
 

ГОДИНА XLX БРОЈ 26 
ЧАЧАК  29. децембар 

2016. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

457. 

На основу члана 11.  и 18. Закона о 

финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник 

РС", број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени 

дин. изн., 125/2014 – усклађени дин. изн., 95/2015 

- усклађени дин. изн, 83/2016 и 91/2016 - усклађени 

дин. изн.) и члана 49. и 63. став 1. тачка 3. Статута 

града Чачка ("Службени лист града Чачка", број 

3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015),  

Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 23, 24, 26, 27. и 28. децембра 2016. 

године, донела је  

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА 

ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о локалним комуналним таксама 

за територију града Чачка („Сл. лист града Чачка“, 

бр. 26/2013, 20/2014 и 22/2015), у ТАКСЕНОЈ 

ТАРИФИ, у Тарифном броју  1. став 1. I група 

делатности, после алинеје шесте додају се алинеје 

седма и осма, које гласе: 

 

„- делатност производње и трговине на велико 

дуванским производима 

  -делатност производње цемента“ 

 

У делу НАПОМЕНА, тачка  4.  мења се и гласи: 

 

„4. Износ таксе за фирму овог тарифног броја, 

умањује се:  

 

- Правним лицима која имају седиште на 

територији града Чачка, а која су према Закону о 

рачуноводству разврстана у средња правна лица за 

10%, а у мала правна лица за 30%. 

 

-Предузетницима за 80% за сваки објекат 

опорезивања. 

 

-Предузетницима који пословну делатност 

обављају у објектима типа киоска за 80% 

 

-Предузетницима који пословну делатност 

обављају на тезгама за 90%. 

 

-Адвокатима за 50% 

 

-Обвезницима комуналне таксе за истицање 

фирми на пословном простору који пословну 

делатност обављају у издвојеним пословним 

јединицама за 50%.“ 

 

Члан 2. 

 

У Таксеној тарифи, у Тарифном броју  4. Тачка 4. 

мења се и гласи: 

 

„4. За постављање летњих башти угоститељских 

објеката на јавној површини, плаћа се комунална 

такса за сваки цео или започети квадратни метар 

заузете јавне површине, у дневном износу, и то: 

екстра зона  12,00 динара 

I зона  11,00 динара 

II зона  10,00 динара 

 

За постављање зимских башти, угоститељских 

објеката на јавној површини, плаћа се комунална 

такса за сваки цео или започети квадратни метар 

заузете јавне површине, у дневном износу и то:   

екстра зона  5,00 динара 

I зона  4,00 динара 

II зона  3,00 динара 
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Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу града 

Чачка". 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-267/16-I 

23, 24, 26, 27. и 28. децембар 2016. године 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 458. 

На основу члана 4. став 3. и 4. Закона о 

комуналним делатностима  (»Службени гласник 

РС« број 88/2011),  члана 20.став 1. тачка 5. и 24. 

став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 – др.закон) и 

члана 63. став 1. тачка 7) Статута града Чачка 

(»Службени лист града Чачка« 3/2008, 8/2013, 

22/2013 и 15/2015),  

Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 23, 24, 26, 27. и 28. децембра 2016. 

године, донела је  

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ 

РЕДУ И ОПШТЕМ УРЕЂЕЊУ 

Члан 1. 

            У Одлуци о комуналном реду и општем 

уређењу (“Службени лист града Чачка” број 

11/2015) у члану 6. став 3. мења се и гласи:   

„Финансирање извршења Програма врши 

се из буџета града Чачка, а стручни надзор над 

извршењем Програма врши ЈП „Градац“ Чачак.“ 

Члан 2. 

 Члан 42. став 5. мења се и гласи: 

„Финансирање извршења Програма врши 

се из буџета града Чачка, а стручни надзор над 

извршењем Програма врши ЈП „Градац“ Чачак.“ 

Члан 3. 

 Члан 88. мења се и гласи: 

            „У циљу одржавања хигијене на сеоском 

подручју, забрањено је: 

            1)депоновати смеће и други отпадни 

материјал и правити дивље депоније; 

            2)испуштати отпадне воде у јавне канале, 

реке и потоке, на јавне путеве и остале јавне 

површине; 

            3)празнити септичке јаме и нужнике на 

јавне површине, у канале, реке и потоке; 

            4)оштећивати комуналне објекте; 

            5)вршити друге радње којима се нарушава 

комунални ред.“ 

Члан 4. 

Ова  одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у  »Службеном листу града 

Чачка«. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-267/16-I 

23, 24, 26, 27. и 28. децембар 2016. године 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

           459. 

            На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. 

закон), члана 63. став 1. тачка 1. и члана 180. 

Статута града Чачка (''Службени лист града 

Чачка'', бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015), 

 

             Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 23, 24, 26, 27. и 28. децембра 2016. 

године, донела је 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНAMA СТАТУТА 

ГРАДА ЧАЧКА 

Члан 1. 

              У Статуту града Чачка („Службени лист 

града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) 

иза члана 132. додаје се члан 133. и гласи: 

               ''Одлуку о образовању и организацији 

Градске управе доноси Скупштина града на 

предлог Градског већа. 

                 Акт о организацији и систематизацији 

радних места усваја Градско веће на обједињени 

предлог начелника који руководи управом у којој 

се обављају општи, правни или нормативни 

послови.'' 

Члан 2. 

                 У члану 138. став 1. речи: ''У градским 

управама'', замењују се речима: ''У кабинету 

Градоначелника''.   



29. децембар 2016. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 5612 – Број 26 

Члан 3. 

                Иза члана 141. додаје се наслов: Кабинет 

Градоначелника и члан 141а. који гласи: 

               ''Кабинет Градоначелнка обавља стручне, 

оперативне, организационе и административно-

техничке послове за потребе Градоначелника, 

заменика Градоначелника и помоћнике 

Градоначелника, који се односе на: заступање и 

представљање Града; протокол приликом посета 

или организовања манифестација; сарадњу са  

представницима органа, организација, удружења 

или привредних субјеката у земљи и иностранству; 

контакте са медијима и грађанима; друге послове 

из надлежности Градоначелника, заменика 

Градоначелника и помоћника Градоначелника. 

Послови који се обављају у кабинету 

Градоначелника ближе се уређују актом о 

градским управама и актом о организацији и 

систематизацији кабинета Градоначелника''. 

Члан 4. 

                  До доношења аката из члана 3. став 2. 

