
 

ГОДИНА LIII БРОЈ 10 
ЧАЧАК 19. јул 

2019. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

239. 

На основу члана 79. став 1. тачка 12. 

Статута града Чачка ("Сл. лист града Чачка", бр. 

6/19 и и члана 4. Одлуке о буџету града Чачка за 

2019. годину („Сл. лист града Чачка“, бр. 27/2018), 

Градоначелник града Чачка, дана 3. јула 2019. 

године, донео је  

ПРАВИЛНИК 

О НАГРАДНОЈ ЕКСКУРЗИЈИ ЗА 

МАТУРАНТЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА 

НОСИОЦЕ „ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ“ 

ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 

Члан 1 

Овим правилником уређује се 

организација, програм и реализација програма 

наградне екскурзије матураната средњих школа 

носилаца "Вукове дипломе" школске 2018/2019. 

године, коришћење средстава за реализацију 

екскурзије и друга питања од значаја за 

реализацију наградне екскурзије, за коју намену су 

опредељена средства Одлуком о буџету града 

Чачка за 2019. годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 

27/2018) у износу од 1.600.000,00 динара.  

Члан 2 

Право на наградну екскурзију, на терет 

средстава буџета града Чачка у складу са наменом 

средстава утврђеном Одлуком о буџету града 

Чачка за 2019. годину и овим  Правилником имају 

матуранти средњих школа на подручју града 

Чачка, носиоци "Вукове дипломе" школске 

2018/2019. године. 

Члан 3 

Наградна екскурзија матураната средњих 

школа носилаца "Вукове дипломе", школске 

2018/2019. године изводи се према програму 

путовања и путном правцу Чачак-Сент-Андреја –

Праг-Карлове Вари-Беч-Чачак. Путни правац 

предложен је од стране директора средњих школа. 

   

Путни правац и програм екскурзије је 

одштампан уз овај Правилник и чини његов 

саставни део. 

Члан 4 

На терет средстава буџета града Чачка у 

оквиру планираних средстава и процењене 

вредности услуге садржани су трошкови 

екскурзије према утврђеном програму екскурзије: 

услуге превоза, смештаја, улазнице и други 

трошкови који су у непосредној функцији 

реализације програма наградне екскурзије.  

Дневнице за организатора екскурзије и 

стручног вођу екскурзије се исплаћују на терет 

средстава буџета Града на основу решења 

Градоначелника о упућивању на службени пут 

ради извођења програма наградне екскурзије 

матураната средњих школа носилаца „Вукове 

дипломе“, школске 2018/2019. године.  

Дневнице за пратиоце екскурзије се 

исплаћују на терет средстава школа у којима су 

пратиоци запослени.  

У трошкове наградне екскурзије не 

урачунавају се трошкови прибављања путне 

исправе, трошкови алтернативних излета и други 

трошкови који нису садржани у програму 

екскурзије.  

Дневница и умањење дневница за 

службено путовање у земљи и иностранству из 

става 2. и 3. обрачунавају се и исплаћују у складу 

са Уредбом о накнади трошкова и отпремнини 

државних службеника и намештеника („Сл. 

гласник РС“, бр. 98/2007 - пречишћен текст, 

84/2014 и 84/2015).  

Члан 5 

Градоначелник доноси решење о 

упућивању матураната средњих школа носилаца 

„Вукове дипломе“ на наградну екскурзију на 

основу спискова матураната  које су дужне да 

доставе средње школе са седиштем на територији 

града. 

Директор средње школе из става 1. овог 

члана, или лице које он овласти је дужно да 

информише и организује пријаву матураната, 

достави надлежној управи и другим 
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организацијама списак матураната који путују и 

врше друге послове у поступку реализације 

наградне екскурзије.   

Решењем из става 1. овог члана одређује се 

организатор екскурзије, стручни вођа, пратиоци и 

друга лица која ће учествовати у реализацији 

путовања.  

Организатор екскурзије је лице које одреди 

Градоначелник.  

Стручни вођа екскурзије се одређује на 

предлог директора средњих школа. 

Пратилац се одређује на предлог директора 

школе.  

Школа у којој има више од 20 ученика 

носиоца „Вукове дипломе“ може да предложи два 

пратиоца.  

Уз предлог лица пратиоца екскурзије 

директор школе доставља Градоначелнику и 

списак матураната који путују на наградну 

екскурзију.  

Члан 6 

Припрему, организацију и извођење - 

реализацију програма екскурзије врше 

организатор екскурзије - представник Града, 

стручни вођа пута, пратиоци, представник 

агенције којој је додељен уговор о јавној набавци 

и друга лица које одреди Градоначелник са 

одређеним задатком.  

Услуга наградне екскурзије прибавља се у 

складу са Законом о јавним набавкама.  

Члан 7 

Општи услови екскурзије морају да садрже 

све елементе прописане Законом о туризму.  

Матуранти и други учесници у реализацији 

екскурзије осигуравају се од уобичајених врста 

ризика на туристичком путовању.  

Агенција којој се додели уговор о јавној 

набавци екскурзије обезбеђује лекара који се стара 

о стању здравља учесника екскурзије.  

Члан 8 

Аутобус за превоз учесника екскурзије 

мора да има доказ о техничкој исправности и не 

може бити старији од 5 година.  

Исправа о техничкој исправности 

аутобуса, не може бити старија од 3 дана пре дана 

одређеног за полазак и превозник је дужан да је 

стави на увид организатору пута.  

Посаду аутобуса чине два возача. 

Лекарско уверење о здравственом стању 

возача не може бити старије од 3 дана и превозник 

је дужан да га стави на увид организатору пута.  

Члан 9 

Организатор пута је дужан да обавести 

Министарство унутрашњих послова, Полицијску 

управу у Чачку, о месту и времену паркирања 

аутобуса пре поласка, како би непосредно пре 

поласка на екскурзију радници унутрашњих 

послова извршили надзор испуњености услова за 

реализацију екскурзије.  

Члан 10 

Организатор пута ће обуставити 

екскурзију ако возило не испуњава прописане и 

уговорене услове, посаду аутобуса не чине два 

возача и нису испуњени други услови у погледу 

здравственог стања посаде, односно да возач нема 

путни налог, или није потврђена исправност 

аутобуса.  

Организатор пута може наставити 

екскурзију ако агенција, односно превозник у 

најкраћем року отклони недостатке из става 1. овог 

члана.  

Организатор може обуставити извођење 

екскурзије у случају да је угрожена безбедност и 

здравље учесника екскурзије.  

Члан 11 

Организатор екскурзије и стручни вођа 

пута пре изведене екскурзије сазивају састанак 

пратиоца, ученика и родитеља ради упознавања са 

програмом екскурзије и правилима извођења 

наградне екскурзије.  

Члан 12 

Организатор екскурзије и стручни вођа 

пута по завршеној екскурзији поднеће 

Градоначелнику извештај о реализацији наградне 

екскурзије.  

Члан 13 

Овај Правилник биће објављен у 

„Службеном листу града Чачка“ и ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања.  

Град Чачак 

Градоначелник 

Број: 60-1/19-II 

Датум: 03. јул 2019. године 

 

Градоначелник 

Милун Тодоровић, с.р. 
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На основу члана 69. и 70. Закона о заштити 

животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 35/2004, 

36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 

43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - 

др. закон и 95/2018 - др. закон), члана 9. став 2. и 

члана 15. Закона о заштити ваздуха („Сл. гласник 

РС“ бр. 36/2009 и 10/2013), Уредбе о условима за 

мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Сл. 

