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ЧАЧАК 25. август
2017. године

245.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 14. Одлуке о буџету
града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 25/2016), а по предлогу Градске управе
за финансије,

Цена овог броја је 600 динара
Годишња претплата је 10.000 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: 06-128/2017-III
27. јул 2017. године

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 27. јула 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 25/2016) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 111, апропријација 34,
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, Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 06020009- Текућа буџетска резерва, одобравају
се средства у износу од 144.000,00 динара,
на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 11/1, за новчану помоћ на
име трошкова лечења двомесечне Софије
Мајсторовић на клиници у Швајцарској.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 11/1, 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 16.
Политички систем локалне самоуправе,
ПА 2101-0002 Функционисање извршних
органа.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
246.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 14. Одлуке о буџету
града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 25/2016), а по предлогу Градске управе
за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 27. јула 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 25/2016) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 111, апропријација 34,
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, Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 06020009 - Текућа буџетска резерва, одобравају
се средства у износу од 150.000,00 динара,
на име обезбеђења додатних средстава на
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

апропријацији 596, за потребе Јавне
установе „Туристичка организација Чачка“
Чачак,
за
трошкове
организације
манифестације „ЕТНОФЕСТ ЧАЧАК“.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 596, економска
класификација 423 - Услуге по уговору,
Функционална класификација 473, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава – Градска управа за
финансије , Програм 4. Развој туризма, ПА
1502-0001 Управљање развојем туризма.
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: 06-128/2017-III
27. јул 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

0009- Текућа буџетска резерва, одобравају
се средства у износу од 43.200,00 динара,
на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 11/1, за новчану помоћ, на
име трошкова лечења, Биљани Андрејевић
из Чачка, која се налази у тешкој
материјалној ситуацији.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 11/1, 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 16.
Политички систем локалне самоуправе,
ПА 2101-0002 Функционисање извршних
органа.
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: 06-128/2017-III
27. јул 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

247.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 14. Одлуке о буџету
града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 25/2016), а по предлогу Градске управе
за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 27. јула 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 25/2016) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 111, апропријација 34,
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, Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0602-

25. август 2017. године

248.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 14. Одлуке о буџету
града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 25/2016), а по предлогу Градске управе
за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 9. августа 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 25/2016) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 111, апропријација 34,
економска класификација 499 ,,Средства
резерве - Текућа резерва“, извор
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава - Градско веће града
Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 06020009- Текућа буџетска резерва, одобравају
се средства у износу од 216.000,00 динара,
на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 11/1, за новчану помоћ
Марку Вујовићу из Чачка, на име трошкова
лечења у иностранству.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 11/1, 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 16.
Политички систем локалне самоуправе,
ПА 2101-0002 Функционисање извршних
органа.
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: 06-136/2017-III
9. август 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

Градско
веће,
функционална
класификација 111, апропријација 34,
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, Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 06020009- Текућа буџетска резерва, одобравају
се средства у износу од 96.000,00 динара,
на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 11/1, за новчану помоћ на
име трошкова лечења малолетног Петра
Новичића из Чачка, Горња Трепча.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 11/1, 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 16.
Политички систем локалне самоуправе,
ПА 2101-0002 Функционисање извршних
органа.
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: 06-141/2017-III
24. август 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

249.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 14. Одлуке о буџету
града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 25/2016), а по предлогу Градске управе
за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 24. августа 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 25/2016) раздео 2,

