
   

 

 
 

399. 
На основу члана 63. став 1. тачка  37. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и члана 18. став 
1. тачка 8. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље 
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 16/2013),  
 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 29. новембра 2013. године, донела 
је  

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 

2013. ГОДИНУ 

 
I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и 
допуне Програма пословања Јавног пре- 
дузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 
2013. годину, које је донео Управни одбор 
Јавног предузећа за водоснабдевање ,,Рзав“ 
Ариље, на седници одржаној 31. октобра 
2013. године. 
 
 
 

II 
 
 Ову Одлуку објавити у „Службеном  
листу града Чачка“. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-240/13-I 

29. новембар 2013. године 
 
 

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

 
 

400. 
На основу члана 5. став 3., члана 6. 

став 3. и 4., члана 7а. став 3., 4. и 7. и    члана 
11. Закона о порезима на имовину 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 
5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 и 
47/2013), члана 36.  Закона  о изменама и 
допунама Закона о порезима на имовину 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 47/2013), члана 7. и 8. Закона о 
финансирању локалне самоуправе („Слу- 
жбени гласник Републике Србије“, број 
62/2006, 47/2011 и 93/2012) и члана 23. став 
1. тачка 5. и члана 63. Статута града Чачка 
(„Службени лист града Чачка“, број 3/2008, 
8/2013 и 22/2013),  

 

GODINA XLVII BROJ 24 
^A^AK  30. novembar 

2013. godине 
Cena ovog broja je 600 dinara     

Godi{wa pretplata je 10.000 dinara 
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Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 29. новембра 2013. године, донела 
је 

 
О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ПОРЕЗА 
НА ИМОВИНУ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА 

ЧАЧКА 
 

Члан 1. 

     Овом Одлуком се утврђују елементи 
пореза на имовину за територију града Чачка 
и то:  

- стопе за обрачун пореза на имовину 
за обвезника који води пословне књиге и за 
обвезника који не води пословне књиге;  

- зоне, са назнаком зоне која се сматра 
најопремљенијом на територији града Чачка;  

- стопа амортизације на вредност 
непокретности која је предмет пореза на 
имовину за обвезника који не води пословне 
књиге.  

Члан 2. 

Стопе пореза на имовину у граду 
Чачку износе: 

 1. На права на непокретности пореског 
обвезника који води пословне књиге  - 0,30%. 

 2. На права на земљишту код обве- 
зника који не води пословне књиге  - 0,15%. 

 3. На права на непокретности пореског 
обвезника који не води пословне књиге, осим 
на земљишту: 

 

 

На пореску основицу Плаћа се на име пореза 

(1) до 10.000.000 динара 0,22 % 

(2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара 
Порез из подтачке (1) + 0,15 % на износ преко 
10.000.000 динара 

(3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара 
Порез из подтачке (2) + 0,10 % на износ преко 
25.000.000 динара 

(4) преко 50.000.000 динара 
Порез из подтачке (3) + 1,0 % на износ преко 50.000.000 
динара 
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Члан 3. 
 

За потребе утврђивања просечне цене 
квадратног метра одговарајућих непоре- 
тности као елемента за утврђивање основице 
пореза на имовину, територију града Чачка 
чине 3 зоне, опредељене према комуналној 
опремљености из члана 6. став 3. Закона о 
порезима на имовину и то: 

 
ПРВА ЗОНА: 
 

Обухвата Чачак град – најопремљенија 
зона, а која обухвата подручје прве, друге, 
треће и четврте зоне, а унутар граница 
Генералног плана насеља Чачак 2015.  и које 
су одређене Одлуком о критеријумима и 
мерилима за утврђивање накнаде за уређење 
грађевинског земљишта („Сл. лист града 
Чачка“, бр. 3/2010, 4/2010, 19/2010, 9/2011, 
10/2012 и 26/2012)  

 
 

ДРУГА ЗОНА: 

Обухвата  насеља: 

- Мрчајевци  
- Овчар Бања 
- Горња Трепча 
 

ТРЕЋА ЗОНА: чине непокретности на 
територији града Чачка које нису обухваћене 
у првој и другој зони. 

Члан 4. 
 

Стопа амортизације за коју се умањује 
утврђена вредност непокретности обвезника 
који не води пословне књиге, а која је 
предмет пореза на имовину, осим за 
земљиште износи 1% годишње применом 
пропорционалне методе, а највише  40%, 
почев од истека сваке календарске године у 
односу на годину у којој је извршена 
изградња, односно последња реконструкција 
објекта.  

 

Члан 5. 
 

Не утврђује се и не плаћа порез за 
фискалну 2014. годину на права на земљишту 
код обвезника који не води пословне  књиге  
и то за имаоце права на пољопривредном и 
шумском земљишту. 
 

Члан 6. 
 

Ова Одлука ће се објавити у „Слу- 
жбеном листу града Чачка“, а после ступања 
на снагу објавиће се  и на интернет порталу 
града Чачка.  
 

Члан 7. 
 

Одредбе ове Одлуке спроводиће Гра- 
дска управа за локалну пореску админи- 
страцију града Чачка.  

 
Члан 8. 

 
Ова Одлука  ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Чачка”, а примењује се од 1. 
јануара 2014. године. 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-240/13-I 

29. новембар 2013. године 
 
 

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

 
 

401. 
На основу чл. 6 ст. 5. и 6. и чл. 7а. став 

1. Закона о порезима на имовину („Сл. 
гласник РС“, бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 
61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС и 
47/13), члана 36. став 1. тачка 3. Закона о 
изменама и допунама Закона о порезима на 
имовину („Сл. гласник РС“, број 47/13) и 
члана 63. Статута града Чачка („Службени 
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лист града Чачка“ број 3/08, 8/2013 и 
22/2013),  

 
Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 30. новембра 2013. године, донела 
је 
 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА 

КВАДРАТНОГ МЕТРА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2014. 

ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЧАЧКА 
 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком утврђују се просечне 

цене квадратног метра одговарајућих непо- 
кретности за утврђивање пореза на имовину 
за 2014. годину на територији града Чачка. 
 

Члан 2. 
 

Констатује се да је на територији града 
Чачка одређено три зоне за утврђивање 
пореза на имовину, према комуналној 
опремљености и опремљености јавним 
објектима, саобраћајној повезаности са 
централним деловима града Чачка, односно 
са радним зонама и другим садржајима у 
насељу, и то: ПРВА зона, ДРУГА зона и 
ТРЕЋА зона и да је ПРВА зона утврђена за 
најопремљенију зону. 
 

Просечне цене квадтарног метра 
непокретности за утврђивање пореза на 
имовину за 2014. годину на територији града 
Чачка у ПРВОЈ зони износе: 
 

1. грађевинског земљишта………………. 
…………………………... 1.623,00 дин. 

2. пољопривредног земљишта …………... 
...............................................307,00 дин. 

3. шумског земљишта………………… 
…………………………........ 70,00 дин. 

4. станова………………………………… 
......................................... 72.681,00 дин. 

5. кућа за становање……………………… 
…………………………. 41.520,00 дин. 

6. пословних зграда и других (надзе- 
мних и подземних) грађевинских обје- 
ката који служе за обављање делатности 
………………………………... 148.103,00 дин. 

7. гаража и гаражна места………………… 
……………………………... 17.423,00 дин. 

