
 

ГОДИНА LIII БРОЈ 11 
ЧАЧАК 30. август 

2019. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

259. 

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 31. 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 класифика–

ција 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 145.916,00 динара, 

на име обезбеђeња средстава за измирење 

обавеза по испостављеним фактурама 

Завода за јавно здравље Чачак, за извршене 

услуге узимања узорака речних вода, 

одређивање укупних масти и уља у води и 

завршно (стручно) мишљење о 

резултатима испитивања површинских 

вода по узорцима.  

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, 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“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-111/2019-III 

31. јул 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

260. 

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 31. 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 класифика–

ција 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 

71.000,00, на име обезбеђења додатних 

средстава на апропријацији 257, за потребе 

Градске библиотеке „Владислав Петковић 

Дис“ Чачак, на име трошкова транспорта 

покретне монтажне бине добијене као 
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донација Швајцарске општине Zollikon, на 

основу Уговора o донацији број 566/1 од 

21.06.2019. године.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 257, економска 

класификација 423 – Расход по наменама, 

4239 – Остале опште услуге, 

Функционална класификација 820, Извор 

финансирања 01 (издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градска управа за 

друштвене делатности, Индиректни 

корисник буџетских средстава Градска 

библиотека „Владислав Петковић Дис“ 

Чачак, Програм 1201 Развој културе и 

информисања, ПА 1201 - 0001 

Функционисање локалних установа 

културе.  

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: 06-111/2019-III 

31. јул 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

261. 

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 31. 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 класифика–

ција 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 

500.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 60, за 

потребе Градске управе за опште и 

заједничке послове, на име набавке тонера 

за штампаче. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 60, економска 

класификација 426 – Материјал, Расход по 

наменама, 4261 – Административни 

материјал, Функционална класификација 

130, Извор финансирања 01 (издаци из 

средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за опште и заједничке послове, 

Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 0602-0001 

Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина. 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-111/2019-III 

31. јул 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

262. 

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 31. 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 класифика–

ција 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, 
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одобравају се средства у износу од 

69.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 62, за 

потребе Градске управе за опште и 

заједничке послове, на име трошкова 

поступка по решењу Републичке комисије 

за заштиту права у поступцима јавних 

набавки број 4-00-325/2019 од 4. јула 2019. 

године. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 62, економска 

класификација 482 – Порези, обавезне 

таксе, казне и пенали, Расход по наменама, 

4821 – Остали порези, Функционална 

класификација 130, Извор финансирања 01 

(издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа заопште и заједничке 

послове, Програм 0602. Опште услуге 

локалне самоуправе, ПА 0602-0001 

Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина. 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-111/2019-III 

31. јул 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

263. 

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 31. 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 класифика–

ција 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 

510.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 97, за 

потребе Градске управе за урбанизам, на 

име трошкова израде пројекта парцелације 

за кп. бр. 5186/29, 5194/3, 3000/1, 3000/2, 

2996/1, 2996/3, 2997/1, 2998/1 и 5186/3 све 

КО Чачак, на основу Уговора број 404-

3/92-2019-II закљученог између града 

Чачка и ад „Урбанпројект“ Чачак.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 97, економска 

класификација 4246 – Услуге очувања 

животне средине, науке и геодетске 

услуге, Функционална класификација 620, 

Извор финансирања 01 (издаци из 

средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за урбанизам, Програм 1101. 

Урбанизам и просторно планирање, ПА 

1101-0001 Просторно и урбанистичко 

планирање.  

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: 06-111/2019-III 

31. јул 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

264. 

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 31. 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 класифика–

ција 130, апропријација 26, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета града), Директни корисник 
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буџетских средстава – Градско веће града 

Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

36.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 538, 

за потребе МЗ Кулиновци, на име 

измирења обавеза за утрошену воду, због 

пуцања цеви.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 538, економска 

класификација 421 – Стални трошкови, 

Расход по наменама 4213 – Комуналне 

услуге, 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 Кулиновци Чачак, Програм 0602 

Опште услуге локалне самоуправе, ПА 

0602 Опште услуге локалне самоуправе, 

ПА 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“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-111/2019-III 

31. јул 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

265. 