Страна 2177 – Број 14

250.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 14. Одлуке о буџету
града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 25/2016), а по предлогу Градске управе
за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 24. августа 2017. године, донело је
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 25/2016) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 111, апропријација 34,
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, Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 06020009- Текућа буџетска резерва, одобравају
се средства у износу од 84.000,00 динара,
на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 11/1, за новчану помоћ на
име трошкова лечења (набавке слушног
апарата) малолетне Николине Ђукић из
Чачка, Рајац.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 11/1, 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 16.
Политички систем локалне самоуправе,
ПА 2101-0002 Функционисање извршних
органа.
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: 06-141/2017-III
24. август 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
251.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Службени лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015 и 26/2016) и члана 6. став 1.
Одлуке о јавном линијском градском и
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приградском превозу путника („Службени лист
града Чачка“ број 16/2016),
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 27. јула 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању линија јавног линијског превоза
путника у градском и приградском саобраћају
на територији града Чачка
1.Утврђују се линије у обављању јавног
линијског превоза путника у градском и
приградском саобраћају на територији града
Чачка:
Линије градског превоза
Линија број 1 Спомен парк - Индустријска зона Паркинг ФРА, дужине 7 km, са стајалиштима:
Спомен парк - Црногорац - Ул.Првомајска - Стара
гаража - Ул.Немањина - Три багрема - Пошта Солид - Медицина рада - Кланица - Пивара Технос - Први мај - Биорци -Кулиновачко поље Величићи - Капларевићи - ФРА паркинг
минимални број полазака: 1/0 + 1/0 (Солид Спомен парк) + 1/0 (ФРА паркинг - Солид), превоз
се врши радним данима
Линија број 2 Љубић дом - Градско гробље Лозница, дужине 4 km, са стајалиштима:
Љубић дом - Нова школа Љубић - Љубић пошта Љубић кеј - Обданиште Љубић - Здравствена
станица - Медицина рада - Солид - Цар Лазар - ОШ
Милица Павловић - Балканска - Кружни пут Градско гробље - Лозница ПТТ - Табла колачи Лозница продавница
минимални број полазака: 5/6 + 1/0 (Солид Лозница продавница) + 1/1 (Љубић дом - Солид).
Превоз се врши суботом, недељом и државним
празницима
Линија број 3 Солид - Лозница, дужине 2 km, са
стајалиштима:
Солид - Цар Лазар - ОШ Милица Павловић Балканска - Кружни пут - Градско гробље-Лозница
ПТТ - Табла колачи - Лозница продавница
минимални број полазака: 19/19, превоз се врши
радним данима
Линија број 4 Љубић дом - Болница, дужине 5 km,
са стајалиштима:
Љубић дом - Нова школа Љубић - Љубић пошта Љубић кеј - Обданиште Љубић -Здравствена
станица - Медицина рада - Солид - Цар Лазар Пролетер - Цер - Пруга –Болница - Нова Болница
минимални број полазака: 2/1 + 1/0 (Солид Љубић дом) + 1/0 (Нова Болница - Солид). Превоз
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се врши суботом,
празницима

