
 

ГОДИНА LIII БРОЈ 14 
ЧАЧАК 21. октобар 

2019. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

 307. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 20. став 

1. 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 18. октобра 2019. године, донело је  

РЕШЕЊЕ 

о извођењу радова на реконструкцији усиса за 

ваздух на систему вентилације који се налази 

на згради културе изграђене на к.п.бр. 784/1 

К.О. Чачак 

 I. Приступа се извођењу радова на 

реконструкцији усиса за ваздух на систему 

вентилације који се налази на згради културе у 

јавној својини града Чачка, означена као зграда 

број 1 у листу непокретности број 8414 К.О. Чачак, 

изграђена на к.п.бр. 784/1 К.О. Чачак, бруто 

површине основе 3262 м2, спратности П0+П+1. 

 II. Реконструкција усиса за ваздух на 

систему вентилације који се налази на згради 

културе ближе описаној у ставу I. овог решења 

подразумева да се постојећи усис за ваздух скрати 

презиђивањем тако што ће се будући усис за 

ваздух поставити на фасади објекта у виду 

монтажно демонтажне констуркције која ће 

падати делом и на к.п. бр. 766/3 К.О. Чачак која је 

такође у јавној својини града Чачка. 

 III. Утврђена вредност инвестиција на 

реконструкцији усиса за ваздух на систему 

вентилације износи 480.000,00 динара и 

финансираће се из буџета града Чачка. 

 IV. На основу овог решења градоначелник 

града Чачка ће Градској управи за урбанизам града 

Чачка поднети захтев за издавање решења о 

одобрењу извођења грађевинских радова на 

реконструкцији усиса за ваздух на систему 

вентилације. 

 

 V. Град Чачак као носилац права јавне 

својине на згради ближе описаној у ставу I. овог 

решења, врши права инвеститора.   

 VI. Ово решење објавити у Службеном 

листу града Чачка. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-152/2019-III 

18. октобар 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

308. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(,,Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 7. став 

4. Одлуке о манифестацијама у области културе од 

значаја за град Чачак (,,Сл. лист општине Чачак“ 

бр. 7/2006 и 8/2006 - испр. и ,,Сл. лист града Чачка“ 

бр. 4/2009 и 10/2009), 

Градоначелник града Чачка, дана 26. 

септембра 2019. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

о разрешењу и именовању  

члана Савета манифестације  

,,Меморијал Надежда Петровић“ 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ Милета Продановић, 

уметник, професор на Академији ликовних 

уметности у Београду дужности члана у Савету 

манифестације ,,Меморијал Надежда Петровић“. 

II 

ИМЕНУЈЕ СЕ др Зоран Ерић, шеф 

Одељења уметничких збирки и изложби Музеја 

савремене уметности у Београду, за члана Савета 

манифестације ,,Меморијал Надежда Петровић”. 
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III 

Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“ . 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 022 - 2/2019-II 

26. септембар 2019. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

309. 

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. закон 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 18. октобра 2019. године, усвојило је  

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА 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, 5/2019 

и 10/2019), у глави VII, у члану 49. у ставу 3. у делу 

извршилачких радних места у звању саветника код 

броја радних места број „4“ се замењује бројем „3“ 

и код броја службеника број „10“ се замењује 

бројем „9“, у звању млађег сарадника код броја 

радних места број „0“ се замењује бројем „1“ и код 

броја службеника број „0“ се замењује бројем „1“. 

Члан 2. 

У глави VII, члану 50. Одсек за наплату, 

пореско књиговодство и извештавање, тачка 18. 