гласник РС" бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013), 

Уредбе о утврђивању Програма контроле 

квалитета ваздуха у државној мрежи ("Сл. гласник 

РС", бр. 58/2011) и члана 84. став 1. тачка 12. 

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

6/2019),  

Градско веће града Чачка на седници 

одржаној 17. јула 2019. године, по претходно 

прибављеној сагласности Министарства заштите 

животне средине бр. 353-01-00869/1/2019-03 од 26. 

јуна 2019. године, донело је 

ПРОГРАМ 

КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. 

ГОДИНУ 

Члан 1. 

Овим Програмом успоставља се праћење 

квалитета ваздуха на територији града Чачка за 

2019. годину, одређује се локација мерног места, 

као и обим, врста и учесталост мерења. 

 Праћење квалитета ваздуха остварује се 

контролом концентрације загађујућих материја у 

ваздуху.  

Контрола нивоа загађујућих материја у 

ваздуху врши се фиксним мерењем концентрације 

загађујућих материја на локацији за континуална 

фиксна мерења.  

На основу података о нивоу загађујућих 

материја у ваздуху врши се оцењивање квалитета 

ваздуха.  

Ниво загађености ваздуха прати се 

мерењем концентрација за сумпор диоксид, азот 

диоксид , чађ, суспендоване честице РМ10 са 

анализом садржаја тешких метала Pb,Cd,As и Ni у 

PM10 , РМ2,5,  укупне таложне материје са анализом 

тешких метала (олово (Pb), арсен (As), жива(Hg), 

кадмијум(Cd) и никл (Ni)). 

У циљу утврђивања нивоа загађености 

ваздуха, резултати мерења концентрација 

загађујућих материја упоређују се са прописаним 

максималним дозвољеним концентрацијама, 

граничним, толерантним вредностима, нивоа 

загађујућих материја у ваздуху, у складу са 

Уредбом о условима за мониторинг и захтевима 

квалитета ваздуха („Сл. гл. РС”, бр. 11/2010, 

74/2010 и 63/2013). 

На основу чл. 8. Закона о заштити ваздуха 

("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 10/13) и чл. 7. 

Уредбе о условима за мониторинг и захтевима 

квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС" бр. 11/10, 

75/10 и 63/13), оцењивање квалитета ваздуха врши 

се обавезно у погледу концентрација следећих 

материја: сумпордиоксида, азотдиоксида и оксида 

азота, суспендованих честица (PM10 , PM2,.5 ,), 

олова, бензена, угљенмоноксида, арсена, 

кадмијума, живе, никла и бензо(а)пирена.  

 Надлежни орган у складу са чл. 7. наведене 

Уредбе може одлучити да прати концентрације и 

других загађујућих материја у ваздуху, па се из тог 

разлога за праћење квалитета ваздуха у Чачку у 

2019. години овим Програмом предвиђа праћење 

следећих загађујућих материја: SO2, NO2, чађи, 

суспендованих честица (PM10 и PM2,.5) и укупних 

таложних материја са анализом тешких метала, 

као и одређивање садржаја тешких метала: Pb, Cd, 

As и Ni у фракцији PM10. 

Програмом је предвиђено и мерење 

концентрације алергеног полена. 

Локацијa мерног места на територији града 

Чачак, као и загађујуће материје које се прате дате 

су у Табели 1. 

Загађујуће материје наведене у Табели 1. 

мере се континуално на фиксном мерном месту, у 

складу са прописом којим се уређују услови за 

мониторинг и захтеви квалитета ваздуха. 

I СИСТЕМ МОНИТОРИНГА КВАЛИТЕТА 

ВАЗДУХА У ЧАЧКУ  

1. МЕРНО МЕСТО 

Квалитет ваздуха у Чачку контролише се 

на једном мерном месту, центар града «Коста 

Новаковић» (централна урбана зона града). 

Мерења квалитета ваздуха обавља стручна 

организација одабрана у поступку јавне набавке, у 

складу са законом.  

1.1. Мерна станица за контролу квалитета ваздуха  

Мере се концентрације следећих 

загађујућих материја: SO2, NO2, чађи, 

суспендованих честица (PM10 и PM2,.5) и укупних 

таложних материја са анализом тешких метала, 

као и одређивање садржаја тешких метала: Pb, Cd, 

As и Ni у фракцији PM10. Такође врше се и мерења 

алергеног полена (Табела 2.) 

У складу са специфичном конфигурацијом 

терена, мониторинг ће се спроводити у Чачку на 

једном мерном месту, а узорци на мерном месту ће 

се узимати према наведеној динамици: 
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 Сумпор диоксид, азот диоксид и чађ (наменска 

мерења) одређиваће се континуалним 

мерењима (24-часовним) узораковањем 

ваздуха одговарајућим апаратима за 

узорковање, 365 дана у години 

- Центар града «Коста Новаковић» 

(централна урбана зона града ) 

 РМ10 и РМ2,5 мериће се на једном мерном месту 

(индикативна мерења): 56 (24-часовних) 

узорака, ,као и одређивање садржаја тешких 

метала:Pb,Cd,As и Ni у фракцији PM10. 8 

недеља равномерно распоређених током 

године  

- Центар града «Коста Новаковић» 

(централна урбана зона града) 

 Тешки метали (олово (Pb), арсен (As), жива(Hg), 

кадмијум(Cd) и никл (Ni)) одређиваће се у 

месечним узорцима таложних материја. Укупне 

нерастворне, растворљиве материје, сагорљиви 

део, пепео, pH вредност, електропроводљивост, 

сулфати, хлориди, нитрити, нитрати, калцијум, 

магнезијум, одређиваће се у месечним узорцима 

падавина на бази месечног узорковања 

- Центар града «Коста Новаковић» 

(централна урбана зона града) 

1.2. Мониторинг ваздуха у руралним подручијима 

се не ради. 

Сва мерења, обраду и анализу података, 

проверу валидности резултата добијених мерењем 

и/или узимањем узорака и интерпретацију 

резултата врши овлашћено правно лице које је 

акредитованo као лабораторија за испитивање, 

односно које испуњава прописане стандарде и има 

акредитоване методе за мерење свих загађујућих 

материја наведених у Програму и које поседује 

овлашћење министарства надлежног за послове 

заштите животне средине да врши мониторинг 

квалитета ваздуха– мерење нивоа загађујућих 

материја у ваздуху. 

  
Табела 1. Фиксна мерна локација у насељеном подручју града Чачка  
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Легенда: 

φ(N) - северна географска ширина; 

λ(E) - источна географска дужина;  

H(m) - надморска висина;  

Г - градски тип,  

– укупне таложне материје са 

анализом тешких метала (олово(Pb), 

кадмијум(Cd), арсен (As), жива(Hg), никл 

(Ni)); 

SO2  - сумпор диоксид 

NO2 – азот диоксид 

PM10 - Одређивање фракције суспендованих 

PM10честица у складу са стандардом SRPS EN 

12341 – референтна метода за узимање узорака и 

мерење PM10 фракције, са ефикасношћу од 50% 

захвата честица аеродинамичког пречника од 

10µm. 
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PM2,5 - Референтна метода за узимање узорака и 

мерење концентрација суспендованих честица 

PM2.5 је описана у стандарду SR PS ЕN 14907, у 

складу са Уредбом о условима за мониторинг и 

захтевима квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС" бр. 