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 31. 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 класифика–

ција 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 

40.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 616, 

за потребе ЈУ „Туристичка организација 

Чачка“ Чачак, на име организовања 

манифестације „Шумадијска краљица“ у 

Горњој Трепчи. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 616, економска 

класификација 423 – Услуге по уговору, 

Расходи по наменама 4239 - Остале опште 

услуге, Функционална класификација 473, 

Извор финансирања 01 (издаци из 

средстава буџета Града), Индиректни 

корисник буџетских средстава – ЈУ 

„Туристичка организација Чачка“, 

Програм 1502. Развој туризма, ПА 1502-08 

Манифестација „Шумадијска краљица“ у 

Горњој Трепчи.   

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: 06-111/2019-III 

31. јул 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 266. 

На основу члана 121. Статута града Чачка 

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

15/2015, 26/2016 и 11/2018) 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 29. августа 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, 
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Градско веће, функционална класифика–

ција 130, апропријација 27, економска 

класификација 499 ,,Средства резерве - 

Стална буџетска резерва“, извор финанси–

рања 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 671.832,00 динара, 

на име обезбеђeња средстава за измирење 

обавеза по испостављеној I привременој 

ситуацији  ДОО „Татовић“ Чачак, за 

извођење радова на санирању последица 

елементарних непогода на територији 

града Чачка. 

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“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-125/2019-III 

29. август 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

267. 

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 29. августа 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 класифика–

ција 130, апропријација 27, економска 

класификација 499 ,,Средства резерве - 

Стална буџетска резерва“, извор финанси–

рања 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 39.960,00 динара, 

на име обезбеђeња средстава за измирење 

обавеза по испостављеним фактурама 

Завода за јавно здравље Чачак, за извршене 

услуге узимања узорака речних вода, 

одређивање укупних масти и уља у води и 

завршно (стручно) мишљење о 

резултатима испитивања површинских 

вода по узорцима.  

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, 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“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-125/2019-III 

29. август 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

268. 

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 29. августа  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 класифика–

ција 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 

500.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 5, за 

трошкове промоције града Чачка у емисији 

„С Тамаром у акцији“ у продукцији 

„Triangl produkcijа“ доо Београд, чија је 

тема хуманитарна реконструкција 

породичног дома породице Тошић  из 

Доње Трепче.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5, економска 

класификација 423 – Услуге по уговору, 

Расходи по наменама 4234 – Услуге 

информисања, 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“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-125/2019-III 

29. август 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 

 

269. 

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 29. августа 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 класифика–

ција 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 

207.500,00  динара (172.500,00 динара нето 

и 34.500,00 динара припадајући порез на 

друге приходе), на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 6/1, 

за новчану помоћ Божидару Плазинићу, 

уметнику из Чачка, на име трошкова 

излагања на Међународним изложбама у 

Кини и Француској.  

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“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-125/2019-III 

29. август 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 
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270. 

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 29. августа 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 класифика–

ција 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 у току лечења 

Драгослава Танчевића 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“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-125/2019-III 

29. август 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

271. 

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 29. августа 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 класифика–

ција 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 

Милана Средовића.  

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“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-125/2019-III 

29. август 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 
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272. 

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 29. августа 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 класифика–

ција 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 32.400,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 

6/2, за учешће града Чачка у трошковима 

културно-образовног путовања у Русију, 

Белорусију, Украјину и Мађарску, 

учесника у пројекту ,,Слога и саборност 

2019“, са територије града Чачка, који су 

својим ангажовањем дали велики 

допринос реализацији наведеног 

пројекта.    