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
недељом

и

државним

Линије приградског превоза
Линија број 5 Слобода - Трнавска раскрсница Слатина, дужине 19 km, са стајалиштима:
Слобода - Мала колонија - Јездинско поље –
Ранђићи - Слободина раскрсница -Здравствена
станица број 4 - Бедем - Табла хотел Морава Пошта - Гимназија - Солид -Цар Лазар - Пролетер
- Цер - Пруга - Болница - Обданиште Колибри Атеница ново насеље 1 -Атеница ново насеље 2 Трнавска река – Томаш - Трнавска раскрсница Пљошта -Виљуша раскрсница - Ђоковчев гроб Вапа раскрсница - Заблаће - Заблаће школа Фабрика лепка – Лазовићи – Споменици –
Томовићи - Слатинска бања раскрсница -Слатина
минимални број полазака: 62/67 + 4/0 (Солид Слатина) + 1/2 (Слобода - Солид). Ови поласци се
одржавају радним данима, када ђаци иду у школу.
Током викенда, државног празника и ђачког
распуста одржава се 36/37 полазака.
Линија број 6 Авенија липа - Атеница Обреж III
- Симовића пекара, дужине 8 km, са стајалиштима:
Авенија липа - Специјална школа - Зграда
Солидарности - Табла хотел Морава – Пошта –
Гимназија – Солид - Цар Лазар - Пролетер – Цер –
Пруга - Болница - Обданиште Колибри - Кланица
2 - Атеничка река - Обреж 1 - Ракићевићи Павловића воденица - Симовића пекара
минимални број полазака: радним данима, када
ђаци иду у школу: 57/55 + 3/1 (Солид - Симовића
пекара) + 4/5 (Авенија липа - Солид), а радним
данима, током ђачког распуста: 44/47 + 3/1 (Солид
- Симовића пекара) + 1/2 (Авенија липа - Солид).
Линија број 7 Прислоница поље (Храм) - Чачак
(Црква) - Атеница школа, дужине 15 km, са
стајилиштима:
Прислоница поље - Прељина поље - Прељина
(Интерекс) - Ауто база - Коњевићи - Љубић школа
- Војска - Колска радионица - Танаско Рајић Црква - Центар за социјални рад - Младост Капетан - Саобраћајна полиција - Цер - Пруга Болница - Атеница школа
минималан број полазака: радним данима: 18/21 +
3 (Чачак АС - Атеница школа) + 5/3 (Прислоница
поље -Чачак АС), суботом и радним данима у току
школског распуста: 18/21 и 3 (Чачак АС – Атеница
школа) + 5/3 (Прислоница поље-Чачак АС),
недељом: 16/17 + 3 (Чачак АС - Атеница школа) +
2/1 (Прислоница поље - Чачак АС)
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Линија број 8 Балуга 2 (Атријум) - Чачак (Црква) Атеница школа, дужине 14 km, са стајилиштима:
Балуга 2 - Балуга споменици - Прељина (Интерекс)
- Ауто база - Коњевићи - Љубић школа - Војска Колска радионица - Танаско Рајић – Црква Центар за социјални рад - Младост - Капетан Саобраћајна полиција - Цер - Пруга - Болница Атеница школа
минималан број полазака: радним данима: 21/19 +
4/5 (Балуга 2 - Чачак АС) + 4/0 (Чачак АС Атеница школа)
Линија број 9 Горња Трнава (Студенац) - Љубић
кеј, дужине 10 km, са стајалиштима:
Трнава Студенац – Павловићи - Старо село Трнавска врата - Протића бунар - Симовића дуд Симовића пекара - Трнавска школа – Јањићи Трнавска раскрсница 2 - Томаш Чачак - Трнавска
река - Атеница ново насеље 2 - Атеница ново
насеље 1 - Обданиште Колибри -Болница - Пруга Цер - Пролетер - Цар Лазар - Солид - Медицина
рада - Танаско Рајић -Љубић рампа-Љубић кеј
минимални број полазака: 6/6 + 4/3 (Протића
бунар - Љубић кеј) + 3/1 (Солид - Љубић кеј),
превоз се врши радним данима
Линија број 10 Гoрња Атеница - Љубић дом,
дужине 9 km, са стајалиштима:
Горња Атеница - Напер - Шипетићи - Средојевићи
- Кланица - Обданиште Колибри -Болница - Пруга
- Цер - Пролетер - Цар Лазар - Солид - Медицина
рада - Здравствена станица - Обданиште Љубић Љубић кеј - Љубић пошта - Нова школа Љубић Љубић дом
минимални број полазака: 10/10 + 3/4 (Г. Атеница
- Солид) + 1/0 (Солид - Љубић дом),
превоз се врши радним данима
Линија број 11 Обданиште Колибри - Љубић рампа
- Горњи Трбушани - Симеуновићи, дужине 15 km,
са стајалиштима:
Обданиште Колибри - Болница - Пруга - Цер Пролетер - Цар Лазар - Солид - Медицина рада Танаско Рајић - Љубић рампа - Суви брег Кубурин млин - Воћара - Камени мост -Пјевчев
плац - Тодоровићи - Трбушани - Трбушани школа
- Састанак - Крстовићи -Савковићи - Вучићевића
сокак - Викендица Пријевор - Пријевор дом Симеуновићи
минимални број полазака:1/0, превоз се врши
радним данима
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Линија број 12 Симеуновићи - Обданиште
Колибри, дужине 13 km, са стајалиштима:
Симеуновићи - Пријевор дом - Зарин гај - Дивље
Поље - Баре - Трбушани железничка станица Моравац - Ново насеље Трбушани - Трафо станица
- Суви брег - Љубић рампа -Танаско Рајић Медицина рада - Солид - Цар Лазар - Пролетер Цер - Пруга - Болница - Обданиште Колибри
минимални број полазака: 3/2 + 3/3 (Симеуновићи
- Солид) + 0/1 (Солид - Атеница), превоз се врши
радним данима
Линија број 13 Солид - Тодоровићи, дужине 15 km,
са стајалиштима:
Солид - Медицина рада - Танаско Рајић - Љубић
рампа - Суви брег - Трафо станица - Ново насеље
Трбушани - Моравац - Трбушани железничка
станица - Трбушани Баре - Дивље поље - Зарин гај
- Пријевор дом - Кујунџићи - Брковићи Јаћимовићи - Драгићевићи -Тодоровићи
минимални број полазака: 1/1, превоз се врши
радним данима
Линија број 14 Кулиновачко поље - Горњи
Трбушани - Пријевор дом, дужине 15 km, са
стајалиштима:
Кулиновачко поље - Величићи Чачак Капларевићи - ФРА паркинг - Млекара - Нова
Болница - Болница - Пруга - Цер - Пролетер - Цар
Лазар - Солид - Медицина рада -Здравствена
станица - Oбданиште Љубић - Љубић кеј - Љубић
рампа - Суви брег - Кубурин млин - Воћара Камени мост - Пјевчев плац - Тодоровићи Трбушани - Трбушани школа -Састанак Крстовићи - Савковићи - Вучићевића сокак Викендица Пријевор - Пријевор дом