11/10, 75/10 и 63/13). 

2. Мерење алергеног полена 

ТАБЕЛА  2.    МЕРНЕ СТАНИЦЕ И/ ИЛИ МЕРНА МЕСТА ЗА МЕРЕЊЕ АЛЕРГЕНОГ ПОЛЕНА  
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Мерна станица за мерење алергеног полена је у власништву ЗЗЈЗ Чачак. Ова мерења финансира буџет 

Града Чачка.  

      II. ЦИЉ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА 

ВАЗДУХА 

Mерење загађености ваздуха на територији 

града обезбеђује: 

- праћење нивоа загађености ваздуха у односу на 

граничне и толерантне вредности нивоа 

загађујућих материја, 

- праћење трендова концентрација по зонама 

градске територије, 

- детекцију повећаних концентрација загађујућих 

материја, 

- процену изложености популације, 

- информисање јавности и давање препорука за 

понашање у епизодама повећаног загађења 

ваздуха, 

- идентификацију извора загађења или ризика, 

- анализу утицаја одређених извора загађивања на 

квалитет ваздуха, 

- развој одговарајућих краткорочних акционих 

планова и планова за управљање квалитетом 

ваздуха, 

- предузимање превентивних мера у сегментима 

значајним за заштиту ваздуха од загађивања, 

- сагледавање утицаја предузетих мера на ниво 

загађености ваздуха. 

III. ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА 

КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 

Извештаји о стању квалитета ваздуха, са 

коментаром и поређењем са прописаним 

вредностима, редовно ће се ажурирати преко WEB 

странице Града Чачка, као: 

- месечни (SO2, NO2,чађ, укупна масена 

концентрација суспендованих честица PM10 и 

PM2,.5), 

- месечни (укупне таложне материје), 

- годишњи  извештај са обрадом података у 

електронској форми и као писани извештај. 

Према члану 17. Закона о заштити ваздуха, 

надлежни орган јединице локалне самоуправе, 

дужан је да податке о квалитету ваздуха добијене 

контролом квалитета ваздуха, као и резултате 

мерења посебне намене, доставља Агенцији за 

заштиту животне средине до 15. у месецу за 

претходни месец, а годишњи извештај најкасније 

60 дана од дана истека календарске године за 

претходну годину. 

Надлежни орган јединице локалне 

самоуправе дужан је да податке о квалитету 

ваздуха учини доступним јавности и објави у 

средствима јавног информисања, електронским 

медијима, као и на својој web-страници. 

IV. ПЛАНОВИ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА  

Уколико се мерењима утврди да је ваздух 

треће категорије, односно уколико загађење 

ваздуха превазилази ефекте мера које се 

предузимају, односно ако је угрожен капацитет 

животне средине или постоји стално загађење 

ваздуха на одређеном простору,  Надлежни орган 
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града Чачка је дужан да донесе План квалитета 

ваздуха са циљем да се постигну одговарајуће 

граничне вредности, или циљне вредности 

утврђене актом из члана 18. став 1. Закона о 

заштити ваздуха („Службени гласник РС“, број 

36/09 и 10/13).  

Сагласност на планове квалитета ваздуха 

даје министарство надлежно за послове заштите 

животне средине.   

V. КРАТКОРОЧНИ АКЦИОНИ ПЛАНОВИ  

        Надлежни орган града Чачка је дужан да 

донесе краткорочне акционе планове у зони или 

агломерацији која се налази на њиховој територији 

у случају да:  

        1) постоји опасност да нивои загађујућих 

материја у ваздуху прекораче једну или више 

концентрација опасних по здравље људи 

утврђених актом из члана 18. став 1. Закона о 

заштити ваздуха („Службени гласник РС“, број 

36/09 и 10/13).  

        2) постоји опасност да се прекорачи 

концентрација приземног озона опасна по здравље 

људи, утврђена актом из члана 18. став 1. Закона о 

заштити ваздуха („Службени гласник РС“, број 

36/09 и 10/13), ако надлежни орган процени, 

узимајући у обзир географске, метеоролошке и 

економске услове, да постоји значајан потенцијал 

да се смањи ризик, трајање и озбиљност таквог 

прекорачења.  

        Краткорочни акциони планови могу се, ради 

заштите здравља људи и/или животне средине по 

потреби, донети и у случају да постоји опасност од 

прекорачења једне или више граничних или 

циљних вредности за поједине загађујуће материје 

које су утврђене актом из члана 18. став 1. Закона 

о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, број 

36/09 и 10/13).  

        Сагласност на краткорочне акционе планове 

даје министарство надлежно за послове заштите 

животне средине.   

VI. ФИНАНСИРАЊЕ 

Финансирање мерења Програма контроле 

квалитета ваздуха на територији града Чачка за 

2019. годину предвиђено је Програмом 

коришћења средстава буџетског фонда за заштиту 

животне средине града Чачка у 2019. години, на 

основу члана 100. став 4. Закона о заштити 

животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 

36/09, 72/09-др.и 43/11 – одлука УС и 14/16)), 

члана 7. став 1. Одлуке о буџетском Фонду за 

заштиту животне средине града Чачка („Сл. лист 

града Чачка“ бр 21/2009) и члана 63. члана 18. 

Одлуке о градским управама („Службени лист 

града Чачка“ број 8/2008, 21/2009 и 11/15) и члана 

23 тачка 13. Статута града Чачка („Сл.лист града 

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

прибављеној сагласности Министарства заштите 

животне средине Републике Србије број 401-00-

00125/2019-02 од 01.02.2019. године. 

VII. САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 

У складу са чланом 15. став 4. Закона о 

заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 

10/13) на Програм контроле квалитета ваздуха на 

територији града Чачка за период од 01.01.2019. – 

31.12.2019. године, прибавља се сагласност 

Министарства заштите животне средине 

Републике Србије 

Подручје на којем се спроводи мониторинг: 
Територија града Чачак Централна урбана зона 

града (мерно место «Коста Новаковић»). 

Критеријум за одабир положаја мерног места су 

висока густина насељености, две школе за средње 

школско образовање, Народни музеј Чачак, зграда 

Градске управе Града Чачка, Црква Св. Вазнесења, 

Галерија Надежда Петровић, Галерија “Рисим”, 

Међуопштински историјски архив, Градска 

библиотека “Владислав Петковић Дис”, Виши суд 

у Чачку, Установа за културно образовну 

делатност “Коста Новаковић” (на којој се налази 

мерна станица), главни центар града са свим 

урбаним функцијама и административни центар и 

висока фреквенција саобраћаја. 

Извори загађивања ваздуха у Чачку могу се 

сврстати у две групе: 

Стационарни извори 

- Извори загађивања у рубним подручјима града: 

пољопривредне активности (паљење стрништа, 

корова и сл.), паљење отпада, индивидуална 

ложишта, каменоломи (Сушица), асфалтне базе 

(Кулиновачко поље). 