ове одлуке, распоред запослених на радна места, 

односно обављање послова у кабинету 

Градоначелника, вршиће се актом 

Градоначелника, у складу са законом.      

Члан 5. 

                   Ова одлука ступа на снагу 8. дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу града 

Чачка''. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-267/16-I 

23, 24, 26, 27. и 28. децембар 2016. године 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

460. 

На основу члана 59. став 1., а у вези члана 

66. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Србије'', бр. 129/2007 и 83/2014 

- др. закон) и члана 63. став 1. тачка 7) и члана 174. 

Статута града Чачка (''Службени лист града 

Чачка'', бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015), 

 Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 23, 24, 26, 27. и 28. децембра 2016. 

године, донела је 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ГРАДСКИМ УПРАВАМА 

Члан 1. 

 У Одлуци о градским управама 

(''Службени лист града Чачка'', бр. 8/2008, 21/2009, 

11/2015 и 19/2016) у члану 23. став 1. алинеја 1. иза 

речи: ''оверу потписа, преписа и рукописа'' додају 

се речи: ''кад је то законом утврђено'', а речи: 

''вођење бирачког списка'' замењују се речима: 

''ажурирање бирачког списка''. 

 У члану 25. став 1. алинеја 1. иза речи: 

''издавање извода из матичних књига и уверења'' 

додају се речи: ''кад је за подручје месне 

канцеларије образовано матично подручје'',  речи: 

''састављање смртовница, попис и процену 

заоставштине'' се бришу, а иза речи: ''оверу 

потписа, преписа и рукописа'' додају се речи: ''кад 

је то законом утврђено''. 

Члан 2. 

 Иза члана 29. тачка 2. руковођење 

Стручном службом Скупштине града се брише. 

 Члан 30. се мења и гласи: „Секретар 

Скупштине обавља послове у вези са сазивањем и 

одржавањем седнице Скупштине и њених радних 

тела и руководи административним пословима 

везаним за њихов рад. 

 За свој рад секретар Скупштине града 

одговара Скупштини града у складу са Законом и 

Статутом града“. 

Члан 3. 

 У члану 33. речи ''у градским управама'' 

замењују се речима: ''у кабинету градоначелника''. 

 У алинеји 1. речи : ''у Градску управу за 

опште и заједничке послове'', се бришу. 

 У алинеји 2. речи: ''у Градску управу за 

друштвене делатности'', се бришу. 

 У алинеји 3. речи: ''у Градску управу за 

урбанизам'', се бришу. 

Члан 4. 

 Иза поглавља ''X Помоћници 

градоначелника'' додаје се ново поглавље ''XI  

Кабинет градоначелника'' и члан 34а., који гласи: 

 ''Кабинет градоначелника обавља послове 

за потребе градоначелника, заменика 

градоначелника и помоћнике градоначелника који 

се односе на: представљање и заступање града, 
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комуникацију и сарадњу града са другим 

локалним самоуправама у земљи и иностранству и 

представницима државних органа,  организација, 

удружења, привредних субјеката и других 

институција, организовање активности на 

прикупљању средстава намењених за реализацију 

развојних и других пројеката и утврђених обавеза 

града, организовање протокола поводом пријема 

представника домаћих и страних институција и 

организовање посета представника града, 

додељивања јавних признања града, организовања 

манифестација од значаја за Град, пријем странака 

које се непосредно обраћају градоначелнику и 

решавање по њиховим представкама, притужбама, 

захтевима и молбама, коресподенцију и превођење 

докумената за потребе органа града, обраду и 

сређивање аката, предмета и документације везане 

за активности градоначелника, заменика 

градоначелника и помоћнике градоначелника, 

односе са медијима и информације о активностима 

органа града и друге послове за потребе 

градоначелника, заменика градоначелника и 

помоћнике градоначелника утврђене Законом, 

Статутом града и овом одлуком.  

 Називи радних места, услови за обављање 

послова у кабинету градоначелника, описи 

послова, број и стручна спрема, односно звање 

запослених утврђују се актом о организацији и 

систематицаји кабинета градоначелника, у складу 

са законом.'' 

 Постојећа поглавља XI – XX постају 

поглавља XII – XXI.      

Члан 5. 

 У члану 39. став 2. речи „или правни“ се 

бришу. 

Члан 6. 

 У члану 47. реч: ''огласа'' замењује се 

речју: ''конкурса''. 

Члан 7. 

 У члану 51. став 1. алинеја 2. речи: ''доноси 

акт о унутрашњем уређењу и систематизацији уз 

сагласност Градског већа'', мењају се и гласе: 

''предлаже начин организације и систематизације 

радних места управе којом руководи, начелнику 

градске управе надлежне за сачињавање 

обједињеног предлога акта о организацији и 

систематизацији Градске управе Градском већу.'' 

 У алинеји 9. иза речи: одлучује о правима, 

обавезама и одговорностима запослених у 

управи'', додају се речи: ''кад за поједина права, 

обавезе или одговорности није надлежан други 

орган или тело''.  

Члан 8. 

 У члану 75. додаје се став 2. и гласи: 

 Начелник Градске управе има статус 

службеника на положају. 

Члан 9. 

 Члан 76. мења се и гласи: 

 ''На права, обавезе, одговорности, звања и 

стручне спреме службеника на положају, 

службеника и намештеника у Градској управи 

примењују се одредбе закона и других прописа 

који се примењују на запослене у локалној 

самоуправи''. 

 У члану 77. на крају реченице додају се 

речи: ''односно други орган или тело у складу са 

законом.'' 

 Члан 78. мења се и гласи:  

 ''О појединачним правима, обавезама и 

одговорностима лица на положају одлучује орган 

одређен законом.'' 

Члан 10. 

 Иза члана 78. наслов: 1) Звања и занимања 

запослених, мења се и гласи: 1) Положаји, звања 

службеника и врсте радних места намештеника 

 

 Члан 79. мења се и гласи: 

 ''Положај службеника, услови за 

постављење на положај, односно престанак рада 

на положају, врсте звања и услови за разврставање 

звања службеника и врсте радних места 

намештеника, утврђени су законом и актима Владе 

донетим на основу закона. 

 Актом о организацији и систематизацији 

радних места у Градској управи, односно актом о 

распоређивању службеника утврђује се звање 

службеника и врста радног места намештеника, у 

зависности од захтеваних услова утврђених 

законом и подзаконским актима Владе.'' 

Члан 11. 

 Чланови 80. до 84. се бришу. 

 

Члан 12. 

