
 

ГОДИНА LIV БРОЈ 14 
ЧАЧАК 18. јун 

2020. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

              523. 

На основу члана 15. став 1. тачка 2) Закона 

о локалним изборима (''Службени гласник 

Републике Србије'', бр. 129/07, 34/10-одлука УС, 

54/11, 12/20, 16/20-аутентично тумачење и 68/20), 

              Изборна комисија града Чачка на седници 

одржаној 17. јуна 2020. године донела је 

РЕШЕЊЕ 

о измени Решења о одређивању бирачких 

места за гласање на изборима за одборнике 

Скупштине града Чачка,  

расписаним за 21. јун 2020. године 

1. У Решењу о одређивању бирачких места за 

гласање на изборима за одборнике Скупштине 

града Чачка, расписаним за 21. јун 2020. године, 

које је донела Изборна комисија града Чачка под 

бројем 013-3.29/2020-IV-7 на седници одржаној 

29. маја 2020. године, у тачки 1. на редном броју 

61. назив бирачког места број 61. ПОСЛОВНА 

ПРОСТОРИЈА ДРАГАНА ЂОРЂЕВИЋА 

замењује се називом: ПОСЛОВНА ПРОСТОРИЈА 

СЛОБОДАНА КАТАНИЋА.  

2. Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објављује се у ''Службеном листу града Чачка''. 

Број 013-3-54/2020-IV-7 

У Чачку, 17. јуна 2020. године 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ЧАЧКА 

ПРЕДСЕДНИК 

Касија Вукајловић, с.р. 

 

524. 

 На основу члана 15.став 1. тачка 8) и члана 

28. став 2., 3. и 4. Закона о локалним изборима 

("Службени гласник Републике Србије" бр. 129/07, 

34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20-аутент. 

тумачење и 68/20) и члана 18. и 24. Закона о 

јединственом бирачком списку ("Службени 

гласник Републике Србије" бр. 104/09 и 99/11), 

 Изборна комисија града Чачка, на седници 

одржаној 17. јуна 2020. године донела је 

РЕШЕЊЕ 

O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О БРОЈУ БИРАЧА  

И УТВРЂИВАЊУ ОБЛИКА, ИЗГЛЕДА  

И БРОЈА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА ЗА 

ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ  

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА,  

РАСПИСАНЕ ЗА 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ 

1. У Решењу о броју бирача и утврђивању 

облика, изгледа и броја гласачких листића за 

изборе за одборнике скупштине града Чачка, 

расписане за 21. јун 2020. године, које је донела 

Изборна комисија града Чачка под бројем 013-3-

46/2020-IV-7 на седници одржаној 7. јуна 2020. 

године, у тачки 1. на редном броју 61. назив 

бирачког места број 61. ПОСЛОВНА 

ПРОСТОРИЈА ДРАГАНА ЂОРЂЕВИЋА 

замењује се називом: ПОСЛОВНА ПРОСТОРИЈА 

СЛОБОДАНА КАТАНИЋА.  

2. Назив бирачког места број 21. Социјално и 

пензијско осигурање радника мења се у назив: 

Зграда републичког фонда за здравствено 

осигурање. 

Назив бирачког места број 33. Дом Месне 

заједнице Рошци, мења се у назив:                                                     

Бивша основна школа у Цагањама. 

3. Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објављује се у ''Службеном листу града Чачка''.  

Број 013-3-55/2020-IV-7 

У Чачку, 17. јуна 2020. године 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ЧАЧКА 

ПРЕДСЕДНИК 

Касија Вукајловић, с.р. 

 

525. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(,,Сл. лист града Чачка” бр. 6/2019), члана 6. става 

3. Одлуке о манифестацијама у области културе од 

значаја за град Чачак (,,Сл лист општине Чачак”, 
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бр. 7/2006 и 8/2006-испр. и ,,Сл лист града Чачка”, 

бр. 4/2009 и 10/2009),  

Градоначелник града Чачка, дана 28. мaja 

2020. године, донео је  

ОДЛУКУ 

о изменама и допунама Правила о 

организовању песничке манифестације 

,,Дисово пролеће” посвећене песнику 

Владиславу Петковићу Дису   

Члан 1. 

 У Правилима о организовању песничке 

манифестације „Дисово пролеће“ посвећене 

песнику Владиславу Петковићу Дису („Сл. лист 

града Чачка“, бр. 1/2013 и 4/2014 ) у члану 1. речи: 

,,мултимедијалне песничке“, бришу се. 

Члан 2. 

 У члану 2. ставу 1. реч: „али“, замењује се 

речју: „као“.  

 Став 3. мења се и гласи: 

,,Дисово пролеће” траје током марта, 

априла и маја месеца.“ 

Члан 3. 