 
Просечна цена квадратног метра непо- 

кретности за утврђивање пореза на имовину 
за 2014. годину на територији града Чачка у 
ДРУГОЈ зони износе: 
 

1. грађевинског земљишта………………. 
…………………………….. 937,00 дин. 

2. пољопривредног земљишта…………... 
.............................................. 307,00 дин. 

3. шумског земљишта………………… 
……………………………… 70,00 дин. 

4. станова………………………………. 
…………………………. 25.138,00 дин. 

5. кућа за становање…………………… 
…………………………. 15.365,00 дин. 

6. пословних зграда и других (надземних 
и подземних) грађевинских објеката 
који служе за обављање делатности       
......................................... 95.843,00 дин. 

7. гаража и гаражна места…..………… 
…………………………. 17.423,00 дин. 

 
Просечна цене квадратног метра непо- 

кретности за утврђивање пореза на имовину 
за 2014. годину на територији града Чачка у 
ТРЕЋОЈ зони износе: 
 

1. грађевинског земљишта………………. 
…………………………….. 937,00 дин. 

2. пољопривредног земљишта………… 
…………………………….. 133,00 дин. 

3. шумског земљишта……………………. 
……………………………… 56,00 дин. 

4. станова…………………………………. 
…………………………. 25.138,00 дин. 
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5. кућа за становање……………………… 
…………………………. 21.173,00 дин. 

6. пословних зграда и других (надземних 
и подземних) грађевинских објеката 
који служе за обављање делатности             
......................................... 40.672,00 дин. 

7. гаража и гаражна места……………. 
…………………………. 17.423,00 дин. 

 
 

Члан 3. 
 

Ову одлуку објавити у „Службеном 
листу града Чачка“ и на интернет страни 
www.cacak.org.rs . 
 

Члан 4. 
 

Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у  „Службеном 
листу града Чачка“, а примењиваће се од 01. 
јануара 2014. године. 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-251/13-I 

30. новембар 2013. године 
 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
Скупштине града Чачка, 
Владан Милић, с.р. 

 
 
 

402. 
На основу члана 92. Закона о 

планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 
72/09, 81/09, 64/10, 24/11 ,121/12, 42/13, 50/13 
и 98/13), члана 20. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл. лист РС'' бр. 
129/07) и члана 63. став 1. тачке 5. и 7. 
Статута града Чачка (''Сл. лист града Чачка'' 
бр. 3/08, 8/13 и 22/13), 
 

 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 29. новембра 2013. године, донела 
је 
 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о грађевинском земљишту 
(''Сл. лист града Чачка'' бр. 3/10 и 19/10) у 
члану 9. став 1. мења се и гласи: 

 
''Градско веће града Чачка може на 

предлог ЈП ''Градац'' донети одлуку да у циљу 
подстицања развоја и запошљавања на 
територији града субвенира трошкове или 
део трошкова накнаде за уређивање грађе- 
винског земљишта''. 

 
У ставу 2. тачка 2. речи ''најмање 20 

радника'' замењује се речима ''најмање 10 
радника''. 

 
У ставу 3. речи ''Скупштина града'' 

замењује се речју ''Град''. 
 

Члан 2. 
 

У члану 10. став 1. алинеја 1. речи 
''најмање 20 лица'' замењује се речима 
''најмање 10 лица''. 

 
Речи ''најмање 50 лица'' замењује се 

речима '' најмање 20 лица''. 
 
Речи ''најмање 100 лица'' замењује се 

речима ''најмање 50 лица''.  
 

У ставу 2. речи ''годину дана'' замењује 
се речима '' три године''.  

 
     У ставу 3. речи ''Скупштине града'' 
замењује се речју '' Града ''. 
 

Члан 3. 
 

 У члану 20.  став 1. после тачке  додају 
се речи ''Председник и чланови Комисије 
имају своје заменике''. 
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Члан 4. 
 

 После члана 45. додају се  одељак а и 
члан 45а. који гласи: 
 

''Прибављање земљишта у јавној 
својини 

 

Члан 45а. 
 

Градско веће одлучује о прибављању 
земљишта у јавној својини у случајевима 
прописаним Законом о планирању и 
изградњи (легализација, исправка граница, 
формирање грађевинске парцеле и др.). 

 
Решење о прибављању земљишта из 

става 1. овог члана Градско веће доноси на 
предлог  Комисије за грађевинско земљиште 
из члана 20. ове Одлуке''. 

 

Члан 5. 
 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-240/13-I 

29. новембар 2013. године 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
403. 
На основу члана 92. став 2. Закона о 

планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 
и 98/13), члана 20. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 
129/07), чл. 29. и  32. Закона о легализацији 
објеката (''Сл. гласник РС'' бр. 95/13) и члана 
63. став 1. тачке 5. и 7. Статута града Чачка 
(''Сл. лист града Чачка'' бр. 3/08, 8/13 и 22/13), 

 

Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 29. новембра 2013. године, донела 
је 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ О 

КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА 

УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 
 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о критеријумима и мери- 

лима за утврђивање накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта (''Сл. лист града 
Чачка“ бр. 3/10, 4/10, 19/10, 9/11, 10/12 и 
26/12) у члану 9. додаје се нови став 1. који 
гласи: 

 
''Према степену уређености и пого- 

дностима које пружа кориснику грађевини- 
нско земљиште се дели на 7 зона, и то: 

 
- екстра зона: обухваћена је граничном 

линијом која се пружа улицом Кнеза Милоша 
од ''Касине'' до улице Синђелићеве, ул. 
Синђелићевом и Железничом  до ул. Браће 
Глишић, ул. Браће Глишића до ул. Хајдук 
Вељкове, ул. Богићевићeвом до Рајићеве 
улице, ул. Жупана Страцимира од Рајићеве 
улице до  Господар Јованове ул. и ул. 
Господар Јовановом  до поште''. 

 
У досадашњем ставу 1. који постаје 

став 2. речи '' ул. Кнеза Милоша од  
''Касине'''до ул. Цара Лазара'' замењује се 
речима ''ул. Кнеза Милоша од ул. 
Синђелићеве до ул. Цара Лазара''. 

 
Досадашни ставови 2,3,4,5,6,7,8,9,10, и 

11. постају ставови 3,4,5,6,7,8,9,10,11. и 12. 
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Члан 2. 
 

У члану 10. став 1. испред колоне ''за I 
зону'' додаје се колона, и гласи: 

 
''За екстра зону 10% (пословни), 5% 

(стамбени)''. 
 

Члан 3. 
 

У члану 14. став 2. мења се и гласи: 
 
''Накнада за уређивање грађевинског 

земљишта за објекте који на основу потребне 
енергије за грејање по м2 спадају у А+, А или 
Б енергетски разред, умањује се за 10%.'' 

 
Члан 4. 

 
У члану 16. после става 3. додаје се 

нови став 4. који гласи: 
 
''Уколико инвеститор исплати одмах 

50% од укупног износа обрачунате накнаде, 
накнада се умањује за 15%''. 
 

Досадашњи ст. 3., 4. и 5. постају ст. 4., 
5. и 6. 

 
После става 6. додају се  ставови 7. и 

8. који гласе: 
 
''Инвеститор пословог простора може 

почети са плаћањем накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта са одложеним 
плаћањем - ''грејс'' периодом у трајању од 6 
месеци од дана закључења уговора. 

 
Укупан износ накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта  за пословни простор 
умањује се за  накнадних 10%''. 
 