 Члан 85. мења се и гласи: 

 ''Оцењивање и напредовање запослених 

врши се у складу са условима и на начин утврђен 

законом и подзаконским актима из члана 79. ове 

одлуке.'' 



29. децембар 2016. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 5614 – Број 26 

Члан 13. 

 Акт о организацији и систематизацији 

Градске управе усагласиће се са овом одлуком у 

складу са законом. 

 До доношења акта о организацији и 

ситематизацији из члана 4. став 2. ове одлуке, 

распоред запослених који обављају послове у 

кабинету градоначелника извршиће се, односно  

радноправни статус утврдити,  актом 

градоначелника у складу са законом. 

Члан 14. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу града 

Чачка''. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-267/16-I 

23, 24, 26, 27. и 28. децембар 2016. године 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

461. 

На основу члана 36. став 4. Закона о 

превозу у друмском саобраћају (''Службени 

гласник РС'', бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 

62/2006, 31/2011 и 68/2015 – др.  закони), члана 25. 

став 2. Одлуке о ауто-такси превозу на територији 

града Чачка  (''Службени лист града Чачка'', број 

7/2014) и члана 63. Статута града Чачка (''Сл. лист 

града Чачка'', број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 

15/2015), 

Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 23, 24, 26, 27. и 28. децембра 2016. 

године, донела је   

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКИ НАЈНИЖЕ 

ЦЕНЕ АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се економски 

најнижа цена ауто-такси превоза у оквиру такси 

тарифе по којој се ауто–такси превоз мора 

обављати на територији града Чачка.  

Члан 2. 

Економски најнижа цена ауто-такси 

превоза у оквиру такси тарифе чини збир 

појединачних цена, и то: цена почетка вожње-

старт (у дин.), цена вожње по једном пређеном 

километру (у дин/km) и цена за време чекања по 

једном часу (у дин/х). 

Утврђује се економски најнижа цена ауто-

такси превоза у оквиру такси тарифе, и то за: 

Старт                                  60,00 дин. 

Вожња по километру                 40,00 дин/км. 

Чекање по часу                                 400,00 дин/х.   

У укупну цену ауто-такси превоза 

урачунат је и превоз пртљага путника.  

Економски најнижа цена за вожњу по 

једном пређеном километру увећава се за проценат 

повећања од 10% за вожњу ноћу од 22 до 05 сати и 

вожњу недељом и празником од 00 до 24 сата 

Члан 3. 

Aуто такси превозник утврђује цену такси 

услуге Ценовником, у складу са економски 

најнижом ценом. 

Ауто-такси превозници су дужни да 

Градској управи за локални економски развој 

града Чачка доставе на оверу Ценовник ауто-такси 

превоза у року од 15 дана, од дана ступања на 

снагу ове одлуке. 

Члан 4. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о утврђивању економски најниже 

цене ауто - такси превоза на територији града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“, бр. 13/2014). 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана, 

од дана објављивања у ''Службеном листу града 

Чачка''.  

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-267/16-I 

23, 24, 26, 27. и 28. децембар 2016. године 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

462. 

На основу члана 14. став 3. и члана 18. став 

6. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", број 

72/11, 88/13 и 105/14) и члана 63. став 1. тачка 19и 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка", број 

3/08, 8/13, 22/13 и 15/15) 

 Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 23, 24, 26, 27, и 28. децембра 2016. 

године донела је 
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О Д Л У К У  

о преносу права коришћења  

I 

 ВРШИ СЕ ПРЕНОС ПРАВА коришћења 

Дому здравља „Чачак“ Чачак 

1- Објекта ДОМ ЗДРАВЉА  „Чачак“, котларнице 

на мазут, котларнице на природни гас и мерно 

регулационе станице, саграђених на к.п. бр. 595/2 

КО Чачак и право коришћења к.п бр. 595/2 КО 

Чачак  у Ул. Веселина Миликића бр. 9  

2-Објекта ДЕЧЈЕГ ДИСПАНЗЕРА саграђеног на 

к.п. бр. 598 КО Чачак и право коришћења к.п. бр. 

598 КО Чачак у Ул. Учитељској  

3-Објекта ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ БР. 2  и 

објекта гараже саграђених на к.п. бр. 2148 КО 

Чачак и право коришћења к.п. бр. 2148 КО  Чачак 

у Ул. Епископа Никифора Максимовића 

4-Објекта МЕДИЦИНЕ РАДА саграђеног на к.п. 

бр. 288/1 КО Чачак и право коришћења к.п. бр. 

288/1 КО  Чачак у Ул. Мутаповој 

5-Објекта ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ и 

помоћног објекта саграђених на к.п. бр. 1431/2 КО 

Мрчајевци  и право коришћења к.п. бр. 1431/2 КО 

Мрчајевци 

6-Објекта ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ и 

помоћног објекта саграђених на к.п. бр. 3126/1 КО 

Чачак и права коришћења к.п. бр. 3126/1 КО Чачак 

у Ул. Браће Новичића 

7-Објекта ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ  

саграђеног на к.п. бр. 2323/3 КО Врнчани и право 

коришћења к.п. бр. 2323/3 КО Врнчани  

8-Објекта АМБУЛАНТЕ Мршинци и помоћног 

објекта саграђених на к.п. бр. 698 КО Мршинци и 

право коришћења к.п. бр. 698 КО Мршинци. 

II 

 Дом здравља „Чачак“ има право да 

непокретност држи и да је користи у складу са 

природом и наменом ствари, да њоме управља у 

складу са овим и другим законима, да је даје у 

закуп по претходно прибављеној сагласности 

оснивача – ГРАДА ЧАЧКА. 

 Дом здравља „Чачак“,  се обавезује да 

подмирује настале комуналне трошкове који 

проистичу из коришћења (вода, струја, гас, 

телефон, интернет веза и др.) као и трошкове 

текућег одржавања.  

III 

 Град Чачак дозвољава Дому здравља 

„Чачак“, да се на основу ове Одлуке може уписати 

као корисник описаних непокретности у СКН 

Чачак. 

IV 

 Oва Одлука ступа на снагу у року од 8 дана 

од дана објављивања у Службеном листу града 

Чачка. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-267/16-I 

23, 24, 26, 27. и 28. децембар 2016. године 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

463. 

На основу члана 99. став 3. Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 

72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 

98/13, 132/14 и 145/14), члана 27. став 10. Закона о 

јавној својини ("Сл. гласник РС", број 72/11, 88/13 

и 105/14), члана 11. став 2. и 3. Одлуке о 

грађевинском земљишту ("Сл. лист града Чачка", 

број 5/16) и члана 63. став 1. тачка 19в Статута 

града Чачка ("Сл. лист града Чачка", број 3/08, 

8/13, 22/13 и 15/15), 

Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 23, 24, 26, 27. и 28. децембра 2016. 

