
 

ГОДИНА LV БРОЈ 17 
ЧАЧАК  11. септембар 

2021. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

 

317. 

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 31. 

августа 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 80.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 215, за потребе ОШ „Филип 

Филиповић“ Чачак, за исплату солидарне 

помоћи због смрти запосленог. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 215, економска 

класификација 463 – Трансфери осталим 

нивоима власти, Расход по наменама, 4143 

– Отпремнине и помоћи, Функционална 

класификација 912,  Извор финансирања 

01 (Издаци из средсава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за друштвене делатности, 

Индиректни корисник ОШ „Филип 

Филиповић“ 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: 401-525/2021-II 

31. август 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

318. 

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 8. 

септембра 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 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ 

Драгиши Нешовићу из Чачка, на име 

лечења. 
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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 средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник 

града, Програм 0901 Социјална и дечија 

заштита, Програмска активност 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: 401-520/2021-II 

8. септембар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

319. 

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 27. 

августа 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 46.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 69, за потребе Градске 

управе за инспекцијски надзор града 

Чачка, за исплату трошкова службених 

путовања у  иностранство. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 69, економска 

класификација 422 – Трошкови путовања, 

Расход по наменама, 4222 – Трошкови 

службених путовања у иностранство, 

Функционална класификација 130, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градска управа за 

инспекцијски надзор,  Програм 0602 

Опште услуге локалне самоуправе, ПА 

0006 Инспекцијски послови. 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-511/2021-II 

27. август 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

320. 

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 9. септембра 2021. године, донело је  

РЕШЕЊЕ 

о отуђењу кат. парцелe бр. 128/13 КО Чачак 

 I ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине града 

Чачка непосредном погодбом катастарска парцела 

бр. 128/13 КО Чачак у укупној површини од 436m2  

Ивани Chulu из Београда, која je власница 

суседних к.п. бр. 128/10 и 128/11 обе у КО Чачак, 

ради исправке граница суседних кат. парцела, у 

циљу проширења дворишта. 

 II Обавезује се Ивана Chulu из Београда да 

у року од 30 дана од дана пријема овог решења 

приступи закључењу уговора о отуђењу из јавне 

својине кат. парцеле бр. 128/13 КО Чачак са ЈП 

ГРАДАЦ ЧАЧАК, као и да уплати обрачунату 
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цену грађевинског земљишта у износу од 

4.026.669,28 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 наведене кат. парцеле 

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 Ивана Chulu из Београда, 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.  

 VI Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

Образложење 

 Ивана Chulu из Београда, Улица војводе 

Саватија бр. 14/27, поднела је иницијативу бр. 463-

40/2021-IV-2-07 од 19.05.2021.год. за отуђење из 

јавне својине града Чачка катастарске парцеле бр. 

128/13 КО Чачак непосредном погодбом, уз 

образложење да планира да прошири двориште 

обзиром да се предметна кат. парцела граничи са 

к.п. бр. 128/10 и 128/11 обе у КО Чачак, које су у 

њеном власништву.  

Градска управа за урбанизам прибавила је 

по службеној дужности податке катастра 

непокретности од 31.05.2021. год. и Информацију 

о локацији бр. 958-689/2021-IV-2-01 од 31.05.2021. 

год. 

Градско веће града Чачка донело је 

Решење о приступању отуђењу кат.парцеле бр. 

128/13 КО Чачак бр. 06-131/2021-III од 28.07.2021. 

год. 

Након доношења Решењa о приступању 

отуђењу наведене кат. парцеле, Комисија за 

грађевинско земљиште спроводећи поступак, на 

седници одржаној 06.09.2021.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. 128/13 КО Чачак у јавној својини града Чачка, 

да има површину од 436m2, као и да се граничи са 

кат. парцелама у својини подносиоца иницијативе, 

а увидом у информацију о локацији да је 

катастарска парцела бр. 128/13 КО Чачак 

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

налази у урбанистичкој зони – становање високих 

густина, као и да, обзиром на површину и нерешен 

приступ јавној саобраћајној површини, не 

испуњава услов за грађевинску парцелу. 

Такође, Комисија за грађевинско 

земљиште утврдила је да је отуђење катастарске 

парцеле бр. 128/13 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 4.026.669,28 

динара. 

По спроведеном поступку Комисија за 

грађевинско земљиште доставила је записник од 
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06.09.2021.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. 

