111, извор финансирања 01 (Издаци 
из средстава буџета Града), Директни 
корисник буџетских средстава- Градска 
управа за финансије. 
 

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: 06-145/14-III 
17. јун 2014. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 
 

153. 
На основу члана 121. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 12. Одлуке о буџету 
града Чачка за 2014. годину („Сл. лист града 
Чачка“ бр. 26/2013), а по предлогу Градске 
управе за финансије,  
 

Градско веће града Чачка, на седници 
одржаној 17. јуна 2014. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о 
буџету града Чачка за 2014. годину (,,Сл. лист 
града Чачка“ број 26/2013) раздео 2, Градско 
веће, функционална класификација 111, 
апропријација 25, економска класификација 
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499 ,,Средства резерве - Стална резерва“, 
извор финансирања 01 (Издаци из средстава 
буџета Града), Директни корисник буџетских 
средстава- Градско веће града Чачка, одо- 
бравају се средства у износу од 50.579,57 
динара, на име измирења обавеза по 
испостављеним рачунима за набавку горива и 
гасног уља за рад механизације, моторног 
уља за црпну пумпу и другог материјала 
неопходног за хитне интервенције на 
санацији подручја угроженог поплавама. 

 
2. Средства из тачке 1. Решења 

распоређују се на апропријацију 276, еко- 
номска класификација 484 „Накнада штете за 
повредe или штету насталу услед елеме- 
нтарних непогода или других природних 
узрока“, функционална класификација 111, 
извор финансирања 01 (Издаци из средстава 
буџета Града), Директни корисник буџетских 
средстава- Градска управа за финансије. 
 

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: 06-145/14-III 
17. јун 2014. године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 
мр Војислав Илић, с.р. 

 
 
 154. 

На основу члана 121. Статута града 
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 12. Одлуке о буџету 
града Чачка за 2014. годину („Сл. лист града 

Чачка“ бр. 26/2013), а по предлогу Градске 
управе за финансије,  
 

Градско веће града Чачка, на седници 
одржаној 17. јуна 2014. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о 
буџету града Чачка за 2014. годину (,,Сл. лист 
града Чачка“ број 26/2013) раздео 2, Градско 
веће, функционална класификација 111, 
апропријација 25, економска класификација 
499 ,,Средства резерве - Стална резерва“, 
извор финансирања 01 (Издаци из средстава 
буџета Града), Директни корисник буџетских 
средстава- Градско веће града Чачка, 
одобравају се средства у износу од 418.000,00 
динара, на име измирења обавеза по испо- 
стављеном рачуну Завода за ДДД „Висан“ 
Београд, за извршену услугу сузбијања 
(дезинсекција) одраслих форми комараца на 
поплављеном подручју на територији града 
Чачка. 
 

2. Средства из тачке 1. Решења 
распоређују се на апропријацију 276, 
економска класификација 484 „Накнада 
штете за повредe или штету насталу услед 
елементарних непогода или других приро- 
дних узрока“, функционална класификација 
111, извор финансирања 01 (Издаци из 
средстава буџета Града), Директни корисник 
буџетских средстава- Градска управа за 
финансије. 
 

3. О извршењу овог решења стараће се 
Градска управа за финансије.  
 

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 
листу града Чачка“. 
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ГРАД ЧАЧАК 
Градско веће 

Број: 06-145/14-III 
17. јун 2014. године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 
мр Војислав Илић, с.р. 

 
 155. 

На основу члана 121. Статута града 
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 20. Одлуке о 
грађевинском земљишту („Сл. лист града 
Чачка“  бр. 3/2010, 19/2010 и 24/2013),  

 
Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 17. јуна 2014. године, донело је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за грађевинско 

земљиште 
  

I 
 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за грађевинско 
земљиште у саставу: 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 Миленко Поповић, дипл. правник, 
представник ЈП „Градац“ Чачак 

 
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

 
Раде Рајић, дипл. правник, предста- 

вник ЈП „Градац“ Чачак 
 

ЧЛАНОВИ И ЗАМЕНИЦИ 
ЧЛАНОВА 

 
- Мирјана Џоковић, дипл. правник, 

представник Градске управе за урбанизам, 
члан 

Бранко Обрадовић, дипл. правник, 
представник Градске управе за урбанизам, 
заменик члана 
 

- Ивана Васојевић, дипл.инж. арх.,  
представник Градске управе за урбанизам, 
члан 
 - Зорица Ничић, дипл. просторни пла- 
нер, представник Градске управе за урба- 
низам заменик члана  
 

II 
 
Овим решењем замењује се Решење 

Градског већа града Чачка бр. 06-59/2012-III 
од 19. јула 2012. године.  

 
III 

 
Ово Решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 
 

Град  Чачак 
Градско веће 

Број: 06-145/2014-III 
17. јун 2014. године  

 
ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 
мр Војислав Илић, с.р. 

 
 
 156. 
 На основу члана 138. став 2. Закона о 
спорту ("Сл. гласник РС", бр. 24/2011 и 
99/2011 - др. закон) и члана 121. став 1. тачка 
2. Статута града Чачка  ("Сл. лист града 
Чачка" бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013), 
 

Градско веће на седници одржаној  17. 
јуна 2014. године, донело је 
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П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О 
КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ 

ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА 
 

Члан 1. 
 

У Правилнику о критеријумима и 
поступку доделе средстава за финансирање 
потреба у области спорта ("Сл. лист града 
Чачка" бр. 1/2013, 2/2013, 7/2013 и 1/2014), 
члан  22. мења се и гласи: 

 
„Изузетно, Градско веће може, на 

предлог Комисије за спорт, без јавног позива, 
доделити новчану награду спортској органи- 
зацији за постигнуте резултате у текућој 
години, ако  освоји једно од прва три места у 
националном првенству  или се пласира у 
највиши ранг такмичења у Републици 
Србији. 

 
Предлог износа новчане награде утв- 

рђује Комисија за спорт. 
 
Комисија за спорт одлучује на основу 

пријаве спортске организације или по 
службеној дужности“. 

 
Прелазне и завршне одредбе 
 

Члан 2. 
 

Спортске организације које су сe у 
2014. години пласирале у највиши ранг 
такмичења у Републици Србији могу 
остварити право на новчану награду  под 
условима прописаним овим правилником. 

 
Члан 3. 

 
Овај правилник биће објављен у 

„Службеном листу града Чачка“ и ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања.  
 

 
Град Чачак 
Градско веће 

Број: 06-145/2014-III 
17. јун 2014. године  

 
ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 
мр Војислав Илић, с.р. 
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