Члан 5. 
 

У члану 19. став 1. речи ''површина до 
400 м2'' замењује се речима ''површина до 300 
м2'', речи ''преко 400м2'' замењује се речима 
''преко 300 м2''. 

После става 2. додаје се став 3. који 
гласи: 

''Право на умањење накнаде из става 1. 
и 2. овог члана има власник бесправно 
изграђеног објекта који изградњом или 
куповином трајно решава своје стамбено 
питање и ако он или чланови његовог 
породичног домаћинстава немају другу 
непокретност за становање, ако је власник 
породичног стамбеног објекта инвалид, 
самохрани родитељ или корисник социјалне 
помоћи.'' 
 

Члан 6. 
 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-240/13-I 

29. новембар 2013. године 
 
 

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

 
 

404. 
На основу члана 92. Закона о 

планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 
и 98/13), члана 20. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл. лист РС'' бр. 
129/07) и члана 63. став 1. тачке 5. и 7. 
Статута града Чачка (''Сл. лист града Чачка'' 
бр. 3/08, 8/13 и 22/13), 

 
Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 29. новембра 2013. године, донела 
је 
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О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О 

КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА 

ОТУЂЕЊЕ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о критеријумима и 
мерилима за утврђивање висине накнаде за 
отуђење и давање у закуп грађевинског 
земљишта у јавној својини (''Сл. лист града 
Чачка''  број 3/10 и 11/11) у члану 5. додаје се 
нови став 1. који гласи: 

 
''према степену уређености и пого- 

дностима које пружа кориснику грађевинско 
земљиште се дели на 7 зона и то: 

 
- екстра зона: обухваћена је граничном 

линијом која се пружа улицом Кнеза Милоша 
од ''Касине'' до улице Синђелићеве, ул. 
Синђелићевом и Железничом  до ул. Браће 
Глишић, ул. Браће Глишића до ул. Хајдук 
Вељкове, ул. Богићевићeвом до Рајићеве 
улице, ул. Жупана Страцимира од Рајићеве 
улице до Господар Јованове ул. и ул. 
Господар Јовановом  до поште''. 

 
У досадашњем ставу 1. који постаје 

став 2. речи ''ул. Кнеза Милоша од  ''Касине''' 
до ул. Цара Лазара'' замењује се речима ''ул. 
Кнеза Милоша од ул. Синђелићеве до ул. 
Цара Лазара''. 

 
Досадашњи ст. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.  

и постају ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. и 11. 
 

Члан 2. 
 

У члану 7. став 4. брише се тачка и 
додају речи: 

 
''или у највише 6 месечних рата''. 

Члан 3. 
 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-240/13-I 

29. новембар 2013. године 
 
 

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

 
 

405. 
На основу члана 63. став 1. тачка  37. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и члана 11. став 
1. алинеја 5. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа за водовод, одржавање 
чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци  („Сл. 
лист града Чачка“ бр. 15/2013),  
 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 29. новембра 2013. године, донела 
је  
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА  ЈКП „МОРАВАЦ“ 

МРЧАЈЕВЦИ  ЗА 2013. ГОДИНУ 

 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и 
допуне Програмa пословања ЈКП „Моравац“ 
Мрчајевци за 2013. годину, које је донео 
Надзорни одбор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци, 
на седници одржаној 23. новембра 2013. 
године. 
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II 
 
 Ову одлуку објавити у „Службеном  
листу града Чачка“. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-240/13-I 

29. новембар 2013. године 
 
 

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

 
 

 
406. 
На основу члана 27. став 10. Закона о 

јавној својини ("Сл. гласник РС", број 72/11), 
члан 3. став 1. тачка 1. Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп 
ствари у јавној својини и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда 
("Сл. гласник РС", број 24/2012) и члана 63. 
став 1 тачка 19а. Статута града Чачка („Сл. 
лист града Чачка", број 3/ 2008, 8/2013 и 
22/2013), 

 
Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 29. новембра 2013. године, донела 
је  
 

О Д Л У К У 

О ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА ЗА 

ПРОШИРЕЊЕ СЕОСКОГ ГРОБЉА У 

ПРЕЉИНИ 
 
I 

 
Прибавља се у јавну својину града 

Чачка непокретност-земљиште ради про- 
ширења сеоског гробља у Прељини, 
непосредном погодбом.  
 

 
 

 
II 

 
Средства за прибављање земљишта из 

тачке I ове одлуке су наменска и предвиђена 
Одлуком о буџету града Чачка. 
 

III 
 

Земљиште из тачке I ове одлуке 
прибавља се по тржишној цени у висини 
процењене тржишне вредности  од стране 
надлежног органа. 

 
IV 

 
Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Чачка". 

 
 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-240/13-I 
29. новембар 2013. године 

 
 

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

 
 

407. 
На основу чл. 63. Статута града Чачка 

("Сл. лист града Чачка" бр. 3/08 и 8/2013 и 
22/2013), 

 
Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 29. новембра 2013. године, донела 
је 
 

Р Е Ш Е Њ E 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 

ЗЕМЉИШТА ЗА ПРОШИРЕЊЕ 

СЕОСКОГ ГРОБЉА У ПРЕЉИНИ 
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I 
 

 Образује се Комисија за прибављање 
непокретности - земљишта за проширење 
сеоског гробља у Прељини, у следећем 
саставу:  

 
 1. Мирјана Џоковић, дипл. правник – 

председник  
 2. Саша Обрадовић, дипл. правник, 

члан 
 3. Дарко Зорнић, дипл. инж. арх., члан, 
 4. Мирјана Дамљановић, дипл. пра- 

вник, члан и  
 5. Душко Илић, економиста, члан. 

 
 

II 
 
 Задатак Комисије је да спроведе 
поступак, а затим да по окончаном поступку 
непосредне погодбе записник са oдгова- 
рајућим предлогом достави надлежном 
органу. 
 

III 
 
 Ово Решење објавити у "Службеном 
листу града Чачка". 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-240/13-I 

29. новембар 2013. године 
 
 

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

 
 
408. 
На основу члана 112. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 93. и 94. 
Пословника о раду Скупштине („Сл. лист 
града Чачка“ број 8/2008), 
 

 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 29. новембра 2013. године, донела 
је 
 

О Д Л У К У 

О ОБРАЗОВАЊУ АНКЕТНОГ ОДБОРА 

 

I 
 

 Овом Одлуком образује се Анкетни 
одбор Скупштине града Чачка. 
 
 У Анкетни одбор бирају се:  
 

- Владимир Ранитовић, економски 
техничар из Чачка, представник Одборничке 
групе НС-ДСС 

 
- Ђорђе Ђуровић дипл. правник, 

представник Одборничке групе „Избор за 
бољи живот - Борис Тадић“ 
 

- Гордана Плазинић-Цикић, одборник 
у Скупштини града Чачка, представник 
Одборничке групе СНС-ПС 

 
- Александар Танасковић, дипл. 

економиста, одборник у Скупштини града 
Чачка, представник Одборничке групе Двери 
српске 
 

- Мирјана Maтовић, економиста из 
Чачка, представник Одборничке групе СПС-
ПУПС 
 

- Бранко Јевтовић, дипл. правник из 
Доње Горевнице, представник Одборничке 
групе УРС 
 

- Бранкица Терзић, одборник у 
Скупштини града Чачка, представник 
Одборничке групе ЛДП – Зелени Србије 
 

- Јоле Пешић, одборник у Скупштини 
града Чачка, представник Одборничке групе 
Заједно за Србију 
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II 
 

 Задатак Анкетног одбора је да утврди 
чињенице и сагледа рад директора и свих 
проблема у функционисању Центра за 
социјални рад.  
 