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/2, економска 

класификација 481 – Дотације 

невладиним организацијама, Расход по 

наменама 4819 – Дотације осталим 

непрофитним институцијама – Друштво 

српских домаћина, 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“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-125/2019-III 

29. август 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

273. 

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 29. августа 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 класифика–

ција 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, за  непланиране сврхе 

за које није утврђена апропријација и то за 

плаћање трошкова геодетских услуга  и 

отвара нова апропријација 43/1, економска 

класификација 424 – Специјализоване 

услуге, Расход по наменама 4246 – Услуге 

очувања животне средине, науке и 

геодетске услуге,  Функционална 

класификација 330, извор финансирања 01 

( Издаци из средстава буџета Града),  

Директни корисник буџетских средстава – 

Градско правобранилаштво, Програм 

0602. Опште услуге локалне самоуправе, 

ПА 0602-0004. Градско 

правобранилаштво.   

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на нову апропријацију 43/1, економска 

класификација 424 – Специјализоване 

услуге, Расход по наменама 4246 – Услуге 

очувања животне средине, науке и 

геодетске услуге,  Функционална 

класификација 330, извор финансирања 01 
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(Издаци из средстава буџета 

Града),Директни корисник буџетских 

средстава – Градско правобранилаштво, 

Програм 0602. Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 0602-0004. Градско 

правобранилаштво.   

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: 06-125/2019-III 

29. август 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

274. 

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 29. августа 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 класифика–ција 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 768.000,00 динара, на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 97, за потребе Градске управе за 

урбанизам, на име трошкова израде пројекта 

парцелације за кп. бр. 757 и 758/1 обе КО 

Чачак, у циљу формирања адекватног 

пешачког прилаза Римским термама са 

Градског шеталишта и за кп.бр. 3955/45 КО 

Чачак, за потребе формирања грађевинске 

парцеле и отуђења исте из јавне својине града 

Чачка.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 97, економска класификација 

424 – Специјализоване услуге, Расход по 

наменама 4246 - Услуге очувања животне 

средине, науке и геодетске услуге, 

Функционална класификација 620,  Извор 

финансирања 01 (издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских 

средстава – Градска управа за урбанизам, 

Програм 1101. Становање, урбанизам и 

просторно планирање, ПА: 0001 Просторно и 

урбанистичко планирање.     

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: 06-125/2019-III 

29. август 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

275. 

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 29. августа 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 класифика–

ција 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 5.000,00 

динара, за  непланиране сврхе за које није 

утврђена апропријација и то за уплату 

учешћа града Чачка у основном новчаном 

капиталу ЈП „Рзав“ Ариље,  и отвара нова 

апропријација 191/1, економска 

класификација 621 – Набавка домаће 

финансијске имовине, Расход по наменама 

6219 – Набавка домаћих акција и осталог 
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капитала, Функционална класификација 

630, извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градска 

управа за локални економски развој, 

Програм 1102. Комуналне делатности, ПА 

0008 Управљање и снабдевање водом за 

пиће.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на нову апропријацију 191/1, економска 

класификација 621 – Набавка домаће 

финансијске имовине, Расход по наменама 

6219 – Набавка домаћих акција и осталог 

капитала, Функционална класификација 

630, извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета Града),  Директни 

корисник буџетских средстава - Градска 

управа за локални економски развој, 

Програм 1102. Комуналне делатности ПА 

0008. Управљање и снабдевање водом за 

пиће.  

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: 06-125/2019-III 

29. август 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

276. 

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 29. августа 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 класифика–

ција 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 

50.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 235, 

за потребе ОШ „Бранислав Петровић“ 

Слатина, на име доделе награде ученику и 

наставнику Школе за освојена места на 

такмичењу „Шта знаш о саобраћају“. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 235, економска 

класификација 463 – Трансфери осталим 

нивоима власти, Расход по наменама 4727 

– Накнаде из буџета за образовање, 

културу, науку и спорт, Функционална 

класификација 912,  Извор финансирања 

01 (издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за друштвене делатности, 

Индиректни корисник буџетских средтава 

ОШ „Бранислав Петровић“ Слатина, 

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“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-125/2019-III 

29. август 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

277. 

