
 

ГОДИНА LV БРОЈ 15 
ЧАЧАК  4. август 

2021. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

279. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3. Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020 и 12/2021), а 

по предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 22. јула 

2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 30/2020 и 12/2021) 

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 71.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 216  за исплату солидарне 

помоћи запосленом у Економској школи 

Чачак, због смрти члана уже породице.   

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 216, економска 

класификација 463 – Трансфери осталим 

нивоима власти, Расход по наменама, 4143 

– Отпремнине и помоћи, Функционална 

класификација 920, Извор финансирања 01 

(Издаци из средсава 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: 401-454/2021-II 

22. јул 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

280. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020 и 

12/2021), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 29. јулa 

2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 30/2020 и 12/2021) 

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 121.700,00 динара 

(100.000,00 динара нето и 21.700,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацију 6/1, за новчану помоћ 



Страна 1926 – Број 15 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 4. август 2021. године 

Кристини Симовић из Чачка у току лечења 

оца Радојка Симовића из Чачка. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник, 

Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

ПА 0001 – Једнократне помоћи и други 

облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-457/2021-II 

29. јул 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

281. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020 и 

12/2021), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 29. јулa 

2021. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 30/2020 и 12/2021) 

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 62.500,00 динара 

(50.000,00 динара нето и 12.500,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацију 6/1, за новчану помоћ 

Миладину Јовановићу из Чачка у току 

лечења. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник, 

Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

ПА 0001 – Једнократне помоћи и други 

облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-455/2021-II 

29. јул 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

282. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020 и 

12/2021), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 22. јулa 

2021. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 30/2020 и 12/2021) 

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 - 



4. август 2021. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 1927 – Број 15 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 46.700,00 динара 

(40.000,00 динара нето и 6.700,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ 

Милеви Глишовић из Чачка на име лечења. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник, 

Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

ПА 0001 – Једнократне помоћи и други 

облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-453/2021-II 

22. јул 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

283. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3. Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020 и 12/2021), а 

по предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 29. јула 

2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 30/2020 и 12/2021) 

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 38.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 444, за потребе Mесне 

заједнице Овчар Бање, за измирење 

обавеза по испостављеном предрачуну за 

набавку боја за сликање мурала на објекту 

месне заједнице у склопу пројекта 

осликавања мурала на територији града 

Чачка и манифестације Дани урбане 

културе.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 444, економска 

класификација 426 – Материјал, Расход по 

наменама, 4269 – Материјал за посебне 

намене, Функционална класификација 160,  

Извор финансирања 01 (Издаци из 

средсава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за финансије, Индиректни 

корисник  - Месна заједница Овчар Бања, 

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- 462/2021-II 

29. јул 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

284. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3. Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020 и 12/2021), а 

по предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 29. јула 

2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист 



Страна 1928 – Број 15 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 4. август 2021. године 

града Чачка“ број 30/2020 и 12/2021) 

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 70.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 441, за потребе Mесне 

заједнице Жаочани, за измирење обавеза 

по испостављеним рачунима  ЈКП 

„Водовод“ Чачак, за превоз воде за пиће 

цистерном.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 441, економска 

класификација 421 – Стални трошкови, 

Расход по наменама, 4213 – Комуналне 

услуге, Функционална класификација 160,  

Извор финансирања 01 (Издаци из 

средсава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за финансије, Индиректни 

корисник  - Месна заједница Жаочани, 

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- 461/2021-II 

29. јул 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

285. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020 и 

12/2021), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 23. јулa 

2021. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 30/2020 и 12/2021) 

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 121.700,00 динара 

(100.000,00 динара нето и 21.700,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ 

породици у току лечења малолетне Нине 

Перишић. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник, 

Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

ПА 0001 – Једнократне помоћи и други 

облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-368/2021-II 

23. јул 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 286. 

 На основу члана 84. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ број 6/2019) и члана 71. 

Одлуке о јавном водоводу и канализацији града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 13/2008 и 

9/2011- др.одлука ) 
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              Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 3. августа 2021. године,  донело је 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  

О  УВОЂЕЊУ МЕРЕ РЕСТРИКЦИЈЕ 

ПОТРОШЊЕ ВОДЕ 

Члан 1. 

 У Одлуци o увођењу мере рестрикције 

потрошње воде број 06-131/2021-III од 31. јула 

2021. године, члан 1. мења се и гласи: 

„Члан 1. 

 Овом одлуком уводе се мере рестрикције 

потрошње воде и то:  

- забрана коришћења воде из водовода 

за поливање паркова, вртова, башти, 

прање улица и возила; 

- ускраћивање давања воде, затварањем 

воде у појединим деловима града у 

одређено време на следећи начин:  

1. Искључењем подсистема МЗ 

„Видова“ – МЗ „Рошци“, 

подсистема МЗ „Пријевор“, 

подсистема МЗ „Прислоница“ – 

МЗ „Горња Трепча“, подсистема 

МЗ „Станчићи“, подсистема МЗ 

„Мојсиње“ – МЗ „Доња Трепча“, 

подсистема МЗ „Јездина“ – део МЗ 

„Лозница“  и подсистема МЗ 

„Трнава“ са водоводне мреже дана 

3. августа 2021. године ( уторак), у 

09.00 часова и њиховим 

укључењем наредног дана у 09.00 

часова; 

2. Искључењем подсистема МЗ 

„Трбушани“ – МЗ „Миоковци“, 

подсистема МЗ „Љубић“ – 

висинске зоне, насеље „Шебеци“ и 

МЗ „Ракова“, подсистема МЗ 

„Прељина“ ( висинске зоне),  

подсистема МЗ „Кулиновци“ и део 

МЗ „Лозница“ и подсистема МЗ 

„Парменац“ са водоводне мреже 

дана 4. августа 2021. године       

(среда) у 09.00 часова и њиховим 

укључењем наредног дана у 09.00 

часова.“ 

 

 

Члан 2. 