У члану 9., ставу 1., тачке 4) и 5), бришу се. 

После тачке 6) која постаје тачка 4), додаје 

се тачка 5) која гласи: 

„5)Три награде – дипломе (прва, друга и 

трећа) за прозне и поетске литерарне радове у две 

категорије (основна и средња школа) ученика 

школа на подручју Моравичког управног округа.“  

Члан 4. 

У члану 15., после става 1. додаје се нови 

став 2. који гласи: 

„Аутори могу слати своје песме 

електронски на адресу организатора уколико је то 

предвиђено текстом конкурса.“  

 Став 2. који постаје став 3., мења се и 

гласи: 

„Решење шифре се доставља у посебном 

затвореном коверту заједно са текстовима песама, 

односно у посебном електронском документу ако 

се шаље електронски.“ 

 Став 3. постаје став 4. 

Члан 5. 

 После члана 15. додаје се нови члан 15а., 

који гласи: 

,,15а. 

 Одбор расписује конкурсе за најбољи есеј 

о Дисовом стваралаштву и за литерарне радове 

најкасније до 1. марта. 

 Аутори есеја о Дисовом стваралаштву, рад 

достављају у три примерка и потписан шифром. 

Аутори есеја могу послати есеј 

електронски на адресу организатора уколико је то 

предвиђено текстом конкурса. 

Решење шифре се доставља у посебном 

затвореном коверту заједно са текстом есеја, 

односно у посебном електронском документу ако 

се шаље електронски.“ 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ,, Службеном листу града Чачка”. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 644 -1/2020-II 

28. мај 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

526. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 12. став 

2. Одлуке о одржавању јавних зелених површина 

(,,Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2018 и 6/2019),  

Градоначелник града Чачка, дана 15. јуна 

2020. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

о разрешењу односно именовању члана 

Стручне комисије за давање мишљења о 

уклањању стабала са јавних зелених 

површина на територији града Чачка   

I 

          РАЗРЕШАВА СЕ Драган Живковић, 

представник ЈКП ,,Водовод“ Чачак, дужности 

члана Стручне комисије за давање мишљења о 

уклањању стабала са јавних зелених површина на 

територији града Чачка, због одласка у пензију.  

II 

ИМЕНУЈЕ СЕ Љубиша Чкоњевић, 

представник ЈКП ,,Водовод“ Чачак, за члана 

Стручне комисије за давање мишљења о уклањању 

стабала са јавних зелених површина на територији 

града Чачка 

III 

Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“ . 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 020-42/2020-II 

15. јун 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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527. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

3. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градоначелник града Чачка, дана 27. маја 

2020. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 19/2019) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће, 

Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 47.000,00 динара, на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 229, за потребе Центра за 

стручно усавршавање Чачак, за измирење 

трошкова превоза запослених. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 229, економска класификација 

415 – Накнаде трошкова за запослене, Расход 

по наменама, 4151 - Накнаде трошкова за 

запослене, Функционална класификација 912, 

Извор финансирања 01 (издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник буџетских 

средстава – Градска управа за друштевене 

делатности, Индиректни корисник буџетских 

средстава – Центар за стручно усавршавање 

Чачак, 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 

Градоначелник 

Број: 401-224/2020-II 

27. мај 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

528. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

3. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градоначелник града Чачка, дана 27. маја 

2020. године донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 19/2019) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће, 

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 595, за потребе МЗ Парменац, 

за измирење обавеза за утрошену воду.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 595, 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– 

Месна заједница Парменац, Чачак 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 

Градоначелник 

Број: 401-225/2020-II 

27. мај 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

529. 

На основу члана 79. Статута града 

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

члана 14. став 3. Одлуке о буџету града Чачка 

за 2020. годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 

19/2019), а по предлогу Градске управе за 

финансије,  

Градоначелник града Чачка, дана 27. 

маја 2020. године донео је  
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РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 19/2019) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће, 

Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 380.000,00 динара, на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 351, за потребе Народног музеја 

Чачак, за измирење обавеза осветљења 

споменика Владиславу Петковићу Дису, који 

се налази у дворишту Народног музеја Чачак.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 351, економска класификација 

425 – Текуће поправке и одржавање, Расход по 

наменама, 4251 – Текуће поправке и 

одржавање зграда и објеката, Функционална 

класификација 820, Извор финансирања 01 

(издаци из средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за друштевене делатности, Индиректни 

корисник буџетских средстава Народни музеј 

Чачак, Програм 1201 Развој културе и 

информисања, ПА 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 

Градоначелник 

Број: 401-226/2020-II 

27. мај 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

530. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

3. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градоначелник града Чачка, дана 27. маја 