године, донела је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о прибављању у јавну својину путем размене 

I 

 РАЗМЕЊУЈУ се непокретности, тако што 

се из јавне својине града Чачка ОТУЂУЈЕ  део к.п. 

бр. 2736 KO Љубић, по пројекту препарцелације 

потврђеном од стране Градске управе за 

урбанизам број 952-40/2015-IV-2-01 од 8.10.2015. 

године, ограничен тачкама детаљне регулације 

7,3,4,5,6 и 7 у површини од  52 m2  , Жарку Реџу из 

Чачка.   

ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину града 

Чачка, непокретност у приватној својини Жарка 

Реџа из Чачка и то – део к.п. бр. 1066 КО Љубић по 

пројекту препарцелације потврђеном од стране 

Градске управе за урбанизам број 952-40/2015-IV-

2-01 од 8.10.2015. године, ограничен тачкама 

детаљне регулације 7,8,9,10 и 7 у  површини 6 м2. 



29. децембар 2016. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 5616 – Број 26 

II 

 Размена површина које се прибављају у 

јавну својину и површина које се отуђују из јавне 

својине обавља се по принципу 1м2 за 1м2, тако 

што се прибавља у својину града 6 м2 и отуђује из 

својине града 52 м2 непокретности, а за разлику у 

површини од 46 м2, од к.п. бр. 2736 КО Љубић 

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Жарко Реџо да плати власнику, 

граду Чачку износ од 127.931,06 динара.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

III 

 Овлашћује се Градоначелник града Чачка 

да са Жарком Реџом закључи уговор о размени 

делова непокретности ближе описаних  у ставу 1. 

ове Oдлуке, након претходно прибављеног 

мишљења Градског правобранилаштва.  

IV 

 Ова Oдлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у Службеном листу града 

Чачка. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-267/16-I 

23, 24, 26, 27. и 28. децембар 2016. године 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

464. 

На основу члана 99. став 3. Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 

72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 

98/13, 132/14 и 145/14), члана 27. став 10. Закона о 

јавној својини ("Сл. гласник РС", број 72/11, 88/13 

и 105/14), члана 11. став 2. и 3. Одлуке о 

грађевинском земљишту ("Сл. лист града Чачка", 

број 5/16) и члана 63. став 1. тачка 19в Статута 

града Чачка ("Сл. лист града Чачка", број 3/08, 

8/13, 22/13 и 15/15), 

Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 23, 24, 26, 27. и 28. децембра 2016. 

године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

о прибављању у јавну својину путем размене                        

I 

 РАЗМЕЊУЈУ се непокретности, 

грађевинско земљиште,  тако што се из јавне 

својине града Чачка  

ОТУЂУЈЕ  део к.п. бр. 2819/2 КО Љубић , по 

пројекту препарцелације потврђеном од стране 

Градске управе за урбанизам број 952-72/2016-IV-

2-01 од 21.09.2016. године, ограничен тачкама 

детаљне регулације 5,4,је19,тс196 и 5, обележен 

као КП 3  у  површини 53 м2 Момиру Мариновић, 

Ђурђици Мариновић и Маријани  Мариновић 

ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину града Чачка, 

непокретност у приватној својини Момира 

Мариновић, Ђурђице Мариновић и Маријане  

Мариновић и то – део к.п. бр. 2570/3 КО Љубић у 

пројекту препарцелације потврђеном од стране 

Градске управе за урбанизам број 952-72/2016-IV-

2-01 од 21.09.2016. године, ограничен тачкама 

детаљне регулације 1,2,3,6 и 1 у површини од 92 

м2. 

II 

 Размена површина грађевинског земљишта 

које се прибавља у јавну својину и површине које 

се отуђују из јавне својине  обавља се по принципу 

1м2 за 1м2,  тако што се прибавља у својину града 

92 м2 и отуђује из својине града 53 м2 

непокретност, а за разлику у површини од 39 м2, 

град Чачак ће Момиру Мариновић, Ђурђици 

Мариновић и Маријани  Мариновић  исплатити 

износ  од 108.463,48 динара.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

III 

 Овлашћује се Градоначелник града Чачка 

да са Момиром Мариновић, Ђурђицом Мариновић 

и Маријаном Мариновић  закључи уговор о 

размени делова непокретности ближе описаних  у 

ставу 1. ове Oдлуке, након претходно прибављеног 

мишљења Градског правобранилаштва.  

   IV  

 Ова Oдлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у Службеном листу града 

Чачка. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-267/16-I 

23, 24, 26, 27. и 28. децембар 2016. године 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

465. 

На основу члана 63. тачка 39., члана 79. и 

87. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 

број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 69. 

Пословника о раду Скупштине града Чачка („Сл. 

лист града Чачка“ број 8/2008),  
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Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 23, 24, 26, 27. и 28. децембра 2016. 

године,  донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЈЕДНОГ 

ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВЕ И 

МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА 

I 

 Др Весни Новаковић, престаје дужност 

члана Комисије за кадрове и мандатно 

имунитетска питања, због поднете оставке. 

II 

Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-267/16-I 

23, 24, 26, 27. и 28. децембар 2016. године 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

466. 

На основу члана 63. тачка 39., члана 79. и 

101. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 

број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015), члана 83. и 

99. Пословника о раду Скупштине града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ број 8/2008),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 23, 24, 26, 27. и 28. децембра 2016. 

године,  донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

КОМИСИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАЗИВА 

УЛИЦА 

I 

Ана Лазаревић, се разрешава дужности 

председника Комисије за одређивање назива 

улица, због престанка основа по коме је изабрана. 

II 

Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-267/16-I 

23, 24, 26, 27. и 28. децембар 2016. године 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

467. 

На основу члана 63. тачка 39., члана 79. и 

85. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 

број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 99. 

Пословника о раду Скупштине града Чачка („Сл. 

лист града Чачка“ број 8/2008),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 23, 24, 26, 27. и 28. децембра 2016.   

године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА САВЕТА 

ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ОСТАЛЕ 

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

I 

 Драган Штављанин се разрешава дужности 

члана Савета за социјалну заштиту и остале 

друштвене делатности, због престанка основа по 

коме је изабран. 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-267/16-I 

23, 24, 26, 27. и 28. децембар 2016. године 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

468. 