- Загађење пореклом од индустрије: индустријски 

погони у индустријској зони града 

- Извори загађивања у комуналној средини: 

градске котларнице, паљење отпада у 

контејнерима, индивидуална ложишта, издвојени 

објекти за припрему хране (припрема роштиља, 

печењаре, пекаре и сл.). 

Покретни извори 

- Било које возило са мотором са унутрашњим 

сагоревањем: моторцикли, лака и тешка возила 

која користе бензин и дизел, грађевинске и 

пољопривредне машине. 

У складу са чланом 69. и чланом 70. Закона 

о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 

135/04, 36/09, 36/09, 72/09-др.закон и 43/11 – 

одлука УС и 14/16) и члана 9. став 2. Закона о 

заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 
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10/13- у даљем тексту: Закон), локална 

самоуправа, у оквиру својих надлежности, 

обезбеђује континуирано праћење квалитета 

ваздуха (мониторинг).  

Рељеф.  

 Терен града Чачка и ближе околине 

представља релативно широку долину са 

просечном надморском висином од 241м. Долина 

је са јужне стране ограничена планинским венцем 

Јелице дугачким 30 km са неколико врхова висине 

између 800 и 930m, са највишим врхом Црна стена 

надморске висине 929м. Венац Јелице (929m) 

представља природну границу између Драгачева и 

чачанске котлине.   

  Са запада долина је оивичена Овчаром 

/985м/ и Кабларом /890м/ и њиховим границама. 

Прелаз из долине према овим масивима је нагао и 

оштар, односно терен се спушта под великим 

углом. Планине Овчар и Каблар  раздвојене 

чувеном клисуром. Северозападни део је оивичен 

обронцима планина Сувобор и Маљен чији 

основни масиви припадају суседним општинама. 

На североистоку се простире планина Вујан 

(857m), која одваја чачанску котлину од таковско 

рудничког краја. Од осталих облика рељефа треба 

поменути и седам мањих пећина на планини 

Каблар, од којих су познатије Турчиновац и 

Врелска пећина.Са северне стране долина је 

ограничена Љубићском гредом надморске висине 

280-360м. Од осе греде терен се нагло спушта 

према долини. Источно од града Чачка и краја 

Љубићске греде отворена је долина и нагло се 

проширује. Геолошка грађа Јелице и ланца између 

Јелице и Овчара је сличних карактеристика као 

динарски систем у који се уклапа по правцу 

орографије Динарида. 

 

          Клима Чачка и његове околине припада умерено-континенталном типу. Средња годишња 

температура ваздуха је 11 °C, а влажност ваздуха је 74,1 %. Чачак и околина нису изложени јаким 

ветровима ветровима и најчешће су северни и североисточни, а ређе западни. Просечна брзина ветрова је 

2,3m/s северних и 1,4 m/s западних. Средња годишња висина падавина износи 761 mm. Најтоплији месец 

је август са просечном температуром од 22,7 °C, док је најхладнији месец јануар са просечном 

температуром од 0,5 °C.Просечне месечне температуре ваздуха и висина падавина по месецима у Чачку 

за период од 1994.-2003. год. 

 

 

 

Извор података: “Центар за метеоролошка осматрања” - Институт за воћарство и 

виноградарство Чачак 
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Урбану зону Чачка карактерише 

специфичан рељеф и морфологија терена, као и 

честе температурне инверзије у зимском периоду, 

што у комбинацији са недовољном проветреношћу 

и честим недостатком вертикалног струјања 

ваздуха, доводи до повећаних концентрација 

загађујућих материја у приземном слоју. Оваква 

ситуација може неповољно утицати на здравље 

људи и општи квалитет живота. 

Средства за реализацију програма 

контроле квалитета ваздуха обезбеђују се из 

Програмa коришћења средстава Буџетског 

фонда за заштиту животне средине Града Чачка 

у 2019. години који је добио сагласности 

Министарства заштите животне средине 

Републике Србије број 401-00-00125/2019-02 од 

01.02.2019. године.  

Надлежни орган Градска управа за 

урбанизам Града Чачка, Група за заштиту животне 

средине обавља послове праћења квалитета 

ваздуха преко овлашћеног правног лица. 

Надлежни орган, Градска управа за 

урбанизам Града Чачка, Група за заштиту животне 

средине, дужан је да податке о резултатима 

мониторинга квалитета ваздуха јавно објави и 

достави Агенцији за заштиту животне средине. 

Члан 2. 

            Овај Програм објавити у „Службеном 

листу града Чачка“ 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће  

Број: 06-106/2019-III 

17. јул 2019. године  

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА  

Милун Тодоровић, с.р. 

 

241. 

На основу члана 49. став 2. и члана 97. став 

2. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(„Сл.гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 

113/2017- др. закон и 95/2018- др. закон), члана 84. 

став 1. тачка 14. и члана 98. став 3. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019),  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 17. јула 2019. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

о постављењу начелника Градске управе за 

инспекцијски надзор града Чачка 

Игор Кривокапић, дипломирани 

инжењер грађевинарства из Чачка, поставља се за 

начелника Градске управе за инспекцијски надзор 

града Чачка, на период од 5 година. 

Начелник Градске управе за инспекцијски 

надзор града Чачка, ступа на положај даном 

доношења решења о постављењу на положај. 

Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“.  

 Образложење 

Законом о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(„Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 

113/2017- др. закон и 95/2018- др. закон), у члану 

49. став 2. утврђено је да градско, односно 

општинско веће поставља и разрешава начелника 

управе и заменика начелника управе.  

Статутом града Чачка („Сл. лист града 

Чачка“ бр. 6/2019), у члану 84. став 1. тачка 14. и 

члану 98. став 3. утврђено је да начелника управе 

поставља Градско веће, на основу јавног огласа, на 

пет година. 

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 20. маја 2019. године, образовало је 

Конкурсну комисију за спровођење изборног 

поступка за постављење начелника Градске управе 

за инспекцијски надзор града Чачка и огласило 

Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника 

Градске управе за инспекцијски надзор града 

Чачка. Конкурс је оглашен на интернет 

презентацији града Чачка, а обавештење о Јавном 

конкурсу је објављено у „НДН Српски телеграф“, 

дана 22. маја 2019. године. Рок за подношење 

пријава на Јавни конкурс почео је да тече наредног 

дана од дана објављивања овог обавештење и 

трајао је 15 дана.  

У року за подношење пријава на Jавни 

конкурс, пријаву је поднео један кандидат и то 

Игор Кривокапић, дипломирани инжењер 

грађевинарства из Чачка. 

Конкурсна комисија је прегледала 

приспелу пријаву и поднете доказе, те како је 

кандидат испунио све прописане услове, спровела 

изборни поступак за Игора Кривокапића. 

Конкурсна комисија је након провере 

стручних оспособљености, знања и вештина, у 

складу са чланом 96. став 3. Закона, саставила 

листу кандидата за избор начелника Градске 



19. јул 2019. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 2041 – Број 10 

управе за инспекцијски надзор града Чачка са 

кандидатом Игором Кривокапићем, 

дипломираним инжењером грађевинарства из 

Чачка, који је остварио коначну просечну оцену 

3,00 и доставила Градском већу града Чачка, листу 

са записником о раду Комисије, ради доношења 

одлуке о постављењу начелника Градске управе за 

инспекцијски надзор града Чачка. 