Имајући у виду напред наведено Градско 

веће града Чачка донело је решење као у 

диспозитиву. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-151/2021-III 

9. септембар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ, 

Владан Милић, с.р. 

заменик градоначелника 

 

 321. 

 На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

 Градоначелник града Чачка, дана 19. 

августа 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

САВЕТА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА ЧАЧКА 

I 

 У Решењу о образовању Савета за 

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

6/2021), у тачка I, уместо Милисава Новичића, 

„Унипромет“ доо Чачак, ресор индустрија, који се 

одређује за члана Савета, за председника Савета за 

привреду града Чачка одређује се Александар 

Милојевић, ,,Етитеткс“ доо Чачак, ресор 

предузетништво, туризам и трговина, досадашњи 

члан Савета. 

II 

 Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“.  

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 020-42/2021-II 

19. август 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

322. 

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 30. 

августа 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 141.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 443, за потребе Месне 

заједнице Горња Горевница, за измирење 

обавезе за радове на чишћењу  бујичне 

бране на Горевничкој реци.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 443, економска 

класификација 425 – Текуће поправке и 

одржавање, Расход по наменама, 4251 – 

Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката, Функционална класификација 

160, Извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за финансије, индиректни корисник 

Месна заједница Горња Горевница, 

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 - 515/2021-II 

30. август 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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323. 

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 27. 

августа 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

Чачка“ број 30/2020) 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 315.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 55 за набавку опреме 

неопходне за чување крви и компонената у 

COVID одељењу Опште болнице у Чачку. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

и то: 

- износ од 285.000,00 динара на апропријацију 

55, економска класификација 512 – Машине 

и опрема, Расход по наменама, 5129 – 

Опрема за производњу,  моторна, непокретна 

и немоторна опрема, Функционална 

класификација 130, Извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за опште и заједничке 

послове, Програм 0602 Опште услуге 

локалне самоуправе, Програмска активност 

0001 Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина. 

- износ од 30.000,00 динара на апропријацију 

55, економска класификација 512 – Машине 

и опрема, Расход по наменама, 5122 – 

Административна опрема, Функционална 

класификација 130, Извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за опште и заједничке 

послове, Програм 0602 Опште услуге 

локалне самоуправе, Програмска активност 

0001 Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина.  

3. О извршењу овог решења стараће се Градска 

управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-508/2021-II 

27. август 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

324. 

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 27. 

августа 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 120.000,00 динара, 

на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 60, за потребе Градске управе 

за опште и заједничке послове, за набавку 

комплет постера на плексигласу, са 

упутством о поступцима у случају 

елементарних непогода – земљотрес, 

поплава, пожар. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на апропријацију 60, економска 

класификација 426 – Материјал, Расход по 

наменама, 4269 – Материјал за посебне 

намене, Функционална класификација 130, 

Извор финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градска управа за 

опште и заједничке послове, Програм 0602 

Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0014 

Управљање у ванредним ситуацијама.   

3. О извршењу овог решења стараће се Градска 

управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 



Страна 1960 – Број 17 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 11. септембар 2021. године 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-513/2021-II 

27. август 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

325. 

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 27. 

августа 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 50.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 47, за потребе Градске 

управе за опште и заједничке послове, за 

исплату трошкова службених путовања у 

иностранство. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 47, економска 

класификација 422 – Трошкови путовања, 

Расход по наменама, 4222 – Трошкови 

службених путовања у иностранство, 

Функционална класификација 130, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градска управа за 

опште и заједничке послове, Програм 0602 

Опште услуге локалне самоуправе, ПА 

0001 Функционисање локалне самоуправе 

и градских општина.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-509/2021-II 

27. август 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

326. 

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 30. 

августа 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 22.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 31, за потребе Градског 

правобранилаштва, за исплату трошкова 

службених путовања у иностранство. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 31, економска 

класификација 422 – Трошкови путовања, 

Расход по наменама, 4222 – Трошкови 

службених путовања у иностранство, 

Функционална класификација 330, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градско 

правобранилаштво, Програм 0602 Опште 

услуге локалне самоуправе, ПА 0004 

Општинско/градско правобранилаштво. 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 
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ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401- 517/2021-II 

30. август 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

327. 

На основу члана 11. став 4. Закона о 

финансијској подршци породици са децом („Сл. 