На основу члана 63. тачка 39., члана 79. и 

87. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 

број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015), члана 69. и 

99. Пословника о раду Скупштине града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ број 8/2008),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 23, 24, 26, 27. и 28. децембра 2016. 

године,  донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 

КАДРОВЕ И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА 

ПИТАЊА 

I 

 Милош Марић, одборник Скупштине града 

Чачка бира се за члана Комисије за кадрове и 

мандатно имунитетска питања. 
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II 

Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-267/16-I 

23, 24, 26, 27. и 28. децембар 2016. године 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

469. 

На основу члана 63. тачка 39., члана 79. и 

101. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 

број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015), члана 83. и 

99. Пословника о раду Скупштине града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ број 8/2008),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 23, 24, 26, 27. и 28. децембра 2016. 

године,  донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА 

КОМИСИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАЗИВА 

УЛИЦА 

I 

Биљана Радивојевић, одборник Скупштине 

града Чачка, бира се за председника Комисије за 

одређивање назива улица. 

II 

Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-267/16-I 

23, 24, 26, 27. и 28. децембар 2016. године 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

470. 

На основу члана 63. тачка 39., члана 79. и 

85. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 

број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 99. 

Пословника о раду Скупштине града Чачка („Сл. 

лист града Чачка“ број 8/2008),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 23, 24, 26, 27. и 28. децембра 2016.   

године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА САВЕТА ЗА 

СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ  

И ОСТАЛЕ ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

I 

 Слободан Николић, из реда грађана 

представник Одборничке групе Двери за спас 

Чачка Бошко Обрадовић, бира се за члана Савета 

за социјалну заштиту и остале друштвене 

делатности. 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-267/16-I 

23, 24, 26, 27. и 28. децембар 2016. године 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

471. 

На основу члана 63. тачка 39. и члана 107. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 

3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015), члана 89. и 99. 

Пословника о раду Скупштине града Чачка („Сл. 

лист града Чачка“ број 8/2008),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 23, 24, 26, 27. и 28. децембра 2016. 

године,  донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ 

ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 

РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА И ПОДРШКУ 

ПОРОДИЦИ 

I 

 Марија Милић, се разрешава дужности 

члана Комисије за равноправност полова и 

подршку породици. 

II 

Јованка Родић, из реда грађана, 

представник Одборничке групе Двери за спас 

Чачка Бошко Обрадовић, се бира за члана 

Комисије за равноправност полова и подршку 

породици. 

III 

Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 
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СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-267/16-I 

23, 24, 26, 27. и 28. децембар 2016. године 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

472. 

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним 

службама („Сл. гласник РС“ број 42/91, 71/94, 

79/2005, 81/2005, 83/2005 и 83/2014), члана 63. став 

1. тачка 11а Статута града Чачка («Сл. лист града 

Чачка» број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и 

члана 10. Одлуке о оснивању Регионалног центра 

за професионални развој запослених у образовању 

(«Сл. лист општине Чачак» бр. 12/2005, 2/2006, 

13/2007 и «Сл. лист града Чачка» бр. 17/2012),  

 

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 23, 24, 26, 27. и 28. децембра 2016. 

године,  донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

У ОБРАЗОВАЊУ ЧАЧАК 

I 

 Именује се Горица Станојевић, 

специјалиста за менаџмент у образовању, за 

директора Регионалног центра за професионални 

развој запослених у образовању Чачак. 

II 

 Мандат директора тече од 28. децембра 

2016. године. 

III 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-267/16-I 

23, 24, 26, 27. и 28. децембар 2016. године 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

473. 

На основу члана 19. став 2. Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник 

РС“ бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – 

одлука УС, 55/2014, 96/2015-др. закон и 9/2016 –

Одлука УС ) и члана 121. Статута града Чачка 

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

и 15/2015), на предлог Савета за безбедност 

саобраћаја, 

 

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 16. децембра 2016. године, донело је 

 

ПРОГРАМ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА 

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

1. У Програму коришћења средстава за 

финансирање унапређења безбедности саобраћаја  

на путевима на територији града Чачка за 2016. 

годину („Сл. лист града Чачка“ број 4/2016), у 

тачки II број „26.100.000,00“ замењује се бројем 

„29.100.000,00“. 

 

2. У тачки III, у делу ПРИХОДИ  код  

УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ  (СА 

ПРЕНЕТИМ СРЕДСТВИМА) број „26.100.000,00“ 

замењује се бројем „29.100.000,00“ 

  

- У делу РАСХОДИ И ИЗДАЦИ у тачки 2. 

број „15.100.000,00“ замењује се бројем 

„18.100.000,00.“ 

 

- Тачка 2.15. мења се и гласи: 

 

„ 2.15. Медијско праћење активности из области 

безбедности саобраћаја – обавезе из 2015. и 

медијско праћење у 2016. години у износу од 

2.100.000,00 динара. Средства су планирана 

Одлуком о буџету града Чачка за 2016. годину 

(„Сл. лист града Чачка“, број 22/2015, 16/2016 и 

21/2016), на апропријацији 582, економска 

класификација 423 - Услуге по уговору – медијско 

праћење активности из области безбедности 

саобраћаја – обавезе из 2015. и медијско праћење у 

2016. години.“ 

 

После тачке 2.15. додаје се тачка 2.16. која гласи: 

 

„ 2.16. Текуће поправке и одржавање  - 

поправљање саобраћајне инфраструктуре у износу 

од 1.000.000,00 динара. Средства су планирана 

Одлуком о буџету града Чачка за 2016. годину 
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(„Сл. лист града Чачка“, број 22/2015, 16/2016 и 

22/2016), на апропријацији 461/1, економска 

класификација 425 - Текуће поправке и одржавање  

- поправљање саобраћајне инфраструктуре.“ 

 

Код УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ  И 

ИЗДАЦИ,  број „26.100.000,00“ замењује се бројем 

„29.100.000,00“ 

 

3. Овај програм објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-266/2016-III 

16. децембар 2016. године 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

474. 