Градско веће града Чачка је, по разматрању 

листе кандидата за избор начелника, одлучило да 

се за начелника Градске управе за инспекцијски 

надзор града Чачка, постави Игор Кривокапић, 

дипломирани инжењер грађевинарства из Чачка, 

који у потпуности испуњава све тражене услове за 

постављење на положај начелника.  

Поука о правном средству: Против овог 

решења није допуштена жалба али се може 

покренути управни спор.  

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

242. 

На основу члана 58. Закона о запосленима 

у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, број 

21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закони и 95/2018 

– др. закон), 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, 113/2017 – 

др. закони и 95/2018 – др. закон), 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 Републике 

Србије“, број 88/2016), 

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 17. јула 2019. године, усвојило је  

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКA О УНУТРАШЊЕМ 

УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТА У  ГРАДСКИМ 

УПРАВАМА, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И 

ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА 

ЧАЧКА 

Члан 1. 

У Правилнику о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у градским 

управама, стручним службама и градском 

правобранилаштву града Чачка („Службени лист 

града Чачка“, број 10/2017, 14/2017, 21/2017, 

10/2018, 16/2018, 18/2018, 26/2018, 2/2019 и 

5/2019), у глави III, у члану 42. ства 7. мења се и 

гласи:  

„Укупан број систематизованих радних 

места у Градској управи за опште и заједничке 

послове је 55 са 75 извршилаца и то. 

- 1 службеник на положају 

- 58 службеника 

- 16 намештеника 

Члан 2. 

У глави V, Називи радних места, звања, 

број службеника, описи радних места и услови за 

запослење у Градској управи за урбанизам града 

Чачка, члан 45. мења се и гласи: 

„Укупан број систематизованих радних 

места je 25 са 37 извршилаца и то: 

- 1 службеник на положају 

- 23 радних места са 34 службеника 

- 1 радно место са 2 намештеника 

 Положаји: 

- Службеник на положају I група .......... 1 

 Извршилачка радна места: 

Звање         Број радних места        Број службеника 

Самостални саветник   7                            7  

Саветник                       14                         25  

Млађи саветник             / / 

Сарадник                       / / 

Млађи сарадник           / / 

Виши референт           1 1 

Референт                      /                               /  

Млађи референт          1 1 

Намештеници: 

Намештеник – IV врста радних места     1     2.“ 

Члан 3. 

У глави V, члану 46. подтачка 9. Радно 

место за послове мониторинга, очувања и заштите 

природе, у делу „Звање“ испред речи „саветник“ 

брише се реч „млађи“, опис послова мења се и 

гласи: 

„Bоди управни поступак и израђује нацрте 

управних аката који се односе на: процену утицаја 

на животну средину за пројекте (објекте) одређене 

Законом, на издавање дозвола за управљање 
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отпадом, издавању дозволе за обављање 

делатности нарочито опасних хемикалија, 

одговара за реализацију свих активности везаних 

за израду и имплементацију ЛЕАП-а, контактира 

са јавним предузећима, организује спровођење 

мониторинга израде и реализације програма ( 

контрола, анализе, праћење квалитета животне 

средине), ваздуха, нивоа комуналне буке, 

нејонизујућег зрачења, површинских и подземних 

вода и земљишта, контроле квалитета ваздуха, 

површинских вода, загађености земљишта у 

случају удеса, израђује извештај о стању животне 

средине у складу са одредбама Закона о заштити 

животне средине, учествује у изради и 

имплементацији локалног или регионалног плана 

управљања отпадом, доставља извештај о 

реализацији плана управљања отпадом 

Министарству и Агенцији за заштиту животне 

средине, обавештава јавност о квалитету ваздуха, 

израђује карте буке у насељима и доставља 

Агенцији за заштиту животне средине, израђује 

локални регистар загађивача, припрема и 

предлаже краткорочне, средњорочне и дугорочне 

планове подизања, уређења, одржавања и 

коришћења зелених површина, успоставља и води 

катастар зелених површина, израђује и реализује 

програме управљања отпадом међусекторском 

сарадњом и сарађује и подржава реализацију 

пројеката и програма којима се подиже ниво 

квалитета животне средине у граду, бави се 

едукацијом, публикацијом материјала и 

комуникацијом са грађанима и обавља друге које 

одреди руководилац групе или начелник управе.“, 

а код „услова“ речи: „завршен приправнички 

стаж“ замењују се речима: „најмање три године 

радног искуства у струци“. 

Члан 4. 

У глави V, члану 46. подтачка 11. Радно 

место Регистратора регистра обједињених 

процедура, у делу „Звање“ испред речи „саветник“ 

брише се реч „млађи“, опис послова мења се и 

гласи:  

„Обавља систематично праћење 

реализације у поступцима обједињене процедуре 

за сваки појединачни предмет, стара се о 

законитом, систематичном и ажурном вођењу 

Регистра, обезбеђује јавну доступност података о 

току сваког појединачног предмета, као и 

објављивање локацијских услова, грађевинске и 

употребне дозволе и решења из члана 145. Закона, 

кроз централни информациони систем, у року од 

три радна дана од дана њиховог издавања, 

омогућава Централној евиденцији преузимање 

података, аката и документације садржане у 

Регистру, у роковима и на начин прописан 

Законом и правилником, подноси пријаву за 

привредни преступ, односно прекршајну пријаву, 

против имаоца јавних овлашћења и одговорног 

лица имаоца јавних овлашћења, ако су за 

подношење пријаве испуњени Законом прописани 

услови, предузима друге радње неопходне за 

несметано и правилно функционисање Регистра, 

издаје уверења о издатим грађевинским и 

употребним дозволама, припрема нацрте решења о 

одобрењу раскопавања јавних површина као и 

друге послове по налогу начелника.“, а код 

„услова“ речи: „завршен приправнички стаж и 

вештина да се знања примене“ замењују се речима: 

„најмање три године радног искуства у струци“. 

Члан 5. 

У глави VI, Називи радних места, звања, 

број службеника, описи радних места и услови за 

запослење у Градској управи за друштвене 

делатности града Чачка, члан 47. мења се и гласи: 

„Укупан број систематизованих радних 

места 18 са 20 извршилаца и то: 

- 1 службеник на положају 

- 17 радних места са 19 службеника 

 Положаји: 

- Службеник на положају I група .......... 1 

 Извршилачка радна места: 

Звање         Број радних места        Број службеника 

Самостални саветник    4                           4  

Саветник                         8                           9  

Млађи саветник              1 1 

Сарадник                         2 2 

Млађи сарадник              / / 

Виши референт              2 3 

Референт                         /                            /  

Млађи референт            / /.“ 

Члан 6. 

У глави VI, члану 48. тачка 2. Служба за 

послове друштвене бриге о деци, у подтачки 10. 