Радно место: ИТ администратор, у делу „Звање“ 

реч „саветник“ замењује се речима „млађи 

сарадник“, „Опис послова“ мења се и гласи: 

„Обавља помоћне послове 

администрирања и обезбеђивања функционалног 

стања базе података, помаже у контроли правилне 

примене корисничких упутстава, помаже у  

пословима техничке припреме базе података за 

масовну обраду у поступку утврђивања локалних 

јавних прихода решењем, врши помоћне послове 

за инпорт података у базу локалне пореске 

администрације прибављених по службеној 

дужности а од значаја за вршење послова из 

надлежности локалне пореске администрације, 

врши припрему обраде података, помаже у 

отклањању застоја у раду опреме. Обавља и друге 

послове по налогу непосредног руководиоца“, 

„Услови“ се мењају и гласе: 

„Високо образовање на основним 

академским студијама у образовно - научном пољу 

техничких наука и информатике у обиму од 

најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним 

студијама односно на студијама у трајању до три 

године, положен државни стручни испит, завршен 

приправнички стаж и током приправничког стажа 

стечена вештина да се знања примене, 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.“ 

Члан 3. 

У глави VIII, члану 52. Градска управа за 

локални економски развој града Чачка, тачка 3) 

Служба за израду и реализацију развојних 

пројеката, у подтачки 17. Радно место енергетског 

менаџера у делу „Звање“ испред речи „саветник“ 

брише се реч „млађи”, у опису послова после речи: 

„учествује у припреми и релизацији“, додају се 

речи: „сложених стручних”, а после речи: 

„промовише и спроводи”, додају се речи: 

„прецизно утврђене“, а код „услова“ речи: 

„завршен приправнички стаж”, замењују се 

речима: „најмање три године радног искуства у 

струци“. 

Члан 4. 

Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 

Чачка“.  
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ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-152/2019-III 

18. октобар 2019. године  

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

                                                                                                                                   

310. 

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 18. октобра 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 17.226,00 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: 06-152/2019-III 

18. октобар 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

311. 

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 18. октобра 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 2.367.178,50 динара, 

на име обезбеђeња средстава за измирење 

обавеза по испостављеној фактури „Ratko 

Mitrovic concstruction“ доо Чачак, за 

извођење радова на одвођењу површинских 

вода – санација оштећења услед поплава у 

МЗ Лугови - Савковића коса и рушења и 

уклањања обалних стубова, темеља и плоче 

моста, рушења помоћног објекта 

оштећених услед поплава у МЗ Мрчајевци. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на апропријацију 70, економска 

класификација 484 - Накнаде 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. 
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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: 06-152/2019-III 

18. октобар 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

312. 

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 18. октобра 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 699.600,00 динара, 

на име обезбеђeња средстава за измирење 

обавеза по испостављеној фактури 

„Транспорт“ доо Чачак, за извођење радова 

чишћења муља из корита реке Западне 

Мораве код улива реке Лупњаче и уређење 

и чишћење реке Лупњаче у циљу 

одржавања животне околине на територији 

града Чачка.   

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на апропријацију 70, економска 

класификација 484 - Накнаде 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: 06-152/2019-III 

18. октобар 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

313. 

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 18. октобра 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 10.000,00 динара, на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 102, за потребе Градске 

управе за локалну пореску администрацију,  

накнаду трошкова превоза запослених. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на апропријацију 102, економска 

класификација 413 – Накнаде у натури, 

Расход по наменама 4131 – Накнаде у 

натури, Функционална класификација 130,  

Извор финансирања 01 (издаци из 

средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за локалну пореску администарцију, 

Програм 0602. Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 0001 Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина.  

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  
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4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-152/2019-III 

18. октобар 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

314. 

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 18. октобра 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 1.000,00 динара, на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 538, за потребе МЗ Јован 

Курсула, 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 

Јован Курсула, Програм 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: 06-152/2019-III 

18. октобар 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

315. 

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 18. октобра 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 365.647,52 динара, 

на име обезбеђeња средстава за измирење 

обавеза по испостављеној фактури ЈКП 

„Комуналац“ Чачак, за извођење радова ( 

прање запрљаних површина након поплава 

у Лозници као и прање канала Лупњачa) у 

циљу санирања последица елементарних 

непогода на територији града Чачка.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на апропријацију 70, економска 

класификација 484 - Накнаде 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. 
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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: 06-152/2019-III 

18. октобар 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

316. 