  У члану 2. Одлуке после става 1. 

додаје се став 2. који гласи: 

„ Мера рестрикције потрошње воде 

ускраћивањем давања воде, затварањем 

воде у појединим деловима града у 

одређено време, примењиваће се циклично 

према утврђеном редоследу из члана 1. 

Одлуке, све до стабилизације стања 

водоснабдевања система „Рзав“ Ариље.“ 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу и примењује се 

од дана доношења.  

Члан 4. 

 Одлуку објавити у средствима јавног 

информисања и на сајту града Чачка.  

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06 -134/2021-III 

3. август 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 287. 

 На основу члана 84. став 1. тачка 26) 

Статута града Чачка ( „Службени лист града 

Чачка“ број 6/19) и члана 6. став 1. Одлуке о јавном 

линијском градском и приградском превозу 

путника („Службени лист града Чачка“ број 17/17 

и 29/20),   

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 28. јула 2021. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

о  утврђивању линија јавног линијског 

превоза путника у градском и приградском 

саобраћају на територији града Чачка 

1. Утврђују се линије у обављању јавног 

линијског превоза путника у градском и 

приградском саобраћају на територији града 

Чачка: 

Линије градског превоза    

Линија број 1 Спомен парк – Солид - Технос, 

дужине 5 km, са стајалиштима: 
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Спомен парк - Црногорац - Ул.Првомајска - Стара 

гаража - Ул.Немањина - Три багрема - Пошта - 

Солид - Медицина рада - Кланица - Пивара - 

Технос  

минимални број полазака: 1/0 + 1/0 (Солид - 

Спомен парк) + 1/0 (Технос - Солид), превоз се 

врши радним данима 

Линија број 2  Љубић дом - Градско гробље - 

Лозница, дужине 4 km, са стајалиштима:  

Љубић дом - Нова школа Љубић  - Љубић пошта - 

Љубић кеј - Обданиште Љубић - Здравствена 

станица - Медицина рада - Солид - Цар Лазар - ОШ 

Милица Павловић - Балканска - Кружни пут - 

Градско гробље - Лозница ПТТ - Табла колачи - 

Лозница продавница  

минимални број полазака: 5/6 + 1/0 (Солид - 

Лозница продавница) + 1/1 (Љубић дом - Солид). 

Превоз се врши суботом.  

 

Линија број 3 Солид - Лозница, дужине 2 km, са 

стајалиштима:  

Солид - Цар Лазар - ОШ Милица Павловић - 

Балканска - Кружни пут - Градско гробље-Лозница 

ПТТ - Табла колачи - Лозница продавница   

минимални број полазака: 14/14, превоз се врши 

радним данима  

 

Линија број 4 Солид – Лозница – Ровића чесма, 

дужине 3,7 км, са стајалиштима:   

Солид - Цар Лазар - ОШ Милица Павловић - 

Балканска - Кружни пут - Градско гробље-Лозница 

ПТТ - Табла колачи - Лозница продавница – 

Симовићи Лозница – Ровића чесма  

минимални број полазака: 7/7, превоз се врши 

радним данима         

Линија број 5 Љубић дом - Болница, дужине 5 km, 

са стајалиштима : 

Љубић дом - Нова школа Љубић  - Љубић пошта - 

Љубић кеј - Обданиште Љубић -Здравствена 

станица - Медицина рада - Солид - Цар Лазар - 

Пролетер - Цер - Пруга –Болница - Нова Болница      

минимални број полазака: 2/1 + 1/0 (Солид - 

Љубић дом) + 1/0 (Нова Болница - Солид). Превоз 

се врши суботом.  

Линије приградског превоза     

Линија број 6 Слобода - Трнавска раскрсница - 

Слатина, дужине 19 km, са стајалиштима: 

Слобода - Мала колонија - Јездинско поље – 

Ранђићи - Слободина раскрсница -Здравствена 

станица број 4 - Бедем - Табла хотел Морава - 

Пошта - Гимназија - Солид -Цар Лазар - Пролетер 

- Цер - Пруга - Болница - Обданиште Колибри - 

Атеница ново насеље 1 -Атеница ново насеље 2 - 

Трнавска река – Томаш - Трнавска раскрсница - 

Пљошта -Виљуша раскрсница - Ђоковчев гроб - 

Вапа раскрсница - Заблаће - Заблаће школа -

Фабрика лепка – Лазовићи – Споменици – 

Томовићи - Слатинска бања раскрсница -Слатина        

минимални број полазака: 50/48 + 3/2 (Солид - 

Слатина) + 3/1 (Слобода - Солид).  Ови поласци се 

одржавају радним данима. Током викенда, 

државног празника одржава се 36/37 полазака.  