III 
 

 Анкетни одбор ради на седницима. 
 
 Прву седницу Анкетног одбора сазива 
председник Скупштине и на тој седници се 
бира председник.  
 
 На рад на седницама Анкетног одбора 
примењују се одредбе Пословника Ску- 
пштине које се односе на рад радних тела.  
 

IV 
 

 Анкетни одбор је дужан да задатак 
заврши и писани извештај достави Ску- 
пштини града у року од 60 дана од дана 
конституисања. 
 

V 
 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном 
листу града Чачка“. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-240/13-I 

29. новембар 2013. године 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
 

409. 
На основу члана 21. став 2. и члана 31. 

став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. 
гласник РС“ бр. 119/2012), члана 63. став 1. 
тачка 11. Статута града Чачка („Сл. лист 
града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и 
члана 43. став 1. Одлуке о оснивању Јавног 

предузећа за урбанистичко и просторно 
планирање, грађевинско земљиште и путеве 
„Градац“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр. 
15/2013), 

 
Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 29. новембра 2013. године, донела 
је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И 

ПУТЕВЕ „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК 

 
 

1. Небојша Јовановић, дипл. правник, 
именује се за директора Јавног  предузећа за 
урбанистичко и просторно планирање, 
грађевинско земљиште и путеве „Градац“ 
Чачак, на период од четири године. 

 
2. Именовани је дужан да ступи на рад 

у року од 8 (осам) дана од дана објављивања 
овог решења у „Службеном гласнику 
Републике Србије“. 

 
3. Ово решење је коначно. 

 
4. Решење објавити у „Службеном 

гласнику Републике Србије“, „Службеном 
листу града Чачка“, а са образложењем и на 
интернет страници града Чачка. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-240/13-I 

29. новембар 2013. године 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 
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410. 
На основу члана 21. став 2. и члана 31. 

став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. 
гласник РС“ бр. 119/2012), члана 63. став 1. 
тачка 11. Статута града Чачка („Сл. лист 
града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и 
члана 43. став 1. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа за водовод и 
канализацију „Водовод“ Чачак („Сл. лист 
града Чачка“ бр. 15/2013), 

 
Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 29. новембра 2013. године, донела 
је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ 

„ВОДОВОД“ ЧАЧАК 
 
 

1. Зоран Пантовић, дипл. грађевински 
инжењер, именује се за директора Јавног 
комуналног предузећа за водовод и 
канализацију „Водовод“ Чачак,  на период од 
четири године. 

 
2. Именовани је дужан да ступи на рад 

у року од 8 (осам) дана од дана објављивања 
овог решења у „Службеном гласнику 
Републике Србије“. 

 
3. Ово решење је коначно. 

 
4. Решење објавити у „Службеном 

гласнику Републике Србије“, „Службеном 
листу града Чачка“, а са образложењем и на 
интернет страници града Чачка. 
 
 
 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-240/13-I 

29. новембар 2013. године 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

411. 
На основу члана 21. став 2. и члана 31. 

став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. 
гласник РС“ бр. 119/2012), члана 63. став 1. 
тачка 11. Статута града Чачка („Сл. лист 
града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и 
члана 43. став 1. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа за одржавање чистоће 
и пијаца  „Комуналац“  Чачак („Сл. лист 
града Чачка“ бр. 15/2013),  

 
Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 29. новембра 2013. године, донела 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА 

„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК 
 
 

1. Љубомир Сикора, дипл. Матема- 
тичар, именује се за директора Јавног 
комуналног предузећа за одржавање чистоће 
и пијаца „Комуналац“ Чачак, на период од 
четири године. 

 
2. Именовани је дужан да ступи на рад 

у року од 8 (осам) дана од дана објављивања 
овог решења у „Службеном гласнику Репу- 
блике Србије“. 

 
3. Ово решење је коначно. 
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4. Решење објавити у „Службеном 
гласнику Републике Србије“, „Службеном 
листу града Чачка“, а са образложењем и на 
интернет страници града Чачка. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-240/13-I 

29. новембар 2013. године 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
 

412. 
На основу члана 21. став 2. и члана 31. 

став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. 
гласник РС“ бр. 119/2012), члана 63. став 1. 
тачка 11. Статута града Чачка („Сл. лист 
града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и 
члана 43. став 1. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа за водовод, одржавање 
чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци („Сл. 
лист града Чачка“ бр. 15/2013), 

 
Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 29. новембра 2013. године, донела 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ЗА ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ 

И ПИЈАЦА „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ 
 

 
1. Драгица Вујанић, дипломирани 

економиста, именује се за директора Јавног 
комуналног предузећа за водовод, одржавање 
чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци, на 
период од четири године. 

 
2. Именована је дужна да ступи на рад 

у року од 8 (осам) дана од дана објављивања 
овог решења у „Службеном гласнику 
Републике Србије“. 

 
3. Ово решење је коначно. 
4. Решење објавити у „Службеном 

гласнику Републике Србије“, „Службеном 
листу града Чачка“, а са образложењем и на 
интернет страници града Чачка. 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-240/13-I 
29. новембар 2013. године 

 
 

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

 
 

413. 
На основу члана 21. став 2. и члана 31. 

став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. 
гласник РС“ бр. 119/2012), члана 63. став 1. 
тачка 11. Статута града Чачка („Сл. лист 
града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и 
члана 43. став 1. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа за грејање „Чачак“ 
Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр. 15/2013), 

 
Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 29. новембра 2013. године, донела 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“ ЧАЧАК 
 

 
1. Обрад Стевановић, дипл. инжењер 

металургије, именује се за директора Јавног 
комуналног предузећа за грејање „Чачак“ 
Чачак, на период од четири године. 

 
2. Именовани је дужан да ступи на рад 

у року од 8 (осам) дана од дана објављивања 
овог решења у „Службеном гласнику 
Републике Србије“. 
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3. Ово решење је коначно. 
 

4. Решење објавити у „Службеном 
гласнику Републике Србије“, „Службеном 
листу града Чачка“, а са образложењем и на 
интернет страници града Чачка. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-240/13-I 

29. новембар 2013. године 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
 
 

414. 
На основу члана 21. став 2. и члана 31. 

став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. 
гласник РС“ бр. 119/2012), члана 63. став 1. 
тачка 11. Статута града Чачка („Сл. лист 
града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и 
члана 43. став 1. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа за изградњу и 
одржавање зелених површина и гробља 
„Градско зеленило“ Чачак („Сл.лист града 
Чачка“ бр.15/2013),  

 
Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 29. новембра 2013. године, донела 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА И ГРОБЉА „ГРАДСКО 

ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК 
 

 
1. Јасминка Лазић, дипл. инжењер 

шумарства за пејзажну архитектуру, именује 
се за директора Јавног комуналног предузећа 

за изградњу и одржавање зелених површина 
и гробља „Градско зеленило“ Чачак, на 
период од четири године. 

 
2. Именовани је дужан да ступи на рад 

у року од 8 (осам) дана од дана објављивања 
овог решења у „Службеном гласнику 
Републике Србије“. 

 
3. Ово решење је коначно. 