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 18. октобра 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 55.200,00 динара, на 

име обезбеђeња средстава за измирење 

обавеза по испостављеној фактури 

Аутопревозничкo трговинскo производне 

радње ДРАГОЉУБ КНЕЖЕВИЋ Чачак, на 

име транспорта и рада багера на чишћењу и 

продубљивању канала у Слатинском потоку 

од последица елементарних непогода на 

територији града Чачка.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на апропријацију 70, економска 

класификација 484 - Накнаде 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: 06-152/2019-III 

18. октобар 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

317. 

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 18. октобра 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 480.000,00 динара, 

на име обезбеђeња средстава за измирење 

обавеза по испостављеном рачуну доо 

„Развојно иновациони систем“ Београд,  на 

име ангажовања против – поплавног 

система BEAVER у циљу одбране од 

поплава на територији града Чачка.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на апропријацију 70, економска 

класификација 484 - Накнаде 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 
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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: 06-152/2019-III 

18. октобар 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

318. 

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 18. октобра  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 

30.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 6/2, 

за новчану помоћ Аматерском друштву 

гуслара „Танаско Рајић“ Чачак, на име 

учешћа на 43. Савезном фестивалу гуслара 

које се одржава 27. – 28. 09.2019. године у 

Беранама, Црна Гора..  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/2, економска 

класификација 481 – Дотације невладиним 

организацијама, Расходи по наменама 4819 

– Дотације осталим непрофитним 

институцијама, 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: 06-152/2019-III 

18. октобар 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

319. 

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 18. октобра 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 Балуга Трнавска  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 

Балуга Трнавска, Програм 0602 Опште 

услуге локалне самоуправе, ПА 0602-0002 
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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: 06-152/2019-III 

18. октобар 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

320. 

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 18. октобра 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 1.500,00 

динара, на име обезбеђења додатних 

средстава на апропријацији 538, за потребе 

МЗ Соколићи  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 

Соколићи, Програм 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: 06-152/2019-III 

18. октобар 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

321. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(,,Сл. лист града Чачка“ бр. 6/19),  

Градоначелник града Чачка, дана 18. 

октобра 2019. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

о изменама Решења о образовању Савета за 

привреду града Чачка  

I 

У Решењу о образовању Савета за 

привреду града Чачка (,,Сл. лист града Чачка“ бр. 

22/16), тачка I, за чланове Савета за привреду града 

Чачка, именују се:  

- Мирко Пешић, ,,Научно технолошки 

парк“ доо Чачак, ресор информатике, науке и 

технологије, уместо Сретка Попадића, 

- Војин Јаковљевић, Туристичка 

организација Чачка, ресор предузетништво, 

туризам и трговина, уместо Драгомира Савића, 

             - Славко Миленковић, Атомска бања доо 

Горња Трепча, ресор предузетништво, туризам и 

трговина, уместо Бојана Бабића.  

II 

Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 020 - 48/2019-II 

18. октобар 2019. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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322. 

На основу члана 247. Закона о раду (“Сл. 

гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 

13/17 – УС и 113/17), Градско веће града Чачка, 

овлашћени орган оснивача, 

Репрезентативни синдикат: Синдикална 

организација Уметничке галерије „Надежда 

Петровић“ Чачак и  

Директор Уметничке галерије „Надежда 

Петровић“ Чачак, дана 18. октобра 2019. године, 

закључују 

АНЕКС УГОВОРА 

КОД ПОСЛОДАВЦА 

бр. 401 од 11.09.2019. године 

Члан 1. 