Линија број 7  Авенија липа  - Атеница Обреж  III 

- Симовића пекара, дужине 8 km, са стајалиштима: 

Авенија липа - Специјална школа - Зграда 

Солидарности - Табла хотел Морава – Пошта –

Гимназија – Солид - Цар Лазар - Пролетер – Цер – 

Пруга - Болница - Обданиште Колибри - Кланица 

2 - Атеничка река - Обреж 1 - Ракићевићи - 

Павловића воденица - Симовића пекара     

минимални број полазака: радним данима: 30/31 + 

1/1 (Солид - Симовића пекара) + 1/1 (Авенија липа 

- Солид).  

Линија број 8 Прислоница поље - Чачак (Црква) - 

Атеница школа, дужине 17,5 km, са стајилиштима: 

Прислоница поље - Прељина поље - Прељина 

(Интерекс) - Ауто база - Коњевићи - Љубић школа 

- Војска - Колска радионица - Танаско Рајић - 

Црква - Центар за социјални рад - Младост - 

Капетан - Саобраћајна полиција - Цер - Пруга - 

Болница - Атеница школа  

минималан број полазака: свакога дана 4/4 +12/11 

(Прељина (Интерекс) - Атеница школа) + 2/3 

(Чачак АС - Атеница школа) + 2/3 (Прељина - 

Чачак АС)  

Линија број 9 Горња Трнава (Студенац) - Љубић 

кеј, дужине 10 km, са стајалиштима: 

Трнава Студенац – Павловићи - Старо село - 

Трнавска врата - Протића бунар - Симовића дуд - 

Симовића пекара - Трнавска школа – Јањићи - 

Трнавска раскрсница 2 - Томаш Чачак - Трнавска 

река - Атеница ново насеље 2 - Атеница ново 

насеље 1 - Обданиште Колибри -Болница - Пруга - 

Цер - Пролетер - Цар Лазар - Солид - Медицина 

рада - Танаско Рајић -Љубић рампа-Љубић кеј          

минимални број полазака: 6/6 + 4/3 (Протића 

бунар - Љубић кеј) + 3/1 (Солид - Љубић кеј), 

превоз се врши радним данима 

Линија број 10 Гoрња Атеница - Љубић дом, 

дужине 9 km, са стајалиштима: 
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Горња Атеница - Напер - Шипетићи - Средојевићи 

- Кланица - Обданиште Колибри -Болница - Пруга 

- Цер - Пролетер - Цар Лазар - Солид - Медицина 

рада - Здравствена станица - Обданиште Љубић - 

Љубић кеј - Љубић пошта - Нова школа Љубић - 

Љубић дом                    

минимални број полазака: 10/10 + 2/4  (Г. Атеница 

- Солид) + 1/0 (Солид - Љубић дом),  

превоз се врши радним данима 

Линија број 11 Солид - Љубић рампа - Горњи 

Трбушани - Симеуновићи, дужине 12 km, са 

стајалиштима: 

Солид - Медицина рада - Танаско Рајић - Љубић 

рампа - Суви брег - Кубурин млин - Воћара - 

Камени мост - Пјевчев плац - Тодоровићи - 

Трбушани - Трбушани школа - Састанак - 

Крстовићи - Савковићи - Вучићевића сокак - 

Викендица Пријевор - Пријевор дом - 

Симеуновићи     

минимални број полазака:1/0, превоз се врши 

радним данима 

Линија број 12 Симеуновићи - Љубић рампа - 

Солид, дужине 10 km, са стајалиштима:   

Симеуновићи - Пријевор дом - Зарин гај - Дивље 

Поље - Баре - Трбушани железничка станица - 

Моравац - Ново насеље Трбушани - Трафо станица 

- Суви брег - Љубић рампа -Танаско Рајић - 

Медицина рада - Солид  

минимални број полазака: 4/5, превоз се врши 

радним данима  

Линија број 13 Кулиновачко поље – Горњи 

Трбушани школа, дужине 11 km, са стајалиштима: 

Кулиновачко поље - Величићи Чачак - 

Капларевићи - ФРА паркинг - Млекара - Нова 

Болница - Болница - Пруга - Цер - Пролетер - Цар 

Лазар - Солид - Медицина рада -Здравствена 

станица - Oбданиште Љубић - Љубић кеј - Љубић 

рампа - Суви брег - Кубурин млин - Воћара - 

Камени мост - Пјевчев плац - Тодоровићи - 

Трбушани - Трбушани школа     

минимални број полазака: радним данима: 18/19 + 

3/3 (Солид - Трбушани школа) + 3/3 (Кулиновачко 

поље - Солид), суботом и у време државног 

празника: 17/18 + 2/3 (Солид - Трбушани школа) + 

2/2 (Кулиновачко поље - Солид) 

 

Линија број 14  Трнава Студенац - Протића бунар  

- Авенија липа, дужине 11 km, са стајалиштима: 

Трнава Студенац - Павловићи - Старо село -

Трнавска врата - Протића бунар - Симовића дуд - 

Симовића пекара - Трнавска школа - Јањићи - 

Трнавска раскрсница 2 - Томаш Чачак -Трнавска 

река - Атеница ново насеље 2 - Атеница ново 

насеље 1 - Обданиште Колибри -Болница - Пруга - 

Цер - Пролетер - Цар Лазар - Солид - Гимназија - 

Пошта - Табла хотел Морава - Зграда 

солидарности - Специјална школа - Авенија липа     

минимални број полазака: 4/4 + 3/3 (Протића 

бунар  - Авенија липа) + 1/2 (Солид – Авенија 

липа), превоз се врши суботом, недељом и у време 

државног празника 

Линија број 15 Горња Атеница - Авенија липа, 

дужине 9 km, са стајалиштима:        