На основу члана 121. Статута града Чачка 

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

и 15/2015) и члана 13. Одлуке о буџету града Чачка 

за 2016. годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 

22/2015, 16/2016 и 21/2016), а по предлогу Градске 

управе за  финансије,  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 16. децембра 2016. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2016. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 22/2015, 16/2016 и 21/2016) раздео 2, 

Градско веће, функционална класификација 111, 

апропријација 33, економска класификација 499 

,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава - 

Градско веће града Чачка, Програм 15, Локална 

самоуправа, Пројектна активност 0602-0002 

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, одобравају се средства у износу од 

2.323.940,00 динара, на име обезбеђења додатних 

средстава на апропријацији 59, за исплату накнаде 

штете због више уплаћеног износа за боравак деце 

у вртићу, по закљученим споразумима и судским 

пресудама.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на  апропријацију 59, економска класификација 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова – 

ова апропријација се користи за финансирање по 

судским решењима отплате одузетог земљишта 

после другог светског рата бившим власницима, 

одштета приликом уједа паса луталица и остало,  

функционална класификација 330, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава – 

Градско правобранилаштво, Програм 15. Локална 

самоуправа,  0602 - П7  Пројекат: Финансирање 

одштета по судским пресудама и мирном 

решавању спорова. 

 

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 -266/2016-III 

16. децембар 2016. године 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

475. 

На основу члана 121. Статута града Чачка 

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

и 15/2015) и члана 13. Одлуке о буџету града Чачка 

за 2016. годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 

22/2015, 16/2016 и 21/2016), а по предлогу Градске 

управе за  финансије,  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 16. децембра 2016. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2016. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 22/2015, 16/2016 и 21/2016) раздео 2, 

Градско веће, функционална класификација 111, 

апропријација 33, економска класификација 499 

,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава - 

Градско веће града Чачка, Програм 15, Локална 

самоуправа, Пројектна активност 0602-0002 

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, одобравају се средства у износу од 

61.390,00 динара, на име обезбеђења додатних 

средстава на апропријацији 251, за исплату 

солидарне помоћи запосленом у ОШ „Филип 

Филиповић“, због смрти члана уже породице. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на  апропријацију 251, економска 
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класификација 4631 Трансфери осталим нивоима 

власти – Текући трансфери основним школама, 

функционална класификација 912, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за друштвене делатности,  

Програм 9. Основно образовање, Пројектна 

активност 2002 - 0001 Функционисање основних  

школа. 

 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

 

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-266/2016-III 

16. децембар 2016. године 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

476. 

На основу члана 121. Статута града Чачка 

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

и 15/2015) и члана 13. Одлуке о буџету града Чачка 

за 2016. годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 

22/2015, 16/2016 и 21/2016), а по предлогу Градске 

управе за  финансије,  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 16. децембра 2016. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2016. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 22/2015, 16/2016 и 21/2016) раздео 2, 

Градско веће, функционална класификација 111, 

апропријација 33, економска класификација 499 

,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава - 

Градско веће града Чачка, Програм 15, Локална 

самоуправа, Пројектна активност 0602-0002 

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, одобравају се средства у износу од 

329.000,00 динара, на име обезбеђења додатних 

средстава на апропријацијама 67 и 241 и средстава 

за непланиране сврхе за које није утврђена 

апропријација и то за исплату јубиларне награде 

запосленом у Градској управи за локалну пореску 

администрацију. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на:  

 

- апропријацију 67, економска класифика-

ција 416 – Награде запосленима и остали посебни 

расходи – Јубиларне награде, функционална 

класификација 111, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска управа за 

опште и заједничке послове, Програм 15. Локална 

самоуправа, Програмска активност 0602-0001 

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, износ од 140.000,00 динара, 

- апропријацију 241, економска класифика-

ција 416 – Награде запосленима и остали посебни 

расходи – Јубиларне награде, функционална 

класификација 111, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска управа за 

друштвене делатности, Програм 15. Локална 

самоуправа, Програмска активност 0602 -0001 

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, износ од 104.000,00 динара,  

- нову апропријацију 159/1, економска 

класификација 416 – Награде запослених и остали 

посебни расходи – Јубиларне награде, 

функционална класификација 111, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за локалну пореску 

администрацију Програм 15. Локална самоуправа, 

Програмска активност 0602-0001 Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина, износ од 

85.000,00 динара. 

 

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: 06-266/2016-III 

16. децембар 2016. године 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

477. 

На основу члана 121. Статута града Чачка 

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

и 15/2015) и члана 13. Одлуке о буџету града Чачка 

за 2016. годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 

22/2015, 16/2016 и 21/2016), а по предлогу Градске 

управе за  финансије,  
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 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 16. децембра 2016. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2016. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 22/2015, 16/2016 и 21/2016) раздео 2, 

Градско веће, функционална класификација 111, 

апропријација 33, економска класификација 499 

,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава - 

Градско веће града Чачка, Програм 15, Локална 

самоуправа, Пројектна активност 0602-0002 

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, одобравају се средства у износу од 

1.500.000,00 динара, на име обезбеђења средстава 

за непланиране сврхе за које није утврђена 

апропријација и то за исплату накнаде за рад 

припадника цивилне заштите ангажованих на 

пословима чишћења канала Парменац - Катрга. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на нову апропријацију 94/4, економска 

класификација 423 – Услуге по уговору - 

Трошкови накнаде за рад припадника јединица 

цивилне заштите опште намене града Чачка, 

функционална класификација 111, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за опште и заједничке послове,  

Програм 15. Локална самоуправа 0602 – П2  

Финансирање израде студије и набавке опреме за 

ванредне ситуације. 

 

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: 06-266/2016-III 

16. децембар 2016. године 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 

478. 

На основу члана 121. Статута града Чачка 

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

и 15/2015) и члана 13. Одлуке о буџету града Чачка 

за 2016. годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 

22/2015, 16/2016 и 21/2016), а по предлогу Градске 

управе за  финансије,  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 22. децембра 2016. године,  донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2016. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 22/2015, 16/2016 и 21/2016) раздео 2, 

Градско веће, функционална класификација 111, 

апропријација 33, економска класификација 499 

,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава - 

Градско веће града Чачка, Програм 15, Локална 

самоуправа, Пројектна активност 0602-0002 

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, одобравају се средства у бруто износу до 

144.000,00 динара (нето износ 120.000,00 динара и 

припадајући порези и доприноси), на име 

обезбеђења додатних средстава на апропријацији 

9/1, за исплату новчане помоћи за лечење у Русији, 

Марици Пајовић, која је непокретна. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се  на апропријацију 9/1, економска класификација 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета,  

функционална класификација 111, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава – 

Градоначелник града,  Програм 15. Локална 

самоуправа, Пројектна активност 0602 - 0001 

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина.  

 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

 

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-272/2016-III 

22. децембар 2016. године 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 
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479. 