У Колективном уговору код послодавца 

бр. 401 од 11.09.2019. године, закљученом између 

Градског већа града Чачка, овлашћеног органа 

оснивача, Синдикалне организације Уметничке 

галерије „Надежда Петровић“ Чачак и директора 

Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак, у 

делу VIII Завршне одредбе, после члана 90 додаје 

се члан 90а, који гласи: 

„Члан 90а 

Запослени право из члана 45. став 1 тачка 

11. Колективног уговора, које се односи на 

солидарну помоћ запосленом за случај поласка 

детета у први разред основне школе, остварује за 

дете које је уписано у први разред основне школе, 

почев од школске 2019/2020. године.“ 

Члан 2. 

Овај Aнекс Колективног уговора ступа на 

снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 

табли Установе. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-152/2019-III 

18. октобар 2019. године  

 

Заменик градоначелника 

Милица Дачић, с.р. 

 

Овлашћени представник 

синдиката 

Даниел Микић, с.р. 

 

Директор установе 

Бранко Ћаловић, с.р. 

 

 

323. 

На основу члана 247. Закона о раду (“Сл. 

гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 

13/17 – УС и 113/17), Градско веће града Чачка, 

овлашћени орган оснивача, 

Репрезентативни синдикат: Синдикална 

организација Дома културе Чачак, и Директор 

Дома културе Чачак, дана 18. октобра  2019. 

године, закључују 

АНЕКС УГОВОРА 

КОД ПОСЛОДАВЦА 

бр. 688 од 11.09.2019. године 

Члан 1. 

У Колективном уговору код послодавца 

бр. 688 од 11.09.2019. године, закљученом између 

Градског већа града Чачка, овлашћеног органа 

оснивача, Синдикалне организације Дома културе 

Чачак и директора Дома културе Чачак, у делу VIII 

Завршне одредбе, после члана 90 додаје се члан 

90а, који гласи: 

„Члан 90а 

Запослени право из члана 45. став 1 тачка 

11. Колективног уговора, које се односи на 

солидарну помоћ запосленом за случај поласка 

детета у први разред основне школе, остварује за 

дете које је уписано у први разред основне школе, 

почев од школске 2019/2020. године.“ 

Члан 2. 

Овај Aнекс Колективног уговора ступа на 

снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 

табли Установе. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-152/2019-III 

18. октобар 2019. године  

 

Заменик градоначелника 

Милица Дачић, с.р. 

 

Овлашћени представник 

синдиката 

Радан Недовић, с.р. 

 

Директор установе 

Радисав Луковић, с.р. 
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324. 

На основу члана 247. Закона о раду (“Сл. 

гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 

13/17 – УС и 113/17), Градско веће града Чачка, 

овлашћени орган оснивача, 

Репрезентативни синдикат: Синдикална 

организација Градске библиотеке „Владислав 

Петковић Дис“, Чачак, и  

Директор Градске библиотеке „Владислав 

Петковић Дис“, Чачак, дана 18. октобра 2019. 

године, закључују 

АНЕКС УГОВОРА 

КОД ПОСЛОДАВЦА 

бр. 789 од 11.09.2019. године 

Члан  1. 

У Колективном уговору код послодавца 

бр. 789 од 11.09.2019. године, закљученом између 

Градског већа града Чачка, овлашћеног органа 

оснивача, Синдикалне организације Градске 

библиотеке „Владислав Петковић Дис“, Чачак  и 

директора Градске библиотеке „Владислав 

Петковић Дис“, Чачак, у делу VIII Завршне 

одредбе, после члана 90 додаје се члан 90а, који 

гласи: 

„Члан 90а 

Запослени право из члана 45. став 1 тачка 

11. Колективног уговора, које се односи на 

солидарну помоћ запосленом за случај поласка 

детета у први разред основне школе, остварује за 

дете које је уписано у први разред основне школе, 

почев од школске 2019/2020. године.“ 

Члан 2. 

Овај Aнекс Колективног уговора ступа на 

снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 

табли Установе. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-152/2019-III 

18. октобар 2019. године  

 

Заменик градоначелника 

Милица Дачић, с.р. 