Горња Атеница - Напер - Шипетићи - Средојевићи 

- Кланица - Обданиште Колибри -Болница - Пруга 

- Цер - Пролетер - Цар Лазар - Солид - Гимназија - 

Пошта - Табла хотел Морава - Зграда 

солидарности - Специјална школа - Авенија липа         

минимални број полазака: 4/4 + 1/0 (Горња 

Атеница - Солид) + 3/0 (Авенија липа - Солид), 

поласци се одржавају суботом, недељом и у време 

државног празника 

Линија број 16  Солид - Трбушани (Комуна) - 

Пријевор (Викендица), дужине 10 km, са 

стајалиштима: 

Солид - Медицина рада - Здравствена станица - 

Oбданиште Љубић - Љубић кеј - Љубић рампа - 

Суви брег - Кубурин млин - Воћара - Камени мост 

- Пјевчев плац - Тодоровићи -Трбушани - 

Трбушани школа - Састанак - Крстовићи - 

Савковићи - Вучићевића сокак -Викендица 

Пријевор                 

минимални број полазака: 2/1, превоз се врши 

радним данима 

Линија број 17  Слатина - Бапско Поље (до 

Циглане), дужине 9 km, са стајалиштима: Слатина 

- Чагурани - Марјаново брдо - Ковачевићи - 

Чагурани 2 - Лазовића рампа - Павловићи - 

Капларевићи - Бунарџићи - Циглана - Цветковића 

раскрсница - Бапска раскрсница - Бапско Поље   

минимални број полазака: 2/2, превоз се врши 

радним данима  

 

Линија број 18 Бапско поље  -  Горичани  -  

Слатина, дужине 8 km, са стајалиштима: Бапско 

Поље - Бабићи Бапско Поље - Димитријевићи 

Бапско Поље - Трафо станица Горичани - 

Горичани - Мршинци - Ковачевићи - Марјаново 

брдо - Чагурани - Слатина 
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минимални број полазака: 1/4, превоз се врши 

радним данима када ђаци иду у школу  

 

Линија број 19 Бапско поље  -  Горичани  -  

Качулице Циганска кућа, дужине 10 km, са 

стајалиштима:  

Бапско Поље - Бабићи Бапско Поље - 

Димитријевићи Бапско Поље - Трафо станица 

Горичани - Горичани - Лужани - Дамљановићи - 

Качулице Циганска кућа 

минимални број полазака: 2/1, превоз се врши 

радним данима када ђаци иду у школу  

 

Линија број 20 Слатина - Качулице - Горичани, 

дужине 9 km, са стајалиштима: Слатина - Чагурани 

- Марјаново брдо - Ковачевићи - Мршинци - 

Горичани - Лужани -Дамљановићи - Качулице 

Циганска кућа - Дамљановићи – Лужани - 

Горичани  

минимални број полазака: 1/0 + 1/0 (Качулице 

циганска кућа - Слатина), превоз се врши радним 

данима када ђаци иду у школу.  

 

Линија број 21 Премећа – Петница - Качулице 

Циганска кућа, дужине 13 km, са стајалиштима: 

Премећа - Петница - Петница задруга - Ћировача - 

Трифуновићи  - Ћава - Ђуровићи -Рисимовићи - 

Ђорђевићи  - Ковачевићи - Мршинци - Горичани - 

Лужани - Дамљановићи -Качулице - Циганска 

кућа 

минимални број полазака: 1/0, радним данима када 

ђаци иду у школу.  

 

Линија број 22 Премећа - Петница - Слатина, 

дужине 10 km, са стајалиштима:  

Премећа - Петница - Петница задруга - Ћировача - 

Трифуновићи - Ћава - Ђуровићи -Рисимовићи - 

Ђорђевићи - Ковачевићи - Марјаново брдо - 

Чагурани - Слатина  

минимални број полазака: 5/0, радним данима када 

ђаци иду у школу; 3/0 радним данима током 

распуста 

 

Линија број 23 Слатина - Пајовићи - Премећа, 

дужине 8 km, са стајалиштима: 

Слатина - Раскрсница - Петрича - Пајовићи - 

Берјани - Чедова кућа - Дурануша - Мутаве -

Премећа 

 минимални број полазака: 5/0 радним данима када 

ђаци иду у школу, 3/0 радним данима за време 

распуста  

Линија број 24 Чачак - Катрга, дужине 26 km, са 

стајалиштима: 

Чачак Аутобуска станица - Медицина рада - 

Танаско Рајић - Колска радионица - Војска -Љубић 

школа - Коњевићи - Ауто база - Прељина - Балуга 

споменици - Балуга 2 - Балуга 3 - Чегар - Станчићи 

- Мојсиње - Шешкина кућа - Стара кафана - Доња 

Горевница -Драгачевица - Шмит - Мрчајевци - 

Радовићи - Катрга раскрсница - Катрга        

Минимална број полазака: 1/1 радним данима  

Линија број 25  Чачак - Бресница, дужине 23 km, 

са стајалиштима: 