На основу члана 121. Статута града Чачка 

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

и 15/2015) и члана 13. Одлуке о буџету града Чачка 

за 2016. годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 

22/2015, 16/2016 и 21/2016), а по предлогу Градске 

управе за  финансије,  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 22. децембра 2016. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2016. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 22/2015, 16/2016 и 21/2016) раздео 2, 

Градско веће, функционална класификација 111, 

апропријација 33, економска класификација 499 

,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава - 

Градско веће града Чачка, Програм 15, Локална 

самоуправа, Пројектна активност 0602-0002 

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, одобравају се средства у износу од 

8.000,00 динара, на име обезбеђења додатних 

средстава на апропријацији 238, за исплату 

солидарне помоћи запосленом у Градској управи 

за друштвене делатности града Чачка, због смрти 

члана уже породице. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се  на апропријацију 238, економска класифика-

ција 414 – Социјална давања запосленима, 

функционална класификација 111, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за друштвене делатности,  

Програм 15. Локална самоуправа, Програмска 

активност 0602-0001 Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина  

 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

 

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-272/2016-III 

22. децембар 2016. године 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

480. 

На основу члана 121. Статута града Чачка 

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

и 15/2015) и члана 13. Одлуке о буџету града Чачка 

за 2016. годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 

22/2015, 16/2016 и 21/2016), а по предлогу Градске 

управе за  финансије,  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 22. децембра 2016. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2016. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 22/2015, 16/2016 и 21/2016) раздео 2, 

Градско веће, функционална класификација 111, 

апропријација 33, економска класификација 499 

,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава - 

Градско веће града Чачка, Програм 15, Локална 

самоуправа, Пројектна активност 0602-0002 

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, одобравају се средства у износу од 

748.000,00 динара, на име обезбеђења додатних 

средстава на апропријацији 246, за исплату  

ученичких и студентских стипендија и награда за 

школску 2015/2016. годину. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се  на апропријацију 246, економска класифика-

ција 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета 

– Студентске и ученичке стипендије и награде, 

функционална класификација 090, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за друштвене делатности,  

Програм 11. Социјална заштита,  Програмска 

активност 0901 - 0001 Социјалне помоћи. 

 

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: 06-272/2016-III 

22. децембар 2016. године 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 
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481. 

На основу члана 121. Статута града Чачка 

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

и 15/2015) и члана 13. Одлуке о буџету града Чачка 

за 2016. годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 

22/2015, 16/2016 и 21/2016), а по предлогу Градске 

управе за  финансије,  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 22. децембра 2016. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2016. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 22/2015, 16/2016 и 21/2016) раздео 2, 

Градско веће, функционална класификација 111, 

апропријација 33, економска класификација 499 

,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава - 

Градско веће града Чачка, Програм 15, Локална 

самоуправа, Пројектна активност 0602-0002 

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, одобравају се средства у износу од 

235.919,00 динара, на име обезбеђења додатних 

средстава  Основној школи ,,Милица Павловић“ 

Чачак, за исплату трошкова по коначној пресуди 

Апелационог суда у Крагујевцу Гж бр. 1782/16 од 

25. октобра 2016. године     

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се  на апропријацију 251, економска 

класификација 4631 – Трансфери осталим нивоима 

власти – Текући трансфери основним школама, 

функционална класификација 912, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за друштвене делатности,  

Програм 9. Основно образовање,   Програмска 

активност 2002 - 0001 Функционисање основних 

школа. 

 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

 

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-272/2016-III 

22. децембар 2016. године 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

482. 

На основу члана 121. Статута града Чачка 

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

и 15/2015) и члана 13. Одлуке о буџету града Чачка 

за 2016. годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 

22/2015,16/2016 и 21/2016), а по предлогу Градске 

управе за  финансије,  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 22. децембра 2016. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2016. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 22/2015, 16/2016 и 21/2016) раздео 2, 

Градско веће, функционална класификација 111, 

апропријација 33, економска класификација 499 

,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава - 

Градско веће града Чачка, Програм 15, Локална 

самоуправа, Пројектна активност 0602-0002 

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, одобравају се средства у износу од 

195.825,00 динара, на име обезбеђења додатних 

средстава на апропријацији 251, за исплату 

солидарне помоћи запосленима у Основној школи 

,,Степа Степановић“ Горња Горевница, који су на 

боловању дуже од 3 месеца.    

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се  на апропријацију 251, економска класифика-

ција 4631 – Трансфери осталим нивоима власти – 

Текући трансфери основним школама, 

функционална класификација 912, извор финанси-

рања 01 (Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – Градска 

управа за друштвене делатности,  Програм 9. 

Основно образовање,   Програмска активност 2002 

- 0001 Функционисање основних школа. 

 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

 

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-272/2016-III 

22. децембар 2016. године 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 
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483. 

На основу члана 121. Статута града Чачка 

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

и 15/2015) и члана 13. Одлуке о буџету града Чачка 

за 2016. годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 

22/2015, 16/2016 и 21/2016), а по предлогу Градске 

управе за  финансије,  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 22. децембра 2016. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2016. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 22/2015, 16/2016 и 21/2016) раздео 2, 

Градско веће, функционална класификација 111, 

апропријација 33, економска класификација 499 

,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава - 

Градско веће града Чачка, Програм 15, Локална 

самоуправа, Пројектна активност 0602-0002 

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, одобравају се средства у износу од 

261.100,00 динара, на име обезбеђења додатних 

средстава  на апропријацији 251, за исплату 

солидарне помоћи запосленом у Основној школи 

„Танаско Рајић“ Чачак, који је на боловању дуже 

од три месеца.    

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се  на апропријацију 251, економска класифика-

ција 4631 – Трансфери осталим нивоима власти – 

Текући трансфери основним школама, 

функционална класификација 912, извор финанси-

рања 01 (Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – Градска 

управа за друштвене делатности,  Програм 9. 

Основно образовање,   Програмска активност 2002 

- 0001 Функционисање основних школа. 

 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

 

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-272/2016-III 

22. децембар 2016. године 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

484. 