 

Овлашћени представник 

синдиката 

Александар Вукајловић, с.р. 

 

Директор установе 

Богдан Трифуновић, с.р. 

 

325. 

На основу члана 247. Закона о раду (“Сл. 

гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 

13/17 – УС и 113/17), Градско веће града Чачка, 

овлашћени орган оснивача, 

Репрезентативни синдикат: Синдикална 

организација Историјског архива Чачак и  

Директор Међуопштинског историјског 

архива за град Чачак и општине Горњи Милановац 

и Лучани, дана 18.октобра 2019. године, закључују 

АНЕКС УГОВОРА 

КОД ПОСЛОДАВЦА 

бр. 480 од 11.09.2019. године 

Члан 1. 

У Колективном уговору код послодавца 

бр.480 од 11.09.2019. године, закљученом између 

Градског већа града Чачка, овлашћеног органа 

оснивача, Синдикалне организације Историјског 

архива Чачак и директора Међуопштинског 

историјског архива за град Чачак и општине 

Горњи Милановац и Лучани, у делу VIII Завршне 

одредбе, после члана 90 додаје се члан 90а, који 

гласи: 

„Члан 90а 

Запослени право из члана 45. став 1 тачка 

11. Колективног уговора, које се односи на 

солидарну помоћ запосленом за случај поласка 

детета у први разред основне школе, остварује за 

дете које је уписано у први разред основне школе, 

почев од школске 2019/2020. године.“ 

Члан 2. 

Овај Aнекс Колективног уговора ступа на 

снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 

табли Установе. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-152/2019-III 

18. октобар 2019. године  

 

Заменик градоначелника 

Милица Дачић, с.р. 

 

Овлашћени представник 

синдиката 

Гордана Драгићевић, с.р. 

 

Директор установе 

Лела Павловић, с.р. 
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326. 

На основу члана 247. Закона о раду (“Сл. 

гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 

13/17 – УС и 113/17), Градско веће града Чачка, 

овлашћени орган оснивача, 

Репрезентативни синдикат: Синдикална 

организација Народног музеја Чачак и  

Директор Народног музеја Чачак, дана 18. 

октобра 2019. године, закључују 

АНЕКС УГОВОРА 

КОД ПОСЛОДАВЦА 

бр. 584 од 11.09.2019. године 

Члан 1. 

У Колективном уговору код послодавца 

бр.584 од 11.09.2019. године, закљученом између 

Градског већа града Чачка, овлашћеног органа 

оснивача, Синдикалне организације Народног 

музеја Чачак и директора Народног музеја Чачак, 

у делу VIII Завршне одредбе, после члана 90 додаје 

се члан 90а, који гласи: 

„Члан 90а 

Запослени право из члана 45. став 1 тачка 

11. Колективног уговора, које се односи на 

солидарну помоћ запосленом за случај поласка 

детета у први разред основне школе, остварује за 

дете које је уписано у први разред основне школе, 

почев од школске 2019/2020. године.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 2. 

Овај Aнекс Колективног уговора ступа на 

снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 

табли Установе. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-152/2019-III 

18. октобар 2019. године  

 

Заменик градоначелника 

Милица Дачић, с.р. 

 

Овлашћени представник 

синдиката 

Марко Бојовић, с.р. 

 

Директор установе 

Делфина Рајић, с.р. 
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ИЗДАВАЧ: Скупштина града Чачка, АДМИНИСТРАЦИЈА: Стручна служба Скупштине. Адреса  

е-поште: strucniposlovi@cacak.org.rs, ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Мирослав Петковић, 

секретар Скупштине града Чачка. Жиро рачун за претплату: рачун буџета града Чачка број:  

840-745141843-30 код управе за трезор Чачак. Штампа: „Офис сервис“ - Чачак 

mailto:strucniposlovi@cacak.org.rs