 
4. Решење објавити у „Службеном 

гласнику Републике Србије“, „Службеном 
листу града Чачка“, а са образложењем и  на 
интернет страници града Чачка. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-240/13-I 

29. новембар 2013. године 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 

415. 
На основу члана 21. став 2. и члана 31. 

став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. 
гласник РС“ бр. 119/2012), члана 63. став 1. 
тачка 11. Статута града Чачка („Сл. лист 
града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013) и 
члана  43. став 1. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа „Паркинг сервис“ 
Чачак („Сл.лист града Чачка“ бр.15/2013), 

 
Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 29. новембра 2013. године, донела 
је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК 
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1. Зоран Благојевић, дипл. инжењер 
електротехнике, именује се за директора 
Јавног комуналног предузећа „Паркинг 
сервис“ Чачак, на период од четири године. 

 
2. Именовани је дужан да ступи на рад у 

року од 8 (осам) дана од дана објављивања 
овог решења у „Службеном гласнику 
Републике Србије“. 

 
3. Ово решење је коначно. 
 
4. Решење објавити у „Службеном 

гласнику Републике Србије“, „Службеном 
листу града Чачка“, а са образложењем и  на 
интернет страници града Чачка. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-240/13-I 

29. новембар 2013. године 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
 

416. 
На основу члана 63. став 1. тачка 11. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013), члана 43. став 1. 
и 68. став 1. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за урбанистичко и просторно 
планирање, грађевинско земљиште и путеве 
„Градац“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ број 
15/2013), 
 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 29. новембра 2013. године, донела 
је 
 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ, ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ „ГРАДАЦ“ 

ЧАЧАК 
 
I 
 

 Небојши Јовановић, престаје функција 
директора Јавног предузећа за урбанистичко 
и просторно планирање, грађевинско 
земљиште и путеве „Градац“ Чачак, даном 
ступања на рад новог директора. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу града Чачка“. 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-240/13-I 
29. новембар 2013. године 

 
 

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

 
 
 417. 

На основу члана 63. став 1. тачка 11. 
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013), члана 43. став 1. 
и 68. став 1. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа за водовод и кана- 
лизацију „Водовод“ Чачак („Сл. лист града 
Чачка“ број 15/2013), 
 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 29. новембра 2013. године, донела 
је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ  

„ВОДОВОД“ ЧАЧАК 
 
 
I 
 

 Зорану Пантовићу, престаје функција 
вршиоца дужности директора Јавног 
комуналног предузећа за водовод и 
канализацију „Водовод“ Чачак, даном 
ступања на рад директора предузећа. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу града Чачка“. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-240/13-I 

29. новембар 2013. године 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
 
 418. 

На основу члана 63. став 1. тачка 11. 
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013), члана 43. став 1. 
и 68. став 1. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа за одржавање чистоће 
и пијаца „Комуналац“ Чачак („Сл. лист града 
Чачка“ број 15/2013), 
 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 29. новембра 2013. године, донела 
је 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА 

„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК 
 
 
I 
 

 Љубомиру Сикори, престаје функција 
вршиоца дужности директора Јавног 
комуналног предузећа за одржавање чистоће 
и пијаца „Комуналац“ Чачак, даном ступања 
на рад директора предузећа. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу града Чачка“. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-240/13-I 

29. новембар 2013. године 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
 

419. 
На основу члана 63. став 1. тачка 11. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013), члана 43. став 1. 
и 68. став 1. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа за водовод, одржавање 
чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци („Сл. 
лист града Чачка“ број 15/2013), 
 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 29. новембра 2013. године, донела 
је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД, 

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА 

„МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ 
 
 
I 
 

 Горану Видојевићу, престаје функција 
директора Јавног комуналног предузећа за 
водовод, одржавање чистоће и пијаца 
„Моравац“ Мрчајевци, даном ступања на рад 
новог директора. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу града Чачка“. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-240/13-I 

29. новембар 2013. године 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
 
 420. 

На основу члана 63. став 1. тачка 11. 
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013), члана 43. став 1. 
и 68. став 1. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа за грејање „Чачак“ 
Чачак („Сл. лист града Чачка“ број 15/2013), 
 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 29. новембра 2013. године, донела 
је 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“ 

ЧАЧАК 
 
 
I 
 

 Петру Домановићу, престаје функција 
директора Јавног комуналног предузећа за 
грејање „Чачак“ Чачак, даном ступања на рад 
новог директора. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу града Чачка“. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-240/13-I 

29. новембар 2013. године 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
 
 421. 

На основу члана 63. став 1. тачка 11. 
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013), члана 43. став 1. 
и 68. став 1. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа за изградњу и 
одржавање зелених површина и гробља 
„Градско зеленило“ Чачак („Сл. лист града 
Чачка“ број 15/2013), 
 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 29. новембра 2013. године, донела 
је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ И 

ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И 

ГРОБЉА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ 

ЧАЧАК 
 
 
I 
 

 Јасминки Лазић, престаје функција 
директора Јавног комуналног предузећа за 
изградњу и одржавање зелених површина и 
гробља „Градско зеленило“ Чачак, даном 
ступања на рад новог директора предузећа. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу града Чачка“. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-240/13-I 

29. новембар 2013. године 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
 

422. 
На основу члана 63. став 1. тачка 11. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 
бр. 3/2008, 8/2013 и 22/2013), члана 43. став 1. 
и 68. став 1. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа „Паркинг сервис““ 
Чачак („Сл. лист града Чачка“ број 15/2013), 
 
 Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 29. новембра 2013. године, донела 
је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК 
 
 
I 
 

 Зорану Благојевићу, престаје функција 
вршиоца дужности директора Јавног 
комуналног предузећа „Паркинг сервис“ 
Чачак, даном ступања на рад директора 
предузећа. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу града Чачка“. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-240/13-I 

29. новембар 2013. године 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
 
 423. 

На основу члана 35. став 6. Закона о 
култури (“Сл. гласник РС” број 72/2009), 
члана 63. став 1. тачка 11а. Статута града 
Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 14. Одлуке о 
организовању Установе Дом културе Чачак 
(„Сл. лист општине Чачак“ бр. 11/2006 и „Сл. 
лист града Чачка број 4/2011),  

 

Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 29. новембра 2013. године, донела 
је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА 

КУЛТУРЕ ЧАЧАК 
 

I 

 

Именује се Драгојло Јеротијевић, 
проф. разредне наставе из Чачка, за 
директора Дома културе Чачак, почев од 29. 
децембра 2013. године. 

 
II 

 
 Ово решење објавити у „Службеном 
листу града Чачка“. 
 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-240/13-I 

29. новембар 2013. године 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
 

424. 
На основу члана 45. ст. 4. Закона о 

култури (“Сл. гласник РС” број 72/2009), 
члана 63. став 1. тачка 11а. Статута града 
Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 27. став 2. Одлуке о 
организовању Установе „Међуопштински 
историјски архив“ за град Чачак и општине 
Горњи Милановац и Лучани („Сл. лист 
општине Чачак“ бр. 11/2006 и „Сл. лист града 
Чачка“ број 4/2011), 

 

Скупштина града Чачка, на седници 
одржаној 29. новембра 2013. године, донела 
је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО 

ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

МЕЂУОПШТИНСКОГ  ИСТОРИЈСКОГ 

АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ  

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ 
 

I 

 

 Разрешава се Мирко Пантовић, ду- 
жности члана Надзорног одбора „Међу- 
општинског историјског архива“ за град 
Чачак и општине Горњи Милановац и 
Лучани“. 
 