2020. године донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 19/2019) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће, 

Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 371.000,00 динара, на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 380, за потребе Уметничке 

галерије „Надежда Петровић“ Чачак, за 

измирење обавеза осветљења споменика 

Надежди Петровић, који се налази испред 

зграде Гимназије у Чачку.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 380, економска класификација 

425 – Текуће поправке и одржавање, Расход по 

наменама, 4251 – Текуће поправке и 

одржавање зграда и објеката, Функционална 

класификација 820, Извор финансирања 01 

(издаци из средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за друштвене делатности, Индиректни 

корисник буџетских средстава Уметничка 

галерија „Надежда Петровић“ Чачак, Програм 

1201 Развој културе и информисања, ПА 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 

Градоначелник 

Број: 401-228/2020-II 

27. мај 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

531. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

3. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градоначелник града Чачка, дана 2. јуна 

2020. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 19/2019) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 
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апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће, 

Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 119.300,00 динара, на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 599/1, за потрбе месне 

заједнице Мрчајевци за измирење обавеза по 

Пресуди на основу признања Основног суда у 

Чачку број 12.П.2639/19 од 20.02.2020. године. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 599/1, економска 

класификација 483 – Новчане казне и пенали 

по решењу судова, Функционална 

класификација 160, извор финансирања 01, 

(Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за финансије, Индиректни корисник– 

Месна заједница Мрчајевци Чачак, 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 

Градоначелник 

Број: 401-235/2020-II 

2. јун 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

532. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

3. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градоначелник града Чачка, дана 2. јуна 

2020. године донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 19/2019) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће, 

Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 15.000,00 динара, на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 224, за потребе ОШ „22. 

децембар“ Доња Трепча за исплату трошкова 

службеног путовања у иностранство.   

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 224, економска класификација 

463 – Трансфери осталим нивоима власти, 

Расход по наменама, 4222 – Трошкови 

службених путовања у иностранство, 

Функционална класификација 912, Извор 

финансирања 01 (издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских 

средстава – Градска управа за друштвене 

делатности, 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 

Градоначелник 

Број: 401-236/2020-II 

2. јун 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

533. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

3. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градоначелник града Чачка, дана 2. јуна 

2020. године донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 19/2019) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће, 

Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 465.000,00 динара, на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 439, за потребе Предшколске 

установе ,,Радост“ Чачак за измирење обавеза 

по пресуди Основног суда у Чачку број 

11П.бр.947/17  од 21.12.2018. године и пресуди 
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Привредног апелационог суда број 11 Пж 

1325/19 од 5.03.2020. године.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 439, економска класификација 

483 – Новчане казне и пенали по решењу 

судова, Расход по наменама, 4831 – Новчане 

казне и пеналии по решењу судова, 

Функционална класификација 911, извор 

финансирања 01, ( Издаци из средстава буџета 

града), Директни корисник буџетских 

средстава – Градска управа за друштвене 

делатности, Индиректни корисник средстава 

Предшколска установа „Радост“ Чачак, 

Програм 2001 Предшколско образовање и 

васпитање, ПА: 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“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-237/2020-II 

2. јун 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

534. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

3. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градоначелник града Чачка, дана 2. јуна 

2020. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 19/2019) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће,  

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 225, за потребе Економске 

школе Чачак, за исплату солидарне помоћи 

запосленом.   

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 225, економска класификација 

463 – Трансфери осталим нивоима власти, 

Расход по наменама, 4144 – Помоћ у 

медицинском лечењу запосленог или чланова 

уже породице и друге помоћи запосленом, 

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 0001 Функционисање 

средњих школа.  

3. О извршењу овог решења стараће се Градска 

управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-238/2020-II 

2. јун 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

535. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

3. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градоначелник града Чачка, дана 11. јуна 

2020. године донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 19/2019) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће, 

Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 200.000,00 динара, на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 93, за потребе Градске управе за 

урбанизам, зa исплату накнаде установљавања 

права стварне службености проласка цеви 

канализације на послужном добру физичког 

лица у КО Вапа.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 93, економска класификација 

485- Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа, Расход по 

наменама 4851- Накнада штете за повреде или 
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штету нанету од стране државних органа, 

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 

Градоначелник 

Број: 401-249/2020-II 

11. јун 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

536. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

3. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градоначелник града Чачка, дана 11. јуна  

2020. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 19/2019) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће, 

Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 420.000,00 динара, на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 629, за потребе Туристичке 

организације Чачка, за осветљење споменика 

војводи Степи Степановићу, који се налази 

испред зграде главне поште у Чачку.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 629, економска класификација 

425 – Текуће поправке и одржавање, Расход по 

наменама 4251 – Текуће поправке и одржавање 

зграда и објеката, Функционална 

класификација 473, Извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска управа 

за финансије, Индиректни корисник буџетских 

средстава – Јавна установа Туристичка 

организација Чачка, Програм 1502 Развој 

туризма, ПА 0001 Управљање развојем 

туризма.  