Чачак Аутобуска станица - Медицина рада - 

Танаско Рајић - Колска радионица - Војска -Љубић 

школа - Коњевићи - Ауто база - Прељина - Балуга 

споменици - Балуга 2 - Балуга 3 - Чегар - Станчићи 

- Мојсиње - Шешкина кућа - Стара кафана - Доња 

Горевница -Драгачевица - Шмит - Мрчајевци - 

Јасен - Катанића пут - Шћеповића пут - Бресница       

минималан број полазака: 2/1 + 0/1 (Мрчајевци-

Бресница), сваког дана 

Линија број 26  Чачак - Бресница - Ђокића школа, 

дужине 28 km, са стајалиштима: Чачак Аутобуска 

станица - Медицина рада - Танаско Рајић - Колска 

радионица - Војска -Љубић школа - Коњевићи - 

Ауто база - Прељина - Балуга споменици - Балуга 

2 - Балуга 3 - Чегар - Станчићи - Мојсиње - 

Шешкина кућа - Стара кафана - Доња Горевница -

Драгачевица - Шмит - Мрчајевци - Јасен - 

Катанића пут - Шћеповића пут - Бресница - 

Стругара Бресница - Милутиновићи - Урошевићи 

- Никићи - Ђокића школа  

минимални број полазака: 1/1, радним данима када 

ђаци иду у школу  

Линија број 27  Чачак - Бресница - Вујетинци, 

дужине 37 km, са стајалиштима:  

Чачак Аутобуска станица - Медицина рада - 

Танаско Рајић - Колска радионица - Војска -Љубић 

школа - Коњевићи - Ауто база - Прељина - Балуга 

споменици - Балуга 2 - Балуга 3 - Чегар - Станчићи 

- Мојсиње - Шешкина кућа - Стара кафана - Доња 

Горевница -Драгачевица - Шмит - Мрчајевци - 

Јасен - Катанића пут - Шћеповића пут - Бресница - 

Јасен Бресница - Павловићи - Два дуда - Ђокића 

раскрсница - Маринковићи - Маринковића бунар - 

Царевића ћуприја - Петричевићи - Обровића извор 

- Тешовића Мајдан - Дом Вујетинци - Обреновићи 

- Споменици Вујетинци - Липа - Вујетинци  

минимални број полазака: 0/1 + 1/1 (Мрчајевци - 

Вујетинци), радним данима.  

Линија број 28  Чачак – Бечањ - Вујетинци, дужине 

36 km, са стајалиштима:  

Чачак Аутобуска станица - Медицина рада - 

Танаско Рајић - Колска радионица - Војска -Љубић 

школа  -  Коњевићи - Ауто база - Прељина - Балуга 

споменици - Балуга 2 - Балуга 3 - Чегар - Станчићи 

- Мојсиње - Шешкина кућа - Стара кафана - Доња 

Горевница -Драгачевица - Шмит - Мрчајевци - 

Јасење - Курезића куће - Баре Бечањ - Бечањ дом -
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Бечањ школа - Марићи - Петрићевићи - Обровића 

извор - Тешовића мајдан - Вујетинци дом - 

Обреновићи - Споменици Вујетинци - Липа - 

Вујетинци  

минимални број полазака: 1/0 + 1/1 (Мрчајевци - 

Вујетинци), радним данима.  

Линија број 29  Чачак - Мрчајевци - Остра, дужине 

26 km, са стајалиштима: 

Чачак Аутобуска станица - Медицина рада - 

Танаско Рајић - Колска радионица - Војска -Љубић 

школа - Коњевићи - Ауто база - Прељина - Балуга 

споменици - Балуга 2 - Балуга 3 - Чегар - Станчићи 

- Мојсиње - Шешкина кућа - Стара кафана - Доња 

Горевница -Драгачевица - Шмит - Мрчајевци - 

Јама - Новаковићи - Гробље - Аврамовићи - 

Стојковићи - Ђоковићи - Ђоковића грм - Остра   

минимални број полазака: радним данима када 

ђаци иду у школу:1/0 + 1/2 (Мрчајевци - Остра), 

радним данима за време распуста: 1/1 + 1/0 

(Мрчајевци - Остра)  

 

Линија број 30  Мрчајевци - Буковац, дужине 9 km, 

са стајалиштима:  

Мрчајевци - школа Мрчајевци - Баралићи - 

Вуковићи - Пауновићи - Драгићевићи -Анђелићи - 

Савићи - Буковац      

минимални број полазака: 2/2 радним данима када 

ђаци иду у школу. 

Линија број 31 Чачак - Горња Трепча, дужине 22 

km, са стајалиштима: 

Чачак Аутобуска станица - Медицина рада  - 

Танаско Рајић - Колска радионица - Војска -Љубић 

школа - Коњевићи - Ауто база - Прељина - Балуга 

споменици - Балуга 2 - Балуга 3 - Чегар - Станчићи 

2 - Руски споменици - Милића кућа - Николићи - 

Задруга Трепча - Трепча школа - Добросављевићи 

- Мост Трепча - Никитовића воденица - Газдића 

воденица - Орах - Кафана Трепча - Горња Трепча                      

минимални број полазака: 8/8 + 1/1 (Станчићи – 

Горња Трепча) радним данима када ђаци иду у 

школу, 7/7 + 1/1 (Станчићи – Горња Трепча) 

радним данима током распуста, 4/4 викендом и 

током празника.  