минимални број полазака: 2/2, превоз се врши
радним данима када ђаци иду у школу
Линија број 15 Кулиновачко поље – Горњи
Трбушани школа, дужине 11 km, са стајалиштима:
Кулиновачко поље - Величићи Чачак Капларевићи - ФРА паркинг - Млекара - Нова
Болница - Болница - Пруга - Цер - Пролетер - Цар
Лазар - Солид - Медицина рада -Здравствена
станица - Oбданиште Љубић - Љубић кеј - Љубић
рампа - Суви брег - Кубурин млин - Воћара Камени мост - Пјевчев плац - Тодоровићи Трбушани - Трбушани школа
минимални број полазака: радним данима: 43/43 +
2/2 (Солид - Трбушани школа) + 2/2 (Кулиновачко
поље - Солид), радним данима током распуста:
21/22 + 3/3 (Солид - Трбушани школа) + 2/1
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(Кулиновачко поље - Солид) и суботом и недељом
и у време државног празника: 15/15 + 1/1 (Солид Трбушани школа) + 1/1 (Кулиновачко поље Солид)Линија број 16 Горња Прељина - Доња Прељина Солид, дужине 16 km, са стајалиштима:
Горња Прељина - Танасковићи - Радовановићи Доња Прељина - Калуђеровићи - Трафо станица Црква Прељина - Прељина - Ауто база - Коњевићи
- Љубић школа - Војска -Колска радионица Танаско Рајић - Медицина рада - Солид
минимални број полазака: 1/1, превоз се врши
радним данима
Линија број 17 Трнава Студенац - Протића бунар
- Авенија липа, дужине 11 km, са стајалиштима:
Трнава Студенац - Павловићи - Старо село Трнавска врата - Протића бунар - Симовића дуд Симовића пекара - Трнавска школа - Јањићи Трнавска раскрсница 2 - Томаш Чачак -Трнавска
река - Атеница ново насеље 2 - Атеница ново
насеље 1 - Обданиште Колибри -Болница - Пруга Цер - Пролетер - Цар Лазар - Солид - Гимназија Пошта - Табла хотел Морава - Зграда
солидарности - Специјална школа - Авенија липа
минимални број полазака: 8/8 + 1/2 (Солид –
Авенија липа), превоз се врши суботом, недељом
и у време државног празника
Линија број 18 Горња Атеница - Авенија липа,
дужине 9 km, са стајалиштима:
Горња Атеница - Напер - Шипетићи - Средојевићи
- Кланица - Обданиште Колибри -Болница - Пруга
- Цер - Пролетер - Цар Лазар - Солид - Гимназија Пошта - Табла хотел Морава - Зграда
солидарности - Специјална школа - Авенија липа
минимални број полазака: 7/7 + 1/0 (Горња
Атеница - Солид) + 3/0 (Авенија липа - Солид),
поласци се одржавају суботом, недељом и у време
државног празника
Линија број 19 Солид - Трбушани (Комуна) Пријевор (Викендица), дужине 10 km, са
стајалиштима:
Солид - Медицина рада - Здравствена станица Oбданиште Љубић - Љубић кеј - Љубић рампа Суви брег - Кубурин млин - Воћара - Камени мост
- Пјевчев плац - Тодоровићи -Трбушани Трбушани школа - Састанак - Крстовићи Савковићи - Вучићевића сокак -Викендица
Пријевор
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минимални број полазака: 2/1, превоз се врши
радним данима
Линија број 20 Слатина -Бапско Поље (до
Циглане), дужине 9 km, са стајалиштима: Слатина
- Чагурани - Марјаново брдо - Ковачевићи Чагурани 2 - Лазовића рампа - Павловићи Капларевићи - Бунарџићи - Циглана - Цветковића
раскрсница - Бапска раскрсница - Бапско Поље
минимални број полазака: 2/3, превоз се врши
радним данима
Линија број 21 Бапско поље - Горичани - Слатина,
дужине 8 km, са стајалиштима: Бапско Поље Бабићи Бапско Поље - Димитријевићи Бапско
Поље - Трафо станица Горичани - Горичани Мршинци - Ковачевићи - Марјаново брдо Чагурани - Слатина
минимални број полазака: 1/3, превоз се врши
радним данима када ђаци иду у школу
Линија број 22 Бапско поље - Горичани - Качулице
Циганска кућа, дужине 10 km, са стајалиштима:
Бапско Поље - Бабићи Бапско Поље Димитријевићи Бапско Поље - Трафо станица
Горичани - Горичани - Лужани - Дамљановићи Качулице Циганска кућа
минимални број полазака: 1/1, превоз се врши
радним данима када ђаци иду у школу
Линија број 23 Слатина - Качулице - Горичани,
дужине 9 km, са стајалиштима: Слатина - Чагурани
- Марјаново брдо - Ковачевићи - Мршинци Горичани - Лужани -Дамљановићи - Качулице
Циганска кућа - Дамљановићи – Лужани Горичани
минимални број полазака: 1/0 + 1/0 (Качулице
циганска кућа - Слатина), превоз се врши радним
данима када ђаци иду у школу.
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Линија број 26 Слатина - Пајовићи - Премећа,
дужине 8 km, са стајалиштима:
Слатина - Раскрсница - Петрича - Пајовићи Берјани - Чедова кућа - Дурануша - Мутаве Премећа
минимални број полазака: 6/0 радним данима када
ђаци иду у школу, 4/0 радним данима за време
распуста
Линија број 27 Чачак - Дом Балуга - Заблаће,
дужине 15 km, са стајалиштима:
Чачак Аутобуска станица - Солид - Цар Лазар Пролетер - Цер - Пруга - Болница - Обданиште
Колибри - Атеница ново насеље 1 - Атеница ново
насеље 2 - Трнавска река -Томаш - Трнавска
раскрсница - Пљошта - Виљуша раскрсница Вуловићи - Дом Балуга -Томићи - Пауновићи Стамболићи - Спасојевића кућа - Поповићи Драгићевићи - Спомен дом Вапа - Шулубурићи Величковићи - Ерићи - Вучковићи - Радовановићи
- Котуровићи - Заблаће
минималан број полазака: 3/3 радним данима када
ђаци иду у школу, 2/2 радним данима за време
распуста, 2/2 суботом и недељом
Линија број 28 Чачак - Заблаће - Горња Јежевица,
дужине 15 km, са стајалиштима: Чачак Аутобуска
станица - Солид - Цар Лазар - Пролетер - Цер Пруга - Болница -Обданиште Колибри - Атеница
ново насеље 1 - Атеница ново насеље 2 - Трнавска
река -Томаш - Трнавска раскрсница - Пљошта Виљуша раскрсница - Ђоковчев гроб - Вапа
раскрсница - Заблаће - Доња Јежевица - Марина
воденица - Филиповићи - Горња Јежевица
минимални број полазака: 2/2 свакога дана
Линија број 29 Чачак - Катрга, дужине 26 km, са
стајалиштима:

Линија број 24 Премећа – Петница - Качулице
Циганска кућа, дужине 13 km, са стајалиштима:
Премећа - Петница - Петница задруга - Ћировача Трифуновићи - Ћава - Ђуровићи -Рисимовићи Ђорђевићи - Ковачевићи - Мршинци - Горичани Лужани - Дамљановићи -Качулице Циганска кућа
минимални број полазака: 1/0, радним данима када
ђаци иду у школу.

Чачак Аутобуска станица - Медицина рада Танаско Рајић - Колска радионица - Војска -Љубић
школа - Коњевићи - Ауто база - Прељина - Балуга
споменици - Балуга 2 - Балуга 3 - Чегар - Станчићи
- Мојсиње - Шешкина кућа - Стара кафана - Доња
Горевница -Драгачевица - Шмит - Мрчајевци Радовићи - Катрга раскрсница - Катрга

Линија број 25 Премећа - Петница - Слатина,
дужине 10 km, са стајалиштима:
Премећа - Петница - Петница задруга - Ћировача Трифуновићи - Ћава - Ђуровићи -Рисимовићи Ђорђевићи - Ковачевићи - Марјаново брдо Чагурани - Слатина
минимални број полазака: 5/0, радним данима

Линија број 30 Чачак - Бресница, дужине 23 km,
са стајалиштима:

Минималан број полазака: 1/1 радним данима

Чачак Аутобуска станица - Медицина рада Танаско Рајић - Колска радионица - Војска -Љубић
школа - Коњевићи - Ауто база - Прељина - Балуга
споменици - Балуга 2 - Балуга 3 - Чегар - Станчићи
- Мојсиње - Шешкина кућа - Стара кафана - Доња
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Горевница -Драгачевица - Шмит - Мрчајевци Јасен - Катанића пут - Шћеповића пут - Бресница
минималан број полазака: 2/1 + 0/1 (МрчајевциБресница), сваког дана
Линија број 31 Чачак - Бресница - Ђокића школа,
дужине 28 km, са стајалиштима: Чачак Аутобуска
станица - Медицина рада - Танаско Рајић - Колска
радионица - Војска -Љубић школа - Коњевићи Ауто база - Прељина - Балуга споменици - Балуга
2 - Балуга 3 - Чегар - Станчићи - Мојсиње Шешкина кућа - Стара кафана - Доња Горевница Драгачевица - Шмит - Мрчајевци - Јасен Катанића пут - Шћеповића пут - Бресница Стругара Бресница - Милутиновићи - Урошевићи
- Никићи - Ђокића школа
минимални број полазака: 1/1, радним данима када
ђаци иду у школу
Линија број 32 Чачак - Бресница - Вујетинци,
дужине 37 km, са стајалиштима:
Чачак Аутобуска станица - Медицина рада Танаско Рајић - Колска радионица - Војска -Љубић
школа - Коњевићи - Ауто база - Прељина - Балуга
споменици - Балуга 2 - Балуга 3 - Чегар - Станчићи
- Мојсиње - Шешкина кућа - Стара кафана - Доња
Горевница -Драгачевица - Шмит - Мрчајевци Јасен - Катанића пут - Шћеповића пут - Бресница Јасен Бресница - Павловићи - Два дуда - Ђокића
раскрсница - Маринковићи - Маринковића бунар Царевића ћуприја - Петричевићи - Обровића извор
- Тешовића Мајдан - Дом Вујетинци - Обреновићи
- Споменици Вујетинци - Липа - Вујетинци
минимални број полазака: 1/1 + 1/1 (Мрчајевци Вујетинци), радним данима.
Линија број 33 Чачак – Бечањ - Вујетинци, дужине
36 km, са стајалиштима:
Чачак Аутобуска станица - Медицина рада Танаско Рајић - Колска радионица - Војска -Љубић
школа - Коњевићи - Ауто база - Прељина - Балуга
споменици - Балуга 2 - Балуга 3 - Чегар - Станчићи
- Мојсиње - Шешкина кућа - Стара кафана - Доња
Горевница -Драгачевица - Шмит - Мрчајевци Јасење - Курезића куће - Баре Бечањ - Бечањ дом Бечањ школа - Марићи - Петрићевићи - Обровића
извор - Тешовића мајдан - Вујетинци дом Обреновићи - Споменици Вујетинци - Липа Вујетинци
минимални број полазака: 1/0 + 1/1 (Мрчајевци Вујетинци), радним данима.
Линија број 34 Чачак - Мрчајевци - Остра, дужине
26 km, са стајалиштима:
Чачак Аутобуска станица - Медицина рада Танаско Рајић - Колска радионица - Војска -Љубић
школа - Коњевићи - Ауто база - Прељина - Балуга
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споменици - Балуга 2 - Балуга 3 - Чегар - Станчићи
- Мојсиње - Шешкина кућа - Стара кафана - Доња
Горевница -Драгачевица - Шмит - Мрчајевци Јама - Новаковићи - Гробље - Аврамовићи Стојковићи - Ђоковићи - Ђоковића грм - Остра
минимални број полазака: радним данима када
ђаци иду у школу: 1/0 + 1/2 (Мрчајевци - Остра),
радним данима за време распуста: 1/1 + 1/0
(Мрчајевци - Остра)
Линија број 35 Мрчајевци - Буковац, дужине 9 km,
са стајалиштима:
Мрчајевци - школа Мрчајевци - Баралићи Вуковићи - Пауновићи - Драгићевићи -Анђелићи Савићи - Буковац
минимални број полазака: 2/2 радним данима када
ђаци иду у школу.
Линија број 36 Чачак - Горња Трепча, дужине 22
km, са стајалиштима:
Чачак Аутобуска станица - Медицина рада Танаско Рајић - Колска радионица - Војска -Љубић
школа - Коњевићи - Ауто база - Прељина - Балуга
споменици - Балуга 2 - Балуга 3 - Чегар - Станчићи
2 - Руски споменици - Милића кућа - Николићи Задруга Трепча - Трепча школа - Добросављевићи
- Мост Трепча - Никитовића воденица - Газдића
воденица - Орах - Кафана Трепча - Горња Трепча
минимални број полазака: 7/7 + 1/1 (Станчићи –
Горња Трепча), радним данима.
Линија број 37 Чачак - Прељина - Прислоница,
дужине 14 km, са стајалиштима:
Чачак Аутобуска станица - Медицина рада Танаско Рајић - Колска радионица - Војска -Љубић
школа - Коњевићи - Ауто база - Прељина Прељина поље - Прислоница поље -Гојковића пут
- Домановића куће - Школа Прислоница Милошевића куће - Прислоница
минимални број полазака: 3/3 радним данима када
ђаци иду у школу, 2/2 радним данима у току
распуста
Линија број 38 Чачак - Ракова - Милићевци,
дужине 22 km, са стајалиштима:
Чачак Аутобуска станица - Медицина рада Танаско Рајић - Колска радионица - Војска -Љубић
школа - Коњевићи - Ауто база - Прељина - Шебеци
- Мост Ракова - Бунарача -Мајорова кућа Мијаиловићи - Дом Ракова - Ђурића пут - Ракова Пелагијина кућа - Милићевачка река - Циганска
кућа - Школа Милићевци - Пирамида - Плац Обрадовићи -Милићев гај
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Минимални број полазака: 4/0 радним данима када
ђаци иду у школу, 3/0 радним данима током
распуста, 2/0 суботом и недељом
Линија број 39 Милићев гај - Милићевци Прокоп Чачак, дужине 32 km, са стајалиштима:
Милићев гај - Обрадовићи - Плац - Пирамида Школа Милићевци - Циганска кућа-Ниџовићи Бајићи - Ђорђевићи - Кнежевићи - Милићевци
Прокоп - Кнежевићи - Ђорђевићи - Бајићи Ниџовићи - Циганска кућа - Милићевачка река Пелагијина кућа - Ракова - Ђурића пут - Дом
Ракова - Мијаиловићи - Мајорова кућа – Бунарача
- Мост Ракова - Шебеци - Прељина - Ауто база Коњевићи - Љубић школа - Војска - Колска
радионица - Танаско Рајић - Медицина рада Чачак Аутобуска станица
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- Дробњачки пут - Ђуровићи - Шаловића пут
Лазовића млин -Дамљановићи - Топаловићи
Савића бунар - Миоковци школа - Поповићи
Мендова кућа - Поповићи - Миоковци школа
Дријење - Ридови - Миоковци (Домис)