3. О извршењу овог решења стараће се Градска 

управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-250/2020-II 

11. јун 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

537. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

3. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градоначелник града Чачка, дана 11. јуна 

2020. године донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 19/2019) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће, 

Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 250.000,00 динара, на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/2, за потребе Агрономског 

факултета Чачак, за учешће у суфинансирању 

трошкова штампања научне монографије под 

називом ЈАГОДАСТО ВОЋЕ – Технологија 

гајења, заштите и прераде, чији су издавачи 

Агрономски факултет Чачак и Институт за 

воћарство Чачак. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 5/2, економска класификација 

463 – Трансфери осталим нивоима власти, 

Расход по наменама 4631 - Текући трансфери 

осталим нивоима власти, 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.  
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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 

Градоначелник 

Број: 401-251/2020-II 

11. јун 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

538. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

3. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градоначелник града Чачка, дана 11. јуна 

2020. године донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 19/2019) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће, 

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 5, за организовање турнира у 

малом фудбалу ,,Видовдан“ 2020, који се 

одржава у Сочаници, општина Лепосавић, а на 

коме учествују деца различитих узраста из 

општине Лепосавић и суседних градова и 

општина.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 5, економска класификација 423 

– Услуге по уговору, Расход по наменама 4239 

– Остале опште услуге, 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 

Градоначелник 

Број: 401-252/2020-II 

11. јун 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

539. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

3. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градоначелник града Чачка, дана 12. јуна 

2020. године донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 19/2019) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће, 

Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 286.000,00 динара, за 

непланиране сврхе за које није утврђена 

апропријација и то за потребе Центра за 

социјални рад града Чачка за санацију 

стамбених објеката социјално угрожених 

корисника Центра и отвара нова апропријација 

190/1, економска класификација 463 – 

Трансфери осталим нивоима власти, Расход по 

наменама, 4728 – Накнаде из буџета за 

становање и живот, Функционална 

класификација 090, Извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за друштвене делатности, Индиректни 

корисник – Центар за социјали рад Чачак, 

Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

нови пројекат 0901-06 Накнаде за становање и 

живот. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 190/1, економска 

класификација 463 – Трансфери осталим 

нивоима власти, Расход по наменама, 4728 – 

Накнаде из буџета за становање и живот, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских 

средстава – Градска управа за друштвене 

делатности,  Индиректни корисник – Центар за 

социјали рад Чачак, Програм 0901 Социјална и 
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дечија заштита, нови пројекат 0901-06 Накнаде 

за становање и живот.  

3. О извршењу овог решења стараће се Градска 

управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-253/2020-II 

12. јун 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

540. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

3. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градоначелник града Чачка, дана 12. јуна 

2020. године донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 19/2019) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће, 

Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 80.000,00 динара, на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 184, за потребе Центра за 

социјални рад града Чачка, за набавку 

средстава за хигијену. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 184, економска класификација 

463 - Трансфери осталим нивоима власти, 

Расход по наменама, 4268 – Материјал за 

одржавање хигијене и угоститељство, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских 

средстава – Градска управа за друштвене 

делатности,  Индиректни корисник – Центар за 

социјали рад Чачак, Програм 0901 Социјална и 

дечија заштита, ПА 0001 Средства за редовно 

финансирање Центра за социјални рад.  

3. О извршењу овог решења стараће се Градска 

управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-254/2020-II 

12. јун 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

541. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

3. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градоначелник града Чачка, дана 15. јуна 

2020. године донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града 

Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист града Чачка“ број 

19/2019) раздео 2 Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

града), Директни корисник буџетских средстава – 

Градско веће, Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 160.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 595, за 

потребе МЗ Виљуша, за измирење обавеза за 

утрошену електричну енергију чија потрошња је 

повећана због уградњe пумпи које упумпавају 

воду у постојеће резервоаре.   

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 595, економска класификација 421- 

Стални трошкови, Расход по наменама 4212 – 

Енергетске услуге, Функционална класификација 

160, Извор финансирања 01 (издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник буџетских 

средстава – Градска управа за финансије, 

Индиректни корисник – Месна заједница Виљуша 

Чачак, 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 

Градоначелник 

Број: 401-255/2020-II 

15. јун 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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