II 
 

Именује се Мишо Рајчевић, ТВ 
режисер из Чачка, за члана Надзорног одбора 
„Међуопштинског историјског архива“ за 
град Чачак и општине Горњи Милановац и 
Лучани“. 
  

III 
 

 Ово решење објавити у „Службеном 
листу града Чачка“. 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-240/13-I 

29. новембар 2013. године 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 
Вељко Неговановић, с.р. 

 
 

425. 
На основу члана 54. став 2.  и члана 55. 

став 3. тачка 5. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 
број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и члана 63. 
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Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 
број 3/2008, 8/2013 и 22/2013),  

 
Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 29. новембра 2013. године, донела 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО 

ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 

У ЧАЧКУ 

 

I 

 

 Разрешавају се дужности члана 
Школског одбора Основне школе за 
образовање одраслих у Чачку: 
 

- Илија Сремчевић 
- Милена Оцокољић 

 
 

II 
 

Именују се за члана Школског одбора 
Основне школе за образовање одраслих у 
Чачку: 

 
-  Бранко Јевтовић, дипл. правник, као 

представник локалне самоуправе 
 
- Тања Вучићевић, проф. енглеског 

језика, као представник запослених 
  

III 
 

 Ово решење објавити у „Службеном 
листу града Чачка“. 
 
 
 
 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-240/13-I 
29. новембар 2013. године 

 
 

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

 
 
 426. 

На основу члана 121. Статута града 
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 14. Одлуке о буџету 
града Чачка за 2013. годину („Сл. лист града 
Чачка“ бр. 25/2012, 19/2013 и 22/2013), а по 
предлогу Градске управе за друштвене 
делатности,  
 

 Градско веће града Чачка, на седници 
одржаној 26. новембра 2013. године,  донело 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о 
буџету града Чачка за 2013. годину 
(,,Сл. лист града Чачка“ број 25/2012) 
раздео 2, Градско веће, функционална 
класификација 111, апропријација 19, 
економска класификација 499 ,,Сре- 
дства 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 1.129.730,00 динара, 
Предшколској установи „Радост“ 
Чачак и то: 

 
- износ од 121.600,00 динара, на име 
уградње два прозора и једних 
прозор- врата у просторији Дома МЗ 
Трнава, у којој се остварује 
предшколски програм са групом 
деце из МЗ Трнава; 
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- износ од 1.008.130,00 динара, на име 
замене дотрајале столарије у вртићу 
„Бошко Буха“. 

 
2. Средства из тачке 1. Решења  у износу 

од 121.600,00 динара, распоређују се 
на апропријацију 219, економска 
класификација 425- Текуће поправке и 
одржавање, функционална класифи- 
кација 911, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), 
Директни корисник буџетских сре- 
дстава- Градска управа за друштвене 
делатности.  

 
3. Средства из тачке 1. Решења  у износу 

од 1.008.130,00 динара, распоређују се 
на апропријацију 226, економска 
класификација 511- Зграде и грађе- 
вински објекти, функционална класи- 
фикација 911, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), 
Директни корисник буџетских сре- 
дстава- Градска управа за друштвене 
делатности.  

 
4. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  
 

5. Ово решење објавити у ,,Службеном 
листу града Чачка“. 

 
 

ГРАД ЧАЧАК 
Градско веће 

Број: 06-244/13-III 
28. новембар 2013. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 
 

 
 427. 

На основу члана 121. Статута града 
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 14. Одлуке о буџету 
града Чачка за 2013. годину („Сл. лист града 

Чачка“ бр. 25/2012, 19/2013 и 22/2013), а по 
предлогу Градске управе за друштвене 
делатности,  
 

Градско веће града Чачка, на седници 
одржаној 28. новембра 2013. године,  донело 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о 
буџету града Чачка за 2013. годину 
(,,Сл. лист града Чачка“ број 25/2012, 
19/2013 и 22/2013) раздео 2, Градско 
веће, функционална класификација 
111, апропријација 19, економска 
класификација 499 ,,Средства резерве 
- Текућа резерва“, извор финансирања 
01 (Издаци из средстава буџета Града), 
директни корисник буџетских сре- 
дстава – Градско веће града Чачка, 
одобравају се средства у износу од 
622.257,34 динара и то: 

 
- износ од 77.668,34 динара ОШ „Филип 

Филиповић“ Чачак, на име исплате 
јубиларних награда; 

- износ од 50.000,00 динара ОШ 
„Бранислав Петровић“ Слатина, на 
име трошкова платног промета; 

- износ од 32.570,00 динара ОШ 
„Танаско Рајић“ Чачак, на име помоћи 
породици у случају смрти запосленог 
или члана уже породице; 

- износ од 191.200,00 динара ОШ „Вук 
Караџић“ Чачак, на име исплате 
јубиларних награда; 

- износ од 70.000,00 динара ОШ „Вук 
Караџић“ Чачак, на име трошкова 
платног промета; 

- износ од 110.000,00 динара, ОШ 
„Милица Павловић“ на име измирења 
обавеза за трошкове електричне 
енергије за октобар и новембар; 

- износ од 30.000,00 динара Гимназији 
Чачак, на име исплате јубиларних 
награда; 
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- износ од 60.819,00 динара Машинско 
саобраћајној школи Чачак, на име 
помоћи породици у случају смрти 
запосленог или члана уже породице. 

 
2. Средства из тачке 1. Решења у износу 

од 531.438,34 динара распоређују се на 
апропријацију 149, економска класи- 
фикација 463- Трансфери осталим 
нивоима власти- Текући трансфери 
основним школама; функционална 
класификација 912, извор фина- 
нсирања 01 (Издаци из средстава 
буџета Града), Директни корисник 
буџетских средстава- Градска управа 
за друштвене делатности.  

 
3. Средства из тачке 1. Решења у износу 

од 90.819,00 динара, распоређују се на 
апропријацију 166, економска класи- 
фикација 463- Трансфери осталим 
нивоима власти- Текући трансфери 
средњим школама; функционална 
класификација 920, извор фина- 
нсирања 01 (Издаци из средстава 
буџета Града), Директни корисник 
буџетских средстава- Градска управа 
за друштвене делатности.  

 
4. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  
 

5. Ово решење објавити у ,,Службеном 
листу града Чачка“. 

 
 

ГРАД ЧАЧАК 
Градско веће 

Број: 06-244/13-III 
28. новембар 2013. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 
 

 
 

428. 
На основу члана 121. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 14. Одлуке о буџету 
града Чачка за 2013. годину („Сл. лист града 
Чачка“ бр. 25/2012, 19/2013 и 22/2013), а по 
предлогу Градске управе за финансије,  
 

Градско веће града Чачка, на седници 
одржаној 28. новембра 2013. године,  донело 
је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о 
буџету града Чачка за 2013. годину 
(,,Сл. лист града Чачка“ број 25/2012) 
раздео 2, Градско веће, функционална 
класификација 111, апропријација 19, 
економска класификација 499 ,,Сре- 
дства 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 109.546,26  динара, Јавној 
установи „Туристичка организација 
Чачка“ Чачак, на име измирења 
преосталог дуга према „Ауто- 
превоз“ а.д. Чачак, по пресуди 
Привредног суда у Чачку 2.П.бр. 
92/2013 од 27. септембра 2013. године. 