-

минимални број полазака: 1/1 радним данима када
ђаци иду у школу
Линија број 43 Камењак (Шишовићи) - Горња
Горевница (школа), дужине 11 km, са
стајалиштима:
Шишовићи - Камењак - Дубљански пут Недељковића грм - Персино брдо - Адамова капија
- Ћирића сокак - Николића сокак - Тромеђа - Липе
- Вранићи продавница - Вранићи раскрсница Ђуровићи - Торомани - Трсине - Горња Горевница
школа

минимални број полазака: 4/0 радним данима када
ђаци иду у школу, 3/0 радним данима током
распуста, 1/0 суботом и недељом

минимални број полазака: 1/0 радним данима када
ђаци иду у школу

Линија број 40 Чачак - Трбушани - Милићев гај,
дужине 16 km, са стајалиштима:

Линија број 44 Камењак (Шишовићи ) - Горња
Горевница (школа)-Чачак, дужине 22 km, са
стајалиштима:

Чачак Аутобуска станица - Медицина рада Танаско Рајић - Љубић рампа - Суви брег -Кубурин
млин - Воћара - Камени мост - Пјевчев плац Тодоровићи - Трбушани - Милићевачка
раскрсница - Вранићи - Пелагијина кућа Милићевачка река - Циганска кућа - Школа
Милићевци – Пирамида – Плац – Обрадовићи Милићев гај
Минимални број полазака: 1/0 радним данима

Шишовићи - Камењак - Дубљански пут Недељковића грм - Персино брдо - Адамова капија
- Баре - Брковићи - Горња Горевница дом - Горња
Горевница школа – Трсине -Торомани - Ђуровићи
- Вранићи раскрсница - Милићевачка раскрсница Трбушани -Тодоровићи - Пјевчев плац - Камени
мост - Воћара - Кубурин млин - Суви брег - Љубић
рампа - Танаско Рајић - Медицина рада - Чачак
Аутобуска станица

Линија број 41 Чачак - Камењак - Шишовићи,
дужине 16 km, са стајалиштима:

минимални број полазака: 1/0 радним даном када
ђаци иду у школу

Чачак Аутобуска станица - Медицина рада Танаско Рајић - Љубић рампа - Суви брег -Кубурин
млин - Воћара - Камени мост - Пјевчев плац Тодоровићи - Трбушани - Милићевачка
раскрсница - Вранићи раскрсница - Вранићи
продавница - Липе - Тромеђа -Николића сокак Ћирића сокак - Адамова капија - Персино брдо Недељковића грм -Дубљански пут - Камењак Шишовићи

Линија број 45 Чачак - Трбушани - Горња
Горевница (Поповићи), дужине 16 km, са
стајалиштима:

минимални број полазака: 1/1 радним данима када
ђаци иду у школу
Линија број 42 Чачак - Мендова кућа - Миоковци,
дужине 26 km, са стајалиштима:
Чачак Аутобуска станица - Медицина рада Танаско Рајић - Љубић рампа - Суви брег -Кубурин
млин - Воћара - Камени мост - Пјевчев плац Тодоровићи - Трбушани -Сепарација - Раскрсница

Чачак Аутобуска станица-Медицина рада Танаско Рајић - Љубић рампа - Суви брег -Кубурин
млин - Воћара - Камени мост - Пјевчев плац Тодоровићи - Трбушани - Милићевачка
раскрсница - Вранићи раскрсница - Ђуровићи Торомани - Трсине - Горња Горевница школа Кораксића капија - Бркићи - Горња Горевница
продавница - Милошевићи - Ивановићи Поповићи
минимални број полазака: 2/2 радним даном
Линија број 46 Чачак - Јанчићи, дужине 21 km, са
стајалиштима:
Чачак Аутобуска станица - Медицина рада Танаско Рајић - Љубић рампа - Суви брег -Трафо
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станица - Ново насеље Трбушани - Моравац Трбушани железничка станица - Баре Трбушани Дивље поље - Зарин гај - Шибалићи - Пријевор
школа - Симеуновићи - Пријевор железничка
станица - Рујак - Железнички мост - Јеленко Савић
- Маслаћи -Цагање - Мусин поток - Јасен - Минића
воденица - Маџаревића луке - Јанчићи
минимални број полазака: 5/4 радним данима, 4/2
суботом и недељом
Линија број 47 Чачак - Овчар Бања, дужине 17 km,
са стајалиштима:
Чачак Аутобуска станица - Солид - Пошта - Табла
Хотел Морава - Бедем - Здравствена станица број
4 - Слободина раскрсница - Лупњача - Бељина
задруга - Јабучар - Парменац -Риђаге - Висећи
мост - Паковраће - Манастир Ваведење Међувршје - Пејичина кривина - Манастир Јовање
- Манастир Никоље - Планинарски дом - Овчар
Бања
минимални број полазака: 1/1 радним данима када
ђаци иду у школу
2. Решење објавити у „Службеном листу града
Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 128/2017-III
27. јул 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
252.
На основу члана 58. Закона о запосленима
у аутономној покрајини и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, број
21/2016), члана 5. Уредбе о критеријумима за
разврставање радних места и мерилима за опис
радних места службеника у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 88/2016), члана 4.
Уредбе о критеријумима за разврставање радних
места и мерилима за опис радних места
намештеника у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, број 88/2016), Градско веће града
Чачка, на седници одржаној 24. августа 2017.
године, усвојило је
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ПРАВИЛНИК