Линија број 32 Чачак - Прељина - Прислоница, 

дужине 14 km, са стајалиштима: 

Чачак Аутобуска станица - Медицина рада - 

Танаско Рајић - Колска радионица - Војска -Љубић 

школа - Коњевићи - Ауто база - Прељина - 

Прељина поље - Прислоница поље -Гојковића пут 

- Домановића куће - Школа Прислоница - 

Милошевића куће - Прислоница                

минимални број полазака: 1/1 радним данима када 

ђаци иду у школу. 

Линија број 33 Чачак - Ракова - Милићев гај, 

дужине 22 km, са стајалиштима: 

Чачак Аутобуска станица - Медицина рада - 

Танаско Рајић - Колска радионица - Војска -Љубић 

школа - Коњевићи - Ауто база - Прељина - Шебеци 

- Мост Ракова - Бунарача -Мајорова кућа - 

Мијаиловићи - Дом Ракова - Ђурића пут - Ракова - 

Пелагијина кућа - Милићевачка река - Циганска 

кућа - Школа Милићевци - Пирамида - Плац - 

Обрадовићи -Милићев гај       

Минимални број полазака: 4/0 радним данима када 

ђаци иду у школу, 3/0 радним данима током 

распуста, 2/0 суботом и недељом 

Линија број 34 Милићев гај - Милићевци Прокоп - 

Чачак, дужине 32 km, са стајалиштима: 

Милићев гај - Обрадовићи - Плац - Пирамида - 

Школа Милићевци - Циганска кућа-Ниџовићи - 

Бајићи - Ђорђевићи - Кнежевићи - Милићевци 

Прокоп - Кнежевићи - Ђорђевићи  - Бајићи - 

Ниџовићи - Циганска кућа - Милићевачка река - 

Пелагијина кућа - Ракова - Ђурића пут - Дом 

Ракова - Мијаиловићи - Мајорова кућа – Бунарача 

- Мост Ракова - Шебеци - Прељина - Ауто база - 

Коњевићи - Љубић школа - Војска - Колска 

радионица - Танаско Рајић - Медицина рада - 

Чачак Аутобуска станица 

Минимални број полазака: 4/0 радним данима када 

ђаци иду у школу, 3/0 радним данима током 

распуста, 1/0 суботом и недељом 

Линија број 35 Чачак - Трбушани - Милићев гај, 

дужине 16 km, са стајалиштима: 

Чачак Аутобуска станица - Медицина рада - 

Танаско Рајић - Љубић рампа - Суви брег -Кубурин 

млин - Воћара - Камени мост - Пјевчев плац - 

Тодоровићи - Трбушани - Милићевачка 

раскрсница - Вранићи - Пелагијина кућа - 

Милићевачка река - Циганска кућа - Школа 

Милићевци – Пирамида – Плац – Обрадовићи - 

Милићев гај  

Минимални број полазака: 1/0 радним данима 

Линија број 36  Чачак - Камењак - Шишовићи, 

дужине 16 km, са стајалиштима: 

Чачак Аутобуска станица - Медицина рада - 

Танаско Рајић - Љубић рампа - Суви брег -Кубурин 

млин - Воћара - Камени мост - Пјевчев плац - 

Тодоровићи - Трбушани -Милићевачка 

раскрсница - Вранићи раскрсница - Вранићи 

продавница - Липе - Тромеђа -Николића сокак - 



Страна 1934 – Број 15 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 4. август 2021. године 

Ћирића сокак - Адамова капија - Персино брдо - 

Недељковића грм -Дубљански пут - Камењак  - 

Шишовићи         

минимални број полазака:1/1 радним данима када 

ђаци иду у школу 

Линија број 37  Чачак - Мендова кућа - Миоковци, 

дужине 26 km, са стајалиштима:                

Чачак Аутобуска станица - Медицина рада - 

Танаско Рајић - Љубић рампа - Суви брег -Кубурин 

млин - Воћара - Камени мост - Пјевчев плац - 

Тодоровићи - Трбушани -Сепарација - Раскрсница 

- Дробњачки пут - Ђуровићи - Шаловића пут - 

Лазовића млин -Дамљановићи - Топаловићи - 

Савића бунар - Миоковци школа - Поповићи - 

Мендова кућа - Поповићи - Миоковци школа - 

Дријење - Ридови - Миоковци (Домис)             

минимални број полазака:1/1 радним данима када 

ђаци иду у школу 

Линија број 38 Камењак (Шишовићи) - Горња 

Горевница (школа), дужине 11 km, са 

стајалиштима:                 

Шишовићи - Камењак - Дубљански пут - 

Недељковића грм - Персино брдо - Адамова капија 

- Ћирића сокак - Николића сокак - Тромеђа - Липе 

- Вранићи продавница - Вранићи раскрсница - 

Ђуровићи - Торомани - Трсине - Горња Горевница 

школа  

 минимални број полазака:1/0 радним данима када 

ђаци иду у школу 

Линија број 39  Камењак (Шишовићи ) - Горња 

Горевница (школа) - Чачак, дужине 22 km, са 

стајалиштима:         