 
2. Средства из тачке 1. Решења 

распоређују се на апропријацију 311, 
економска класификација 482 – 
Порези, обавезне таксе, казне и 
пенали, функционална класификација 
473, 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.  
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4. Ово решење објавити у ,,Службеном 
листу града Чачка“. 

 
 

ГРАД ЧАЧАК 
Градско веће 

Број: 06-244/13-III 
28. новембар 2013. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 
 

 
 429. 

На основу члана 121. Статута града 
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 14. Одлуке о буџету 
града Чачка за 2013. годину („Сл. лист града 
Чачка“ бр. 25/2012, 19/2013 и 22/2013), а по 
предлогу Градске управе за друштвене 
делатности,  
 

 Градско веће града Чачка, на седници 
одржаној 28. новембра 2013. године,  донело 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком 
о буџету града Чачка за 2013. 
годину (,,Сл. лист града Чачка“ 
број 25/2012, 19/2013 и 22/2013) 
раздео 2, Градско веће, функци- 
онална класификација 111, 
апропријација 19, економска кла- 
сификација 499 ,,Средства резерве 
- Текућа резерва“, извор фина- 
нсирања 01 (Издаци из средстава 
буџета Града), директни корисник 
буџетских средстава – Градско 
веће града Чачка, одобравају се 
средства у износу од 1.300.000,00 
динара, Машинско саобраћајној 
школи Чачак, на име обезбеђења 
недостајућих средстава и то: 

 

a. износ од 915.000,00 динара, за 
набавку 6046 литара лож уља 
за грејање Школе до краја 
децембра 2013. године; 

 
b. износ од 385.000,00 динара, за 

измирење обавеза за утрошену 
електричну енергију за окто- 
бар и новембар. 

  
2. Средства из тачке 1. Решења 

распоређују се на апропријацију 
166, економска класификација 463 
- Трансфери осталим нивоима 
власти- Текући трансфери сре- 
дњим школама; функционална 
класификација 920, извор фина- 
нсирања 01 (Издаци из средстава 
буџета Града), Директни корисник 
буџетских средстава - Градска 
управа за друштвене делатности.  

 
 

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

 
4. Ово решење објавити у ,,Слу- 

жбеном листу града Чачка“. 
 
 

ГРАД ЧАЧАК 
Градско веће 
Број: 06-244/13-III 

28. новембар 2013. године 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 
 
 
 430. 

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 2013. годину („Сл. лист града 
Чачка“ бр. 25/2012, 19/2013 и 22/2013), а по 
предлогу Градске управе за финансије,  
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Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 28. новембра 2013. године,  донело 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о 
буџету града Чачка за 2013. годину 
(,,Сл. лист града Чачка“ број 25/2012) 
раздео 2, Градско веће, функционална 
класификација 111, апропријација 18, 
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 26.280,00 
динара, на име измирења обавеза 
према Бироу за изградњу, инжењеринг 
и пројектовање „Рамарк“ Чачак, по 
рачуну број 29/13 од 20. новембра 
2013. године, за санацију штете на 
стамбеним и помоћним објектима у 
Мрчајевцима, настале услед пада 
авиона Војске Србије, дана 15. 
новембра 2013. године. 

 
2. Средства из тачке 1. Решења 

распоређују се на апропријацију 252, 
економска класификација 484 
„Накнада штете за повреду или штету 
насталу услед елементарних 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: 06-244/13-III 

28. новембар 2013. године 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 
 

 
 431. 

На основу члана 121. Статута града 
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 14. Одлуке о буџету 
града Чачка за 2013. годину („Сл. лист града 
Чачка“ бр. 25/2012, 19/2013 и 22/2013), а по 
предлогу Градске управе за друштвене 
делатности,  
 

Градско веће града Чачка, на седници 
одржаној 28. новембра 2013. године,  донело 
је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком 
о буџету града Чачка за 2013. 
годину (,,Сл. лист града Чачка“ 
број 25/2012) раздео 2, Градско 
веће, функционална класификација 
111, апропријација 19, 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 
670.026,12 динара и то: 

 
- износ од 69.508,00 динара 
Предшколској установи „Радост“ 
Чачак, на име исплате помоћи 
запосленима; 
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- износ од 238.359,88 динара 
Предшколској установи „Радост“ 
Чачак, на име исплате јубиларних 
награда; 
 
- износ од 52.174,00 динара 
Предшколској установи „Моје 
детињство“ Чачак, на име помоћи 
породици у случају смрти запо- 
сленог или члана уже породице; 
 
- износ од 309.984,24 динара 
Предшколској установи „Моје 
детињство“ Чачак, на име исплате 
јубиларних награда. 

 
2. Средства из тачке 1. Решења  у 

износу од 121.682,00 динара, 
распоређују се на апропријацију 
210, економска класификација 414- 
Социјална давања запосленима, 
функционална класификација 911, 
извор финансирања 01 (Издаци из 
средстава буџета Града), Директни 
корисник буџетских средстава- 
Градска управа за друштвене 
делатности.  

 
3. Средства из тачке 1. Решења у 

износу од 548.344,12 динара, 
распоређују се на апропријацију 
212, економска класификација 416- 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи-јубиларне награ- 
де, функционална класификација 
912, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Гра- 
да), Директни корисник буџетских 
средстава- Градска управа за 
друштвене делатности.  

 
 

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

 
5. Ово решење објавити у ,,Слу- 

жбеном листу града Чачка“. 
 
 

 
ГРАД ЧАЧАК 
Градско веће 

Број: 06-244/13-III 
28. новембар 2013. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА, 
мр Војислав Илић, с.р. 

 
 

432. 
На основу члана 121. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 14. Одлуке о буџету 
града Чачка за 2013. годину („Сл. лист града 
Чачка“ бр. 25/2012, 19/2013 и 22/2013), а по 
предлогу Градске управе за финансије,  
 

Градско веће града Чачка, на седници 
одржаној 28. новембра 2013. године, донело 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
1. Из  средстaва утврђених Одлуком о 

буџету града Чачка за 2013. годину 
(,,Сл. лист града Чачка“ број 25/2012) 
раздео 2, Градско веће, функционална 
класификација 111, апропријација 19, 
економска класификација 499 ,,Сре- 
дства 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 1.011.000,00 динара, за 
непланиране сврхе за које није 
утврђена апропријација и то за обе- 
збеђење средстава за реконструкцију 
прелаза преко Трнавске реке у 
Трнавском пољу у Чачку и отвара нова 
апропријација 346/1, економска 
класификација 425- Текуће поправке и 
одржавање- реконструкција прелаза 
преко река, функционална класи- 
фикација 630, извор финансирања 01 
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(Издаци из средстава буџета Града), 
Директни корисник буџетских сре- 
дстава- Градска управа за финансије. 

 
2. Средства из тачке 1. Решења распо- 

ређују се на нову  апропријацију 346/1, 
економска класификација 425- Текуће 
поправке и одржавање- реконстру- 
кција прелаза преко река, функци- 
онална класификација 473, 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: 06-244/13-III 
28. новембар 2013. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 
 
 
 433. 