Радно место за утврђивање и исплату накнаде 

зараде лицима која самостално обављају 

делатност, у делу „Звање“ испред речи „саветник“ 

брише се реч „млађи“, опис послова мења се и 

гласи:  

„Обавља економске послове у области 

друштвене бриге о деци, обрачун и исплату 

накнаде зараде за време породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета и одсуства са 

рада ради посебне неге детета за лица која 
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самостално обављају делатност, а немају друге 

запослене, контролише обрачун накнаде зараде 

послодавца, врши пренос средстава послодавцу и 

лицима која самостално обављају делатност, води 

евиденцију за сваког корисника права на накнаду 

зараде на обрасцу НЗ – 3, утврђује износ 

уплаћених доприноса за наведена лица ради уписа 

стажа осигурања у фонду ПИО, сачињава 

извештаје о броју корисника права за потребе 

надлежног министарства, утврђује износ накнаде 

зараде за време породиљског одсуства и одсуства 

са рада ради неге детета, контролише исплату, 

књижи на обрасцу НЗ-3, утврђује накнаде зараде 

за време породиљског одсуства и одсуства са рада 

ради неге детета и посебне неге детета, књижење 

на евиденциони картон исплату накнаде зараде за 

сваку породиљу, саставља шестомесечне и 

годишње извештаје о броју корисника права, и 

врши друге послове које одреди шеф службе и 

начелник управе.“, а код „услова“ речи: „завршен 

приправнички стаж“ замењују се речима: 

„најмање три године радног искуства у струци“. 

Члан 7. 

У глави VI, члану 48, тачка 3. Служба за 

друштвене делатности, у подтачки 18. Радно место 

за правне послове у области образовања, у делу 

„Звање“, испред речи „саветник“ брише се реч 

„млађи“, опис послова мења се и гласи: 

„Врши послове израде нацрта одлука и 

других аката у области образовања које доноси 

Скупштина града, Градско веће и Градоначелник, 

израде правних аката одлука, решења, уверења, 

уговора, предлога закључака, иницијатива и 

других аката из области образовања. Обавља 

послове координатора Интерресорне комисије и 

све административне и стручне послове у области 

образовања, ученичког и студентског стандарда, 

обавља стручне послове за све комисије у вези 

образовања, културе, спорта, социјалне заштите и 

других области које су у надлежности Управе. 

Прати прописе у областима за коју је надлежна 

Управа.“, а код „услова“ речи: „најмање 1 година  

радног искуства“ замењују се речима: „најмање 

три године радног искуства у струци“. 

Члан 8. 

У глави VIII, у члану 51. у ставу 3. у делу 

извршилачких радних места у звању сарадника 

код броја радних места ознака „/“ се замењује 

бројем „1“, у звању сарадника код броја 

службеника ознака „/“ се замењује бројем „1“, у 

звању млађег сарадника код броја радних места 

број „1“ се замењује ознаком „/“, у звању млађег 

сарадника код броја службеника број „1“ се 

замењује ознаком „/“. 

Члан 9. 

У глави VIII, у члану 52. тачка 1) Служба 

за приватно предузетништво и пословну политику 

јавних предузећа, у подтачки 4. Радно место за 

унапређење приватног предузетништва у делу 

„Звање“, испред речи „сарадник“ брише се реч 

„млађи“, у опису послова после речи: „у складу са 

Споразумом са Агенцијом за привредне регистре, 

обавља“ додају се речи: „мање сложене стручне“ и 

зарез, а код „услова“ речи: „најмање једна година 

радног искуства у струци“ замењују се речима: 

„најмање три године радног искуства у струци“. 

Члан 10. 

  У глави X, Називи радних места, 

звања, број службеника, описи радних места и 

услови за запослење у Градској управи за опште и 

заједничке послове, члан 55. мења се и гласи:            

           „Укупан број систематизованих радних 

места је 55, са 75 извршиоца и то: 

              - 1 службеник на положају 

              - 41 радних места са 58 службеника 

        - 13 радних места са 16 намештеника 

  Положаји: 

Службеник на положају I група ................ 1 

Извршилачка радна места:  

Звање      Број радних места          Број службеника 

Самостални саветник      11                        11   

Саветник                          14                         17   

Млађи саветник                6                           9   

Сарадник                           2                           2   

Млађи сарадник               1                           1   

Виши референт                7                          18   

Референт                          /                             /   

Млађи референт             /                             /   

Намештеници: 

Намештеник – I врста радних места 1         1  

Намештеник – IV врста радних места  11     13 

Намештеник – V врста радних места 1       2“  

Члан 11. 

У глави X, у члану 56. тачка 3. Одсек за 

заједничке послове, јавне набавке, инвестиције и 

информатику, Служба за јавне набавке и 

инвестиције, у Групи за инвестиције, иза тачке 44. 

додаје се нова тачка 45. која гласи: 
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„Радно место за прибављање техничке 

документације у поступку спровођења обједињене 

процедуре 

Звање: Млађи саветник         Број службеника:  1 

Опис послова: обавља стручне, 

административно - техничке послове у вези 

спровођења обједињене процедуре у области: 

подношења захтева и прибављања локацијских 

дозвола, грађевинских дозвола, решења (идејно 

решење, идејни пројекат, пројекат за грађевинску 

дозволу, пројекат за извођење), прибавља услове 

за пројектовање и прикључење објеката на 

инфраструктурну мрежу, прибавља сагласности на 

техничку документацију у вези предузимања мера 

за заштиту од пожара, прибавља документацију за 

добијање употребне дозволе за објекте изграђене у 

складу са грађевинском дозволом, врши 

координацију са органима надлежним за послове 

државног премера и катастра, органима 

надлежним за послове урбанизма и геодетским 

агенцијама, врши организацију геодетских радова 

у поступку формирања грађевинских парцела за 

потребе добијања дозвола за изградњу 

(парцелација, препарцелација, измена граница 

парцела и друго), прибавља геодетске подлоге за 

пројектовање (катастарско-топографски план, 

план подземних инсталација), предузима потребне 

радње у циљу укњижбе објеката, комуницира са 

јавним предузећима и надлежним службама, и 

врши друге послове које одреди руководилац 

групе или начелник управе. 

 Услови: стечено високо образовање из 

научне области грађевине – модул геодезија, на 

основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно 

завршен грађевински факултeт – модул геодезија, 

у трајању од најмање четири године, положен 

државни стручни испит, завршен приправнички 

стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу у органима аутономне покрајине и 

јединице локалне самоуправе, органима градских 

општина, или у службама и организацијама које 

оснива надлежни орган аутономне покрајине, 

јединице локалне самоуправе и градске општине 

према посебном закону, и познавањe рада на 

рачунару (Autodesk софтвер, Windows Operativni 

sistemi, MS office paket).“ 

Члан 12. 

У глави X, у члану 56. досадашње тачке од 

45. до 53. постају тачке од 46. до 54. 

 

 

Члан 13. 

Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 

Чачка“.  

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-106/2019-III 

17. јул 2019. године 

                                                                                                           

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

243. 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној 

својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 

и 95/2018), члана 84. став 1. тачка 4) Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 

32. став 2. Одлуке о прибављању, располагању и 

управљању стварима у јавној својини града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 14/2018), 

Градско веће града Чачка на седници 

одржаној 17. јула 2019. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

 I ПРЕНОСЕ СЕ из јавне својине града 

Чачка Републици Србији, Министарству 

унутрашњих послова Србије, Полицијској управи 

Чачак, Одељењу саобраћајне полиције Чачак, без 

накнаде, следеће покретне ствари: 

а) ново путничко возило марке Citroen Berlingo 

BUSINESS 1.6 HDI 100, 1560 ccm, беле боје, број 

шасије VF77NBHY6JJ780845, број мотора 

BH0210JBHBPSA3313089, произведеног 2018. 