Шишовићи - Камењак - Дубљански пут - 

Недељковића грм - Персино брдо - Адамова капија 

- Баре - Брковићи - Горња Горевница дом - Горња 

Горевница школа – Трсине -Торомани - Ђуровићи 

- Вранићи раскрсница - Милићевачка раскрсница - 

Трбушани -Тодоровићи - Пјевчев плац - Камени 

мост - Воћара - Кубурин млин - Суви брег - Љубић 

рампа - Танаско Рајић - Медицина рада - Чачак 

Аутобуска станица       

минимални број полазака:1/0 радним даном када 

ђаци иду у школу                                                 

Линија број 40  Чачак - Трбушани - Горња 

Горевница (Поповићи), дужине 16 km, са 

стајалиштима: 

Чачак Аутобуска станица-Медицина рада - 

Танаско Рајић - Љубић рампа - Суви брег -Кубурин 

млин - Воћара - Камени мост - Пјевчев плац - 

Тодоровићи - Трбушани -Милићевачка 

раскрсница - Вранићи раскрсница - Ђуровићи - 

Торомани - Трсине - Горња Горевница школа - 

Кораксића капија - Бркићи - Горња Горевница 

продавница -Милошевићи - Ивановићи - 

Поповићи    

минимални број полазака:2/2 радним даном 

Линија број 41  Чачак - Јанчићи, дужине 21 km, са 

стајалиштима: 

Чачак Аутобуска станица - Медицина рада  - 

Танаско Рајић - Љубић рампа - Суви брег -Трафо 

станица - Ново насеље Трбушани - Моравац - 

Трбушани железничка станица - Баре Трбушани - 

Дивље поље - Зарин гај - Шибалићи - Пријевор 

школа - Симеуновићи - Пријевор железничка 

станица - Рујак - Железнички мост - Јеленко Савић 

- Маслаћи -Цагање - Мусин поток - Јасен - Минића 

воденица - Маџаревића луке - Јанчићи     

минимални број полазака: 3/3 радним данима 

Линија број 42  Чачак - Овчар Бања, дужине 17 km, 

са стајалиштима: 

Чачак Аутобуска станица - Солид - Пошта - Табла 

Хотел Морава - Бедем - Здравствена станица број 

4 - Слободина раскрсница - Лупњача - Бељина 

задруга - Јабучар - Парменац -Риђаге - Висећи 

мост - Паковраће - Манастир Ваведење - 

Међувршје - Пејичина кривина  -Манастир Јовање 

- Манастир Никоље - Планинарски дом - Овчар 

бања        

минимални број полазака: 1/1 суботом и недељом 

у периоду од 1.маја до 1. oктобра 

 

2. Овим решењем замењује се решење Градског 

већа града Чачка број 128/2017-III од 27.07.2017.г, 

које је објављено у „Службеном листу града 

Чачка“ број 14/17. 

3. Решење објавити у „Службеном листу града 

Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06 -131/2021-III 

28. јул 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 
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288. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020 и 

12/2021), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 22. јулa 

2021. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 30/2020 и 12/2021) 

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 75.000,00 динара 

(60.000,00 динара нето и 15.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ 

Слађани Мандарић из Чачка на име лечења 

и превазилажења тешке материјалне 

ситуације. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник, 

Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

ПА 0001 – Једнократне помоћи и други 

облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-429/2021-II 

22. јул 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

289. 

На основу члана 99. став 2. Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 

одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 

145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 

9/2020 и 52/2021), члана 84. став 1. тачка 3) 

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

6/2019) и члана 11. став 1. Одлуке о грађевинском 

земљишту („Сл.лист града Чачка“ бр. 5/2016 и 

8/2019),  

Градско веће града Чачка на седници 

одржаној 28. јула 2021. године, донело је  

РЕШЕЊЕ 

о отуђењу кат.парцелe бр. 999/13 КО Чачак 

 I ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине града 

Чачка непосредном погодбом катастарска парцела 

бр. 999/13 КО Чачак у укупној површини од 384m2  

Слободану Чакаревићу из Чачка, који je власник 

суседне к.п. бр. 999/6 КО Чачак, ради исправке 

граница суседних кат. парцела, у циљу проширења 

дворишта. 

 II Обавезује се Слободан Чакаревић из 

Чачка да у року од 30 дана од дана пријема овог 

решења приступи закључењу уговора о отуђењу из 

јавне својине кат. парцела бр. 999/13 КО Чачак са 

ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК, као и да уплати обрачунату 

цену грађевинског земљишта у износу од 

3.525.807,36 динара у року од 15 дана од дана 

закључења уговора, на рачун - Примања од продаје 

земљишта у корист нивоа градова број 840-

841141843-14, позив на број 97 93-034.  

 III Уговор о отуђењу из јавне својине 

непосредном погодбом наведених кат. парцела 

закључује се по претходно прибављеној 

сагласности Градског правобраниоца. 

 IV У случају да уговорне стране не 

приступе закључењу уговора у датом року и у 

случају да подносилац иницијативе за отуђење 

грађевинског земљишта не исплати утврђену цену 

у датом року, ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК је дужно да 

поднесе предлог за поништење овог решења. 

 V Обавезује се Слободан Чакаревић из 

Чачка, да плати законом прописане пореске 

обавезе као и да са надлежним комуналним и 

другим правним лицима уговори и плати трошкове 

за инфраструктуру: ЕДБ, ПТТ, топлификацију, 

гасификацију и сл.  