На основу члана 121. Статута града 
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 14. Одлуке о буџету 
града Чачка за 2013. годину („Сл. лист града 
Чачка“ бр. 25/2012, 19/2013 и 22/2013), а по 
предлогу Градске управе за финансије,  
 

Градско веће града Чачка, на седници 
одржаној 28. новембра 2013. године, донело 
је 
 
 
 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о 
буџету града Чачка за 2013. годину 
(,,Сл. лист града Чачка“ број 25/2012) 
раздео 2, Градско веће, функционална 
класификација 111, апропријација 19, 
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 60.800,00 
динара, за непланиране сврхе за које 
није утврђена апропријација и то за 
обезбеђење средстава Јавној установи 
„Туристичка организација Чачка“ 
Чачак, за социјална давања 
запосленима-финансирање трошкова 
сахране преминулог радника и отвара 
нова апропријација 296/1, економска 
класификација 414- социјална давања 
запосленима, функционална класи- 
фикација 473, извор финансирања 01 
(Издаци из средстава буџета Града), 
Директни корисник буџетских сре- 
дстава- Градска управа за финансије. 

 
2. Средства из тачке 1. Решења 

распоређују се на нову  апропријацију 
296/1, економска класификација 414- 
Социјална давања запосленима, 
функционална класификација 473, 
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: 06-244/13-III 
28. новембар 2013. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 
 
 
 434. 

На основу члана 121. Статута града 
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 14. Одлуке о буџету 
града Чачка за 2013. годину („Сл. лист града 
Чачка“ бр. 25/2012, 19/2013 и 22/2013), а по 
предлогу Градске управе за друштвене 
делатности,  
 

Градско веће града Чачка, на седници 
одржаној 28. новембра 2013. године, донело 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о 
буџету града Чачка за 2013. годину 
(,,Сл. лист града Чачка“ број 25/2012) 
раздео 2, Градско веће, функционална 
класификација 111, апропријација 19, 
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 17.381,12 
динара ОШ „Степа Степановић“ 
Горња Горевница, на име измирења 
преосталог дела обавеза за извршене 
услуге техничког надзора на замени 
столарије на објекту Школе. 

   
2. Средства из тачке 1. Решења 

распоређују се на апропријацију 150, 
економска класификација 463  

Трансфери осталим нивоима власти – 
Капитални трансфери основним шко- 
лама, функционална класификација 
912, извор финансирања 01 (Издаци из 
средстава буџета Града), Директни 
корисник буџетских средстава- Гра- 
дска управа за друштвене делатности.  

 
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: 06-244/13-III 
28. новембар 2013. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 
 
 

 435. 
На основу члана 121. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 14. Одлуке о буџету 
града Чачка за 2013. годину („Сл. лист града 
Чачка“ бр. 25/2012, 19/2013 и 22/2013), а по 
предлогу Градске управе за друштвене 
делатности,  
 

Градско веће града Чачка, на седници 
одржаној 28. новембра 2013. године, донело 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени Решења Градског већа града 

Чачка број 06-133/13-III 
од 22. јула 2013. године 

 
  

1. У Решењу Градског већа града 
Чачка, о употреби средстава текуће буџетске 
резерве, број 06-133/13-III од 22. јула 2013. 
године, којим су Гимназији Чачак одобрена 
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средства у износу од 500.000,00 динара, у 
тачки 1. речи: „на име израде и техничке 
контроле главног пројекта за изградњу 
фискултурне сале у великом дворишту 
Школе, за потребе ученика Гимназије Чачак“, 
замењују се речима: „на име трошкова 
геофизичких истраживања и трошкова 
археолошких истраживања који су у 
функцији добијања локацијске дозволе“. 

 
2. Ово решење објавити у ,,Слу- 

жбеном листу града Чачка“. 
 
 

ГРАД ЧАЧАК 
Градско веће 

Број: 06-244/13-III 
28. новембар 2013. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 
 

 
 436. 

На основу члана 121. Статута града 
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 14. Одлуке о буџету 
града Чачка за 2013. годину („Сл. лист града 
Чачка“ бр. 25/2012, 19/2013 и 22/2013), а по 
предлогу Градске управе за друштвене 
делатности,  
 

Градско веће града Чачка, на седници 
одржаној 3. децембра 2013. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о 
буџету града Чачка за 2013. годину 
(,,Сл. лист града Чачка“ број 25/2012) 
раздео 2, Градско веће, функционална 
класификација 111, апропријација 19, 
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 60.589,52 
динара ОШ „Владислав Петковић 
Дис“ Заблаће, на име измирења 
обавеза за услуге персоналног 
асистента за новембар и децембар 
2013. године. 

 
2. Средства из тачке 1. Решења 

распоређују се на апропријацију 149, 
економска класификација 463  Тра- 
нсфери осталим нивоима власти – 
Текући трансфери  основним школама, 
функционална класификација 912, 
извор финансирања 01 (Издаци из 
средстава буџета Града), Директни 
корисник буџетских средстава- Гра- 
дска управа за друштвене делатности.  

 
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: 06-245/13-III 
3. децембар 2013. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 
 

 
437. 
На основу члана 121. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 14. Одлуке о буџету 
града Чачка за 2013. годину („Сл. лист града 
Чачка“ бр. 25/2012, 19/2013 и 22/2013), а по 
предлогу Градске управе за друштвене 
делатности,  
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Градско веће града Чачка, на седници 
одржаној 3. децембра 2013. године,  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о 
буџету града Чачка за 2013. годину 
(,,Сл. лист града Чачка“ број 25/2012) 
раздео 2, Градско веће, функционална 
класификација 111, апропријација 19, 
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 64.000,00  
динара,  Центру за социјални рад града 
Чачка, на име обезбеђења додатних 
средстава за набавку огревног дрвета 
за кориснике социјалне заштите. 

 
2. Средства из тачке 1. Решења распо- 

ређују се на апропријацију 239, 
економска класификација 463 – 
Трансфери осталим нивоима власти- 
Текући трансфери Центру за соци- 
јални рад, функционална класи- 
фикација 090, извор финансирања 01 
(издаци из средстава буџета Града), 
Директни корисник буџетских сре- 
дстава- Градска управа за друштвене 
делатности.  

 
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: 06-245/13-III 
3. децембар 2013. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 
 
 

438. 
На основу члана 121. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 
8/2013 и 22/2013) и члана 14. Одлуке о буџету 
града Чачка за 2013. годину („Сл. лист града 
Чачка“ бр. 25/2012, 19/2013 и 22/2013), а по 
предлогу Градске управе за друштвене 
делатности,  
 

Градско веће града Чачка, на седници 
одржаној 3. децембра 2013. године,  донело је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о 
буџету града Чачка за 2013. годину 
(,,Сл. лист града Чачка“ број 25/2012) 
раздео 2, Градско веће, функционална 
класификација 111, апропријација 19, 
економска класификација 499 ,,Сре- 
дства 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 300.000,00  динара,  Центру 
за социјални рад града Чачка, на име 
обезбеђења додатних средстава за 
адаптацију стамбеног објекта 
породице Перовић из Остре, који 
објекат је неуслован за становање. 

 
2. Средства из тачке 1. Решења 

распоређују се на апропријацију 240, 
економска класификација 463 – 
Трансфери осталим нивоима власти- 
Капитални трансфери Центру за 
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социјални рад, функционална класи- 
фикација 090, извор финансирања 01 
(издаци из средстава буџета Града), 
Директни корисник буџетских сре- 
дстава- Градска управа за друштвене 
делатности.  

 
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: 06-245/13-III 

3. децембар 2013. године 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

мр Војислав Илић, с.р. 
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