године; 

б) ново путничко возило марке Citroen C3 FEEL 

1.2l 82, 1119 ccm, беле боје, број шасије 

VF7SXHMRPJT696209, број мотора 

PSAHM0510XVA70119672, произведеног 2018. 

године. 

II Република Србија, Министарство 

унутрашњих послова Србије, Полицијска управа 

Чачак, Одељење саобраћајне полиције Чачак, 

дужно је да путничка возила описана тачком I овог 

решења, употребљава за контролу и регулисање 

саобраћаја на територији града Чачка, у складу са 

закључком Савета за безбедност саобраћаја број 

06-78/2018-III од 18.05.2018. године. 

 III На основу овог решења Градоначелник 

града Чачка закључиће уговор о преносу права 

јавне својине на путничким возилима описаним 

тачком I овог решења. 
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 IV Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 244. 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној 

својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 

и 95/2018), члана 84. став 1. тачка 4) Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 

32. став 2. Одлуке о прибављању, располагању и 

управљању стварима у јавној својини града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 14/2018), 

Градско веће града Чачка на седници 

одржаној 17. јула  2019. године, донело је  

РЕШЕЊЕ  

 I ПРЕНОСИ СЕ из јавне својине града 

Чачка Републици Србији, Министарству 

унутрашњих послова Србије, Полицијској управи 

Чачак, Одељењу саобраћајне полиције Чачак, без 

накнаде, ново путничко возило марке Toyota, 

модел HILUX 2.4 D-4D 4X4 DC M/T6 COMFORT, 

2393 ccm, беле боје, број шасије 

AHTKB3CDX02621434, број мотора 2GDC487581, 

произведеног 2019. године. 

II Република Србија, Министарство 

унутрашњих послова Србије, Полицијска управа 

Чачак, Одељење саобраћајне полиције Чачак, 

дужно је да путничко возило описано тачком I овог 

решења, употребљава у сврху обављања хитних 

интервенција при саобраћајним удесима на 

територији града Чачка, у складу са закључком 

Савета за безбедност саобраћаја број 06-17/2019-

III од 18.03.2019.године. 

 III На основу овог решења Градоначелник 

града Чачка закључиће уговор о преносу права 

јавне својине на путничком возилу описаном 

тачком I овог  решења. 

 IV Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“.  

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

245. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14. 

Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу 

Градске управе за опште и заједничке послове,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 17. јула 2019. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 27, економска класификација 

499 ,,Средства резерве - Стална буџетска 

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 0602-0010- 

Стална буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 1.200.000,00 динара, на 

име обезбеђeња средстава за: 

- плаћање накнаде за ангажовање 

припадника цивилне заштите за јун 2019. 

године, за завршене радове,у износу од 

450.000,00 динара; 

- плаћање накнаде за ангажовање 

припадника цивилне заштите за јул 2019. 

године, за радове у току, у износу од 

350.000,00 динара; 

- набавку 2 ронилачка одела за потребе 

јединица цивилне заштите у износу од 

300.000,00 динара и набавку 2 панела за 

заштиту од поплава у износу од 100.000,00 

динара; 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 70, економска класификација 

484 - Накнада штете за повреде или штету 

насталу услед елементарних непогода или 

других природних узрока, Функционална 

класификација 130, Програмска активност 0014 

Управљање у ванредним ситуацијама, извор 

финансирања 01 (издаци из буџета Града) 

Директни корисник буџетских средстава 

Градска управа за опште и заједничке послове. 

3. О извршењу овог решења стараће се Градска 

управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

246. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14. 

Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  
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Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 17. јула  2019. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 26, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће 

града Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска активност 

0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 48.000,00 динара 

(40.000,00 динара нето и 8.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе), на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ породици 

у току лечења малолетнe Ђурђине Павловић из 

Чачка. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 6/1, економска класификација 

472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, 

Расходи по наменама 4721 – Накнаде из буџета 

у случају болести и инвалиднсти, 

Функционална класификација 090,  Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских 

средстава – Градоначелник града, Програм 

0901 Социјална и дечија заштита, ПА 0011 

Новчане помоћи.  

3. О извршењу овог решења стараће се Градска 

управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

247. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14. 

Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 17. јула 2019. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 26, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће 

града Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска активност 

0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 60.000,00 динара 

(50.000,00 динара нето и 10.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе), на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ породици 

у току лечења малолетнe Вање Радоњић из 

Чачка. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 6/1, економска класификација 

472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, 

Расходи по наменама 4721 – Накнаде из буџета 

у случају болести и инвалиднсти, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских 

средстава – Градоначелник града, Програм 

0901 Социјална и дечија заштита, ПА 0011 

Новчане помоћи.  

3. О извршењу овог решења стараће се Градска 

управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 

248. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр.6/2019) и члана 14. 

Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 17. јула 2019. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 26, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће 

града Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  активност 

0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 86.880,00 динара 

(72.400,00 динара нето и 14.480,00 динара 

припадајући порез на друге приходе), на име 

обезбеђења додатних средстава на 



19. јул 2019. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 2047 – Број 10 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ Мирку 

Вранићу из Чачка, студенту докторских 

студија археологије Филозофског факултета у 

Београду, за финансирање трошкова 

студијског путовања на Хиландар, у циљу 

реализације истраживачког рада. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 6/1, економска класификација 

472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, 

Расходи по наменама 4727 – Накнаде из буџета 

за образовање, културу, науку и спорт, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских 

средстава – Градоначелник града, Програм 

0901 Социјална и дечија заштита, ПА 0011 

Новчане помоћи.  

3. О извршењу овог решења стараће се Градска 

управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 

249. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14. 

Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 17. јула 2019. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 26, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градско веће 

града Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска активност 

0009- Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 208.000,00 динара, за 

непланиране сврхе за које није утврђена 

апропријација и то за измирење обавеза за 

изведене радове на изградњи војничке спомен 

чесме у порти цркве у Заблаћу, приликом 

обележавања 100 година од ослобођења Чачка 

у Првом светском рату, и отвара нова 

апропријација 6/2, економска класификација 

481 – Дотације невладиним организацијама, 

Расход по наменама 4819 – Дотације осталим 

непрофитним институцијама – Удружење за 

неговање слободарске традиције српског 

народа „Потпуковник Миљко В. Танасијевић“, 

Функционална класификација 110, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских 

средстава – Градоначелник града, Програм 

2101 Политички систем локалне самоуправе,  

ПА 0002 Функционисање извршних органа.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

нову апропријацију 6/2, економска 

класификација 481 – Дотације невладиним 

организацијама, Расход по наменама 4819 – 

Дотације осталим непрофитним 

институцијама – Удружење за неговање 

слободарске традиције српског народа 

„Потпуковник Миљко В. Танасијевић“, 

Функционална класификација 110, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских 

средстава – Градоначелник града, Програм 

2101 Политички систем локалне самоуправе,  

ПА 0002 Функционисање извршних органа.  

3. О извршењу овог решења стараће се Градска 

управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 

250. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14. 

Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 17. јула 2019. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 26, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће 

града Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  активност 

0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 67.000,00 динара, на име 

обезбеђења додатних средстава на 



Страна 2048 – Број 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 19. јул 2019. године 

апропријацији 138, за трошкове набавке 

горива за противградне стрелце.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 138, економска класификација 

426 – Материјал, Расход по наменама, 4264 – 

Материјали за саобраћај, Функционална 

класификација 421, Извор финансирања 01 

(издаци из средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за локални економски развој, Програм 

0101 Пољопривреда и рурални развој, ПА 

0101-0001 Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у локалној 

заједници. 