Страна 1936 – Број 15 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 4. август 2021. године 

 VI Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

Образложење 

 Слободан Чакаревић из Чачка, Улица 

радничка бр. 25, поднео је иницијативу бр. 463-

108/20-IV-2-07 од 10.12.2020.год. за отуђење из 

јавне својине града Чачка катастарске парцеле бр. 

999/13 КО Чачак непосредном погодбом, уз 

образложење да планира да прошири двориште 

обзиром да се предметна кат. парцела граничи са 

к.п. бр. 999/6 КО Чачак, која је у његовом 

власништву. 

Градска управа за урбанизам прибавила је 

по службеној дужности податке катастра 

непокретности и Информацију о локацији бр. 958-

38/2021-IV-2-01 од 12.01.2021.год. 

Градско веће града Чачка донело је 

Решење о приступању отуђењу кат.парцеле бр. 

999/13 КО Чачак бр. 06-100/2021-III од 

17.06.2021.год. 

Након доношења Решењa о приступању 

отуђењу наведене кат. парцеле, Комисија за 

грађевинско земљиште спроводећи поступак, на 

седници одржаној 30.06.2021.год. утврдила је да је 

отуђење основано, да је у складу са Законом о 

планирању и изградњи, Статутом Града Чачка и 

Одлуком о грађевинском земљишту. 

 Чланом 99. став 2. Закона о планирању и 

изградњи, између осталог, прописано је да 

отуђење неизграђеног грађевинског земљишта, 

када је власник грађевинског земљишта у јавној 

својини јединица локалне самоуправе спроводи 

јединица локалне самоуправе. 

 Чланом 68. овог закона прописано је, 

између осталог, да се исправка граница суседних 

катастарских парцела, врши на основу елабората 

геодетских радова и да пре израде елабората 

геодетских радова, власник катастарске парцеле 

решава имовинско правне односе као и да 

приликом исправке границе суседних парцела 

мора поштовати правило да катастарска парцела у 

јавној својини која се припаја суседној парцели не 

испуњава услове за посебну грађевинску парцелу, 

као и да је мање површине од парцеле којој се 

припаја. 

 Чланом 84. став 1. тачка 3) Статута града 

Чачка и  чланом 11. став 1. Одлуке о грађевинском 

земљишту прописано је између осталог, да 

Градско веће града Чачка одлучује о отуђењу и 

прибављању грађевинског земљишта у јавној 

својини у случајевима прописаним законом којим 

је уређена област планирања и изградње објеката, 

односно у случајевима исправке граница. 

 Чланом 28. став 1. тачка 2) Одлуке о 

грађевинском земљишту прописано је да се 

грађевинско земљиште може отуђити 

непосредном погодбом у случају исправке граница 

суседних катастарских парцела. 

 Увидом у податке катастра непокретности 

Комисија је утврдила је да је катастарска парцела 

бр. 999/13 КО Чачак у јавној својини града Чачка, 

да има површину од 384m2, као и да се граничи са 

кат. парцелом у својини подносиоца иницијативе, 

а увидом у информацију о локацији утврђено је да 

је катастарска парцела бр. 999/13 КО Чачак 

обухваћена ПГР-ом „Центар“ у Чачку и да се 

налази у урбанистичкој зони – пословање и 

привреда, као и да је минимална површина 

парцеле 5 ари за пословање односно 12 ари за 

производни комплекс. 

 Такође, Комисија за грађевинско 

земљиште утврдила је да је отуђење катастарске 

парцеле бр. 999/13 КО Чачак у интересу Града, 

обзиром да се ова локација, према важећој 

планској документацији, не може користити у 

јавне намене, да не испуњава услове за 

грађевинску парцелу, да је мање површине од 

парцеле којој се припаја, као и да ће отуђењем исте 

Град остварити приход у износу од 3.525.807,36 

динара. 

 По спроведеном поступку Комисија за 

грађевинско земљиште доставила је записник од 

30.06.2021.год. са предлогом одлуке Градској 

управи за урбанизам града Чачка.  

 Градска управа за урбанизам града Чачка 

узимајући у обзир предлог одлуке Комисије, 

припремила је нацрт овог решења и доставила 

Градском већу града Чачка, на одлучивање. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-131/2021-III 

28. јул 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 
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290. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020 и 

12/2021), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 29. јулa 

2021. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 30/2020 и 12/2021) 

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 59.200,00 динара 

(50.000,00 динара нето и 9.200,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацију 6/1, за новчану помоћ 

Светлани Јековић из Чачка у току лечења 

детета Славише Јековића из Чачка. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник, 

Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

ПА 0001 – Једнократне помоћи и други 

облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-460/2021-II 

29. јул 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

291. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020 и 

12/2021), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 21. јулa 

2021. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

о измени Решења број 401-427/2021- II  

од 14. јула 2021. године 

 У Решењу градоначелника града Чачка 

број 401-427/2021- II од 14. јула 2021. године, 

тачка 1. мења се и гласи: 

 „1. Из средстава утврђених Одлуком о 

буџету града Чачка за 2021. годину („Сл. лист 

града Чачка“ број 30/2020 и 12/2021) 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 

21.700,00 динара (20.000,00 динара нето и 1.700,00 

динара припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ Невенки 

Николић из Чачка, на име лечења ћерке и 

превазилажења тешке материјалне ситуације“. 

2. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града 

Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-427/2021-II 

21. јул 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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