На основу члана 121. Статута града Чачка 

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

и 15/2015) и члана 13. Одлуке о буџету града Чачка 

за 2016. годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 

22/2015, 16/2016 и  21/2016), а по предлогу Градске 

управе за  финансије,  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 22. децембра 2016. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2016. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 22/2015, 16/2016 и 21/2016) раздео 2, 

Градско веће, функционална класификација 111, 

апропријација 33, економска класификација 499 

,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава - 

Градско веће града Чачка, Програм 15, Локална 

самоуправа, Пројектна активност 0602-0002 

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, одобравају се средства у износу од 

25.130,00 динара, на име обезбеђења додатних 

средстава Регионалном центру за професионални 

развој запослених у образовању Чачак,  за исплату 

ауторског хонорара за предавање на тему ,,Секте 

новог доба“ намењено за ученике основних школа. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се  на апропријацију 264 економска класификација 

423 – Услуге по уговору, функционална 

класификација 912, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска управа за 

друштвене делатности,  Програм 9. Основно 

образовање, Програмска активност 2002 - 0001 

Функционисање основних школа. 

 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

 

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-272/2016-III 

22. децембар 2016. године 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 
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485. 

На основу члана 173. став 1. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", 

бр.21/2016),  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 22. децембра 2016. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ 

I 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Жалбена комисија за 

одлучивање у другом степену о жалбама 

службеника у Градским управама, Градском 

правобранилаштву, Служби интерне ревизије и 

Служби за буџетску инспекцију града Чачка.  

II 

 У Жалбену комисију именују се: 

 ЗА ПРЕДСЕДНИКА 

- Љубиша Милосављевић,  дипл. 

правник 

ЗА ЧЛАНОВЕ 

- Миодраг Лалић, дипл. правник 

- Наташа Поповић, дипл. правник 

 

Председник и чланови Жалбене комисије 

именују се на период од 5 (пет) година и могу бити 

поново именовани. 

III 

 Жалбена комисија одлучује у другом 

степену о жалбама службеника на решењa којима 

се одлучује о њиховим правима и дужностима, као 

и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса.  

 Жалбена комисија у свом раду примењује 

закон којим се уређује општи управни поступак. 

 Жалбена комисија одлучује већином 

гласова од укупног броја чланова.  

 Жалбена комисија доноси Пословник о 

раду.  

IV 

 Председнику и члановима Жалбене 

комисије припада накнада у новчаном износу за 

рад у Комисији, за сваку одржану седницу у 

висини од по 3.000,00 динара.  

V 

 Стручне, техничке и административне 

послове за Жалбену комисију врши Градска 

управа за опште и заједничке послове. 

VI 

 Ово решење објавити у „Службеном  листу 

града Чачка“ и на веб сајту града Чачка 

www.cacak.org.rs. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-272/2016-III 

22. децембар 2016. године 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

486. 

На основу члана 2. став 1. тачка 3. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник 

Републике Србије" број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 -

испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и 

103/2015) и члана 8. став 3. Одлуке о буџету града 

Чачка за 2016. годину („Службени лист града 

Чачка“ број 22/2015, 16/2016 и 21/2016 ), 

 Градоначелник града Чачка,  дана   26. 

децембра  2016. године,  донео је 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

О ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДИРЕКТНОГ 

КОРИСНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА ЧАЧКА  

ЗА  2016. ГОДИНУ 

Члан 1. 

 У Финансијском плану директног 

корисника Градске управе за друштвене 

делатности града Чачка за 2016. годину  број  402-

3/2016-II од 25. новембра 2016. године,  у члану 3. 

став 1., у табели, организациона класификација 

ОСНОВНА ШКОЛА ,,ТАНАСКО РАЈИЋ“ 

ЧАЧАК , број „29.919.242,00“ замењује се бројем 

„30.045.742,00“. 

У оквиру функционалне класификације 

500 Заштита животне средине,  апропријација 253, 

после економске класификације 4266 Материјал за 

образовање, културу и спорт, додаје се нова 

програмска класификација 701, Програм 7. 

ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА, Пројекат 

,,Унапређење безбедности саобраћаја на 

путевима“, нова функционална класификација 360  

http://www.cacak.org.rs/
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Јавни ред и безбедност некфалификован на другом 

месту   и апропријација 256, економска класифика-

ција 5126 Опрема за образовање   126.500,00“. 

    Код организационе класификацијe 

ОСНОВНА ШКОЛА ,,РАТКО МИТРОВИЋ» број 

,,19.267.340,00“ замењује се бројем 

,,19.393.840,00“. 

 

У оквиру функционалне класификације 

500 Заштита животне средине, апропријација 253, 

после економске класификације 5113 Капитално 

одржавање зграда и објеката – замена столарије, 

додаје се нова програмска класификација 701, 

Програм 7. ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА, 

Пројекат ,,Унапређење безбедности саобраћаја на 

путевима“, нова функционална класификација 360  

Јавни ред и безбедност некфалификован на другом 

месту  и апропријација 256, економска класифика-

ција 5122 Административна опрема 126.500,00“. 

Код организационе класификацијe 

ОСНОВНА ШКОЛА ,,СВЕТИ САВА“ ЧАЧАК 

број ,,12.939.000,00“ замењује се бројем 

,,13.065.500,00“. 

 На апропријацији 252, после економске 

класификације 5151 Компјутерски софтвер, додаје 

се нова програмска класификација 701,  Програм 

7. ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА, Пројекат 

,,Унапређење безбедности саобраћаја на 

путевима“, нова функционална класификација 360 

Јавни ред и безбедност некфалификован на другом 

месту  и апропријација 256, економска 

класификација 5122 Административна опрема 

126.500,00“. 

У оквиру програмске класификације 701  

Програм 7. ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА, 

Пројекат :Унапређење безбедности саобраћаја на 

путевима“, функционална класификација 360 

Јавни ред и безбедност некфалификован на другом 

месту, апропријација 256, економска 

класификација 4632 Трансфери осталим нивоима 

власти – Капитални трансфери основним школама 

– набавка опреме за унапређење безбедности 

саобраћаја за школске установе – нераспоређена 

средства , број ,,380.000,00“ замењује се бројем 

,,500,00“. 

Члан 2. 

 Овај финансијски план ступа на снагу 

даном доношења, а биће објављен у „Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 402-3/2016-II 

26. децембар 2016. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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464. Решење о прибављању у јавну својину путем размене к.п. у КО Љубић 

465. Решење о престанку дужности једног члана Комисије за кадрове и мандатно-имунитетска питања 
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471. Решење о разрешењу односно избору једног члана Комисије за равноправност полова и подршку 

породици 

472. Решење о именовању директора Регионалног центра за професионални развој запослених у 

образовању Чачак 
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479. Решење Градског већа о преносу средстава 

480. Решење Градског већа о преносу средстава 
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486. Финансијски план о изменама и допунама Финансијског плана директног корисника Градске управе за 

друштвене делатности града Чачка за 2016. годину 