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКA О
УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У
КАБИНЕТУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА,
ГРАДСКИМ УПРАВАМА, СТРУЧНИМ
СЛУЖБАМА И ГРАДСКОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЧАЧКА
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у кабинету
градоначелника, градским управама, стручним
службама
и
градском
правобранилаштву,
(„Службени лист града Чачка“ број 10/2017), глава
VIII, члан 52., радно место 16. – Порески
извршитељ, услови радног места, мењају се, тако
да гласе:
„високо
образовање
на
основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова у образовном - научном пољу
правних или економских наука, односно у
образовно
научном
пољу
друштвенохуманистичких наука, у научној области
техничко-технолошких (грађевинског, саобраћај–
ног, машинског односно електротехничког
инжењерства)
и
пољопривредних
наука
(агроекономика), мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, или
специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, најмање 3
година радног искуства у струци, познавање рада
на рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office
paket)“.
Члан 2.
У глави X, члан 55. став 3. Извршилачка
радна места, у делу звања млађи саветник, број
службеника „4“, замењује се бројем „6“ и у делу
звања сарадник, број службеника „9“, замењује се
бројем „7“.
Члан 56., у делу услова за радна места шеф
грађевинске инспекције, шеф инспекције за
локални превоз и путеве, шеф инспекције за
заштиту животне средине, шеф просветне
инспекције и шеф комуналне инспекције, речи:
„најмање 7 година радног искуства на
инспекцијским пословима“, замењују се речима:
„најмање пет година радног искуства на
пословима инспекцијског надзора“.
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Члан 56. у делу Комунална инспекција,
радно место Комунални инспектор II, опис
послова, мења се и гласи:
„Самостално обавља сложеније послове
инспекцијског надзора у комуналној области, у
складу са Законом о комуналним делатностима,
одлукама и другим прописима Града, врши
инспекцијски надзор над законитошћу рада
предузећа која обављају комуналну делатност и
поступака грађана, предузетника и правних лица у
погледу придржавања закона, других прописа и
општих аката; врши надзор над спровођењем
прописа који се односе на кориснике и даваоце
комуналних услуга у погледу услова и начина
коришћења и давања услуга, уређивања и
одржавања објеката и јавних површина; прати јавну
хигијену, уређење Града, јавних зелених површина,
јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења
отпадних вода, снабдевање топлотном енергијом,
изношење и депоновање смећа, сахрањивање,
гробља, зоохигијену, делатности пијаца, чистоћу
јавних површина, раскопавање улица и других
јавних површина, лепљење плаката на забрањеним
местима и друге послове комуналне хигијене, врши
инспекцијски надзор над трговином ван продајног
објекта, осим даљинске трговине, инспекцијски
надзор над истицањем и придржавањем радног
времена и истицања пословног имена, у складу са
овлашћењима прописаним Законом о трговини и
подзаконским
актима,
налаже
отклањање
неправилности, привремену забрану промета робе,
односно вршења услуге, привремену забрану
обављања трговине ван продајног објекта,
одузимање робе, као и уклањање очигледно
напуштене робе, прикупља податке и прати и
анализира стање у области свог делокруга; доноси
решења, врши праћење и анализу стања у области
инспекцијског надзора и процену ризика у циљу
превентивног деловања инспекције или налагања
мера сразмерно процењеном ризику кроз управне
акте које доноси у инспекцијском надзору, доставља
надзираном субјекту обавештење о предстојећем
инспекцијском надзору, врши
попуњавање
контролних листа за вршење инспекцијског надзора,
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води евиденције, издаје прекршајне налоге, подноси
захтеве за покретање прекршајног поступка,
припрема извештаје и информације, организује и
спроводи извршења решења донетих приликом
инспекцијског надзора, обавља и друге послове
које одреди шеф инспекције и начелник Управе“.
У делу услова за радно место комунални
инспектор II, после речи „положен испит за
инспектора“, додају се речи „положен посебан
стручни испит за тржишног инспектора“.
У делу Комунална полиција, радно место
комунални полицајац I, са звањем млађи саветник,
број службеника „4“, замењује се бројем „6“, а
радно место комунални полицајац II, са звањем
сарадник, број службеника „8“ замењује се бројем
„6“.
Члан 3.
Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-141/2017-III
24. август 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
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