На основу члана 34. и 35. Закона о јавној 

својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/11, 88/13, 105/14, 

104/16 - др. Закон, 108/16, 113/17 и 95/18), члана 

12. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и давање у 

закуп ствари у јавној својини, односно 

прибављања и уступања искоришћавања других 

имовинских права као и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. 
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гласник РС“ бр. 16/18) и члана 84. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/19), 

 Градско веће града Чачка на седници 

одржаној 29. августа 2019. године, донело је  

ОДЛУКУ 

о измени Одлуке о утврђивању закупнине  

за пословни простор у јавној својини  

града Чачка 

Члан 1. 

 У Одлуци о утврђивању закупнине за 

пословни простор у јавној својини града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/14 и 9/15) члан 6. 

мења се и гласи: 

„Почетна цена за утврђивање висине 

закупнине  за давање пословног простора у закуп 

утврђује се  и то:  

 Екстра зона: 2.000, 00 динара по м2; 

 У I зони: 1.750,00 динара по м2; 

 У II зони: 1.500,00 динара по м2; 

 У III зони:1.000,00 динара по м2; 

             У IV зони: 500,00 динара по м2; 

      У V зони:   400,00 динара по м2; 

 У VI зони:  300,00 динара по м2.  

 Висина закупнине из претходног става 

овог члана у случају авансне уплате у износу 100%  

закупнине може се умањити за 20%  за период од 

5 до 10 година, а за 40% за период преко 10 година. 

За пословни простор који има одређене 

техничке недостатке почетна цена за утврђивање 

висине закупнине може се умањити до: 

- 70% за пословни простор настао од 

надстрешница, подрумских просторија; 

простор настао између два објекта; простор без 

стандардних подова; простор који је без 

централног грејања, без природног осветљења, 

без вентилације или без санитарног чвора и 

пословни простор на сеоском подручју који 

није коришћен у пословне сврхе одређено 

време и сл.; 

- 75% за пословни простор настао од 

надстрешница, подрумских просторија; 

простор настао између два објекта; простор без 

стандардних подова; простор који је без 

централног грејања, без природног осветљења, 

без вентилације или без санитарног чвора и 

пословни простор на сеоском подручју који 

није коришћен у пословне сврхе одређено 

време и сл., при авансној уплати у износу 100%  

закупнине за период од 5 до 10 година, односно 

80% за период преко 10 година; 

- 50% за пословни простор нестандарних висина 

и без директног улаза у простор и простор 

настао делом испод степеништа са директним 

улазом са улице. 

Извештај о постојећем стању пословног 

простора, односно чињеницу не коришћења 

пословног простора одређено време, са описом 

стања пословног простора и процентом 

умањења почетне цене за утврђивање висине 

закупнине, утврђује стручно лице грађевинске 

или архитектонске струке, запослено у Градској 

управи за послове урбанизма на захтев 

Комисије за пословни простор Градског већа 

града Чачка односно Комисије за 

преиспитивање Нацрта одлуке о давању у закуп 

сеоских домова културе и другог простора у 

својини града, а који користе месне заједнице.“ 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу града 

Чачка". 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-125/2019-III 

29. август 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 
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278. 

На основу члана  11. став 4.  Закона о 

финансијској подршци породици са децом („Сл. 

гласник РС“ бр.113/2017 и 50/2018), члана 13. 

Одлуке о додатној финансијској подршци 

породици са децом ("Сл. лист града Чачка" бр. 