3. О извршењу овог решења стараће се Градска 

управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 

251. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14. 

Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 17. јула 2019. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 26, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће 

града Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  активност 

0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 35.000,00 динара, на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 235, за потребе ОШ 

„22.децембар“ Доња Трепча, на име исплате 

солидарне помоћи породици запосленог који је 

преминуо. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 235, економска класификација 

463 – Трансфери осталим нивоима власти, 

Расход по наменама 4143 – Отпремнине и 

помоћи, Функционална класификација 912, 

Извор финансирања 01 (издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник буџетских 

средстава – Градска управа за друштвене 

делатности, Индиректни корисник буџетских 

средстава ОШ „22. децембар“ Доња Трепча, 

Програм 2002 Основно образовање и 

васпитање, ПА 0001 Функционисање 

основних школа.   

3. О извршењу овог решења стараће се Градска 

управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 

252. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14. 

Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 17. јула 2019. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 26, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће 

града Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска активност 

0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 118.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 236, за потребе Машинско-

саобраћајне школе Чачак, на име учешћа у 

трошковима реализације пројекта „Опремање 

мехатронског центра савременом дидактичком 

опремом у области сортиране, дистрибутивне 

и транспортне траке управљаних помоћу 

модула програмобилних логичних контролера 

ПЛЦ-а“, са Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 236, економска класификација 

463 – Трансфери осталим нивоима власти, 

Расход по наменама, 5126 – Капитално 

одржавање зграда и објеката, Опрема за 

образовање, науку, културу и спорт, 

Функционална класификација 920, Извор 

финансирања 01 (издаци из средстава буџета 



19. јул 2019. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 2049 – Број 10 

Града), Директни корисник буџетских 

средстава – Градска управа за друштвене 

делатности, Програм 2003 Средње образовање 

и васпитање, ПА 2003 - 0001 Функционисање 

средњих школа.   

3. О извршењу овог решења стараће се Градска 

управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 

253. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14. 

Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 17. јул 2019. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 26, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће 

града Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  активност 

0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 100.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 236, за потребе Машинско-

саобраћајне школе Чачак, на име трошкова 

учешћа на Републичком такмичењу ученика 3. 

степена машинских школа Србије у Новом 

Саду. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 236, економска класификација 

463 – Трансфери осталим нивоима власти, 

Расход по наменама, 4727 – накнаде из буџета 

за образовање, културу, науку и спорт,  

Функционална класификација 920, Извор 

финансирања 01 (издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских 

средстава – Градска управа за друштвене 

делатности, Програм 2003 Средње образовање 

и васпитање, ПА 2003 - 0001 Функционисање 

средњих школа.   

3. О извршењу овог решења стараће се Градска 

управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

254. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14. 

Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу 

Градске управе за  финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 17. јула 2019. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 26, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће 

града Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска активност 

0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 60.000,00 динара, на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 422, за потребе ПУ „Моје 

детињство“ Чачак, за набавку моторног 

тримера. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 422, економска класификација 

512 – Машине и опрема, Расходи по наменама, 

5123– Опрема за пољопривреду, 

Функционална класификација 911, Извор 

финансирања 01 (издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских 

средстава – Градска управа за друштвене 

делатности, Индиректни корисник буџетских 

средстава ПУ „Моје детињство“ Програм 2001 

Предшколско образовање и васпитање, ПА 

2001 - 0001 Функционисање и остваривање 

предшколског васпитања и образовања.   

3. О извршењу овог решења стараће се Градска 

управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 
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255. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14. 

Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 17. јула 2019. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 26, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће 

града Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска активност 

0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 2.000,00 динара, на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 538, за потребе МЗ Слатина, 

Чачак на име плаћања трошкова платног 

промета.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 538, економска класификација 

421 – Стални трошкови, Расход по наменама 

4211 – Трошкови платног промета и 

банкарских услуга, Функционална 

класификација 160, Извор финансирања 01 

(издаци из средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за финансије, Индиректни корисник 

буџетских средстава – Месна заједница 

Слатина Чачак, Програм 0602 Опште услуге 

локалне самоуправе, ПА 0602-0002 

Функционисање месних заједница – редовно 

пословање.    

3. О извршењу овог решења стараће се Градска 

управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

256. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14. 

Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 17. јула 2019. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 26, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће 

града Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска активност 

0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 3.000,00 динара, на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 538, за потребе МЗ Качулице 

Чачак, на име плаћања трошкова платног 

промета.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 538, економска класификација 

421 – Стални трошкови, Расход по наменама 

4211 – Трошкови платног промета и 

банкарских услуга, Функционална 

класификација 160, Извор финансирања 01 

(издаци из средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за финансије, Индиректни корисник 

буџетских средстава – Месна заједница 

Качулице Чачак, Програм 0602 Опште услуге 

локалне самоуправе, ПА 0602-0002 

Функционисање месних заједница – редовно 

пословање.    

3. О извршењу овог решења стараће се Градска 

управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 

257. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14. 

Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 17. јула 2019. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града 

Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града Чачка“ број 

27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 26, извор 
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финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

града), Директни корисник буџетских средстава – 

Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  активност 

0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 220.100,00 динара, на име 

обезбеђења додатних средстава на апропријацији 

193, за потребе Центра за социјални рад Чачак, на 

име измирења обавеза по пресуди Привредног 

суда у Чачку. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 193, економска класификација 463 

– Трансфери осталим нивоима власти и то:  

- расход по наменама 4831 – Новчане казне и 

пенали по решењу судова, износ од 193.000,00,00 

динара 

- расход по наменама 4823 – Новчане казне и 

пенали, износ од 27.100,00 динара  

Функционална класификација 090, извор 

финансирања 01 (издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за друштвене делатности, 

Индиректни корисник буџетских средтава Центар 

за социјални рад Чачак, Програм 0901 Социјална и 

дечија заштита, ПА 0901 - 0001 Једнократне 

помоћи и други облици помоћи- Центар за 

социјални рад.   

3. О извршењу овог решења стараће се Градска 

управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града 

Чачка“. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

258. 

На основу члана 39. став 1. тачка 3. Закона о 

смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама (,,Службени гласник РС“, 

број 87/2018) и члана 79. Статута града Чачка 

(,,Службени лист града Чачка“ број 6/2019),  

Градоначелник града Чачка, на предлог 

Градског штаба за ванредне ситуације на 

територији града Чачка, дана 18. јула 2019. године, 

донео је 

ОДЛУКУ 

О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

- УКИДА СЕ ванредна ситуација на целој 

територији града Чачка због престанка 

опасности, односно престанка потребе за 

спровођењем мера заштите и спасавања од 

елементарне непогоде. 

- Овом одлуком стављају се ван снаге одлуке о 

проглашењу ванредне ситуације број 020-

61/2019 – II од 20. маја 2019. године и број 020-

69/2019 – II од 23. јуна 2019. године.  

- Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

биће објављена у „Сл. листу града Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 020 - 74/2019-II 

18. јул 2019. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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