1/2015 и 6/2018) и члана 7. став 2. и 3.  Правилника 

о праву на накнаду дела трошкова боравка детета 

у предшколској установи чији је оснивач друго 

правно или физичко лице ("Сл. лист града Чачка" 

бр. 7/2015, 17/2016 5/2018, 17/2018 и 7/2019), 
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Градско веће града Чачка на седници 

одржаној 29. августа 2019. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

О ВИСИНИ МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА 

НАКНАДЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА 

У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО 

ЛИЦЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА  

ЗА РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ 

1. Месечни износ накнаде трошкова 

боравка деце у предшколској установи чији је 

оснивач друго правно или физичко лице који се 

плаћа  из буџета града Чачка износи 11.000 динара 

за целодневни облик рада у трајању од 11 часова, 

за радну 2019/2020 годину.  

2. Месечни износ накнаде трошкова 

боравка за треће и свако наредно дете по реду 

рођења признаје се у висини 18.820,64 динара 

(76% од економске цене боравка детета у 

предшколским установама чији је оснивач град 

Чачак). 

3. Дневни износ боравка детета утврђује се 

дељењем месечног износа који се признаје као 

основ за обрачун дела трошкова боравка деце.  

4. За дане оправданог одсуства детета 

(болест, годишњи одмор родитеља и др.), уплаћује 

се 50% од дневног износа.  

5. За дане неоправданог одсуства детета не 

плаћа се накнада.  

Трошкови боравка детета у приватној 

предшколској установи не надокнађују се за дане 

викенда, државних и верских празника који се 

празнују у Републици Србији и обележавају 

нерадно.  

Право  на финансијску помоћ из тачке 1. 

овог решења, може да оствари родитељ, старатељ, 

усвојитељ или хранитељ у радној 2019/20 години, 

под условима  да дете није уписано у вртић 

предшколских установа чији је оснивач град Чачак 

због недостатка капацитета, да је родитељ 

закључио уговор о боравку детета у приватној 

предшколској установи, да дете похађа приватну 

предшколску установу и другим условима 

прописаним Одлуком о финансијској подршци 

породици са децом ("Сл. лист града Чачка", бр. 

1/2015) и Правилником о праву на накнаду дела 

трошкова боравка у предшколској установи чији је 

оснивач друго правно или физичко лице ("Сл. лист 

града Чачка", бр. 7/2015,17/2016 ,5/2018,17/2018 и 

7/2019 )    

6. Право из тачке 1. ове одлуке оствариће 

највише 820 деце („Мимиланд“ 550 деце и 

„Гимназион“ 270) према броју и датуму 

подношења захтева преко писарнице Градске 

управе за друштвене делатности града Чачка или 

поште. 

7. Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у "Службеном листу 

града Чачка", а примењиваће се од 1. септембра 

2019. године до 31. августа 2020. године.  
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279. 

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 и 8/2019), 

Градско веће града Чачка на седници 

одржаној 29. августа 2019. године, донело је  

РЕШЕЊЕ 

 I. ПРЕНОСИ СЕ из јавне својине града 

Чачка, Републици Србији, Министарству 

унутрашњих послова Србије, Сектору за ванредне 

ситуације, Одељењу за ванредне ситуације Чачак, 

без накнаде, ново путничко возило марке Toyota, 

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

запремина мотора 2393 ccm, година производње 

2019., број мотора 2GDC487581, снага мотора 

110kv, боја бела, број шасије 

AHTKB3CDX02621434. 

II. Република Србија, Министарство 

унутрашњих послова Србије, Сектор за ванредне 

ситуације, Одељење за ванредне ситуације Чачак, 

дужно је да путничко возило описано у ставу  I. 

овог решења, употребљава за хитне интервенције 

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. 
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 III. На основу овог решења Градоначелник 

града Чачка закључиће уговор о преносу права 

јавне својине на путничком возилу ближе 

описаном у ставу I. овог  решења. 

 IV. Овим решењем ставља се ван снаге 

решење Градског већа града Чачка број 06-

106/2019-III од 17. јула 2019. године. 

 V. Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 
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