гласник Републике Србије“ бр. 113/2017, 50/2018, 

46/2021 Одлука УС,51/2021 Одлука УС, 53/2021 

Oдлука УС и 66/2021), члана 13. Одлуке о додатној 

финансијској подршци породици са децом 

("Службени лист града Чачка", бр. 1/2015, 6/2018, 

17/2019 и 20/2019) и члана 7. став 2. и 3. 

Правилника о праву на накнаду дела трошкова 

боравка детета у предшколској установи чији је 

оснивач друго правно или физичко лице 

("Службени лист града Чачка", бр. 7/2015, 17/2016, 

5/2018, 17/2018, 7/2019 и 18/2020), 

Градско веће града Чачка на седници 

одржаној 26. августа 2021. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

О ВИСИНИ МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА 

НАКНАДЕ ДЕЛА  ТРОШКОВА БОРАВКА 

ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

ЧАЧКА  ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ 

1. Месечни износ накнаде дела трошкова 

боравка деце у предшколској установи чији је 

оснивач друго правно или физичко лице који се 

плаћа из буџета града Чачка износи 15.000,00 

динара за целодневни облик рада у трајању од 11 

часова, за радну 2021/2022. годину.  

2. Месечни износ накнаде трошкова 

боравка за треће и свако наредно дете по реду 

рођења признаје се у висини 21.177,78 (78% од 

економске цене боравка детета у предшколским 

установама чији је оснивач град Чачак) 

3. Дневни износ боравка детета утврђује се 

дељењем месечног износа који се признаје као 

основ за обрачун дела трошкова боравка деце.  

4. За дане оправданог одсуства детета 

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

се 50% од дневног износа.  

5. За дане неоправданог одсуства детета не 

плаћа се накнада.  

Трошкови боравка детета у приватној 

предшколској установи не надокнађују се за дане 

викенда, државних и верских празника који се 

празнују у Републици Србији и обележавају 

нерадно, за време ванредног стања, ванредне 

ситуације и у свим ситуацијама када по одлуци 

надлежног органа, предшколске  установе морају 

да обуставе рад. 

6. Право  на финансијску помоћ из тачке 1. 

овог решења, може да оствари родитељ, старатељ, 

усвојитељ или хранитељ у радној 2021/22 години, 

под условима да дете није уписано у једну од 

предшколских установа чији је оснивач град Чачак 

због недостатка капацитета, да је родитељ 

закључио уговор о боравку детета у приватној 

предшколској установи, да дете похађа приватну 

предшколску установу и другим условима 

прописаним Одлуком о финансијској подршци 

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

1/2015, 6/2019, 17/2019 и 20/2019) и Правилником 

о праву на накнаду дела трошкова боравка у 

предшколској установи чији је оснивач друго 

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

бр. 7/2015, 17/2016, 5/2018, 17/2018 и 7/2019).  

7. Право из тачке 1. ове одлуке оствариће 

највише 1.080 деце („Мимиланд“ 670, 

„Гимназион“ 290 и Чаролија 120 деце) према броју 

и датуму подношења захтева преко писарнице 

Градске управе за друштвене делатности града 

Чачка или поште. 

8. Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у "Службеном листу 

града Чачка", а примењиваће се од 1. септембра 

2021. године до 31. августа 2022. године.  

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-144/2021-III 

26. август 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

328. 

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,  
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Заменик градоначелника града Чачка, дана 

9. септембра 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 479.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 47 и апропријацији 48 за 

потребе Градске управе за опште и 

заједничке послове града Чачка, за исплату 

трошкова смештаја на службеном путу у 

иностранству и трошкова котизације.   

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се и то: 

- износ од 373.000,00 динара на 

апропријацију 47, економска 

класификација 422 – Трошкови путовања, 

Расход по наменама, 4222 – Трошкови 

службених путовања у иностранство, 

Функционална класификација 130, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градска управа за 

опште и заједничке послове, Програм 0602 

Опште услуге локалне самоуправе, 

Програмска активност 0001 

Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина и  

- износ од 106.000,00 динара на 

апропријацију 48, економска 

класификација 423 – Услуге по уговору, 

Расход по наменама, 4233 – Услуге 

образовања и усавршавања запослених, 

Функционална класификација 130, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градска управа за 

опште и заједничке послове, Програм 0602 

Опште услуге локалне самоуправе, 

Програмска активност 0001 

Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина, 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-555/2021-II 

9. септембар 2021. године 

 

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Владан Милић, с.р. 

 

329. 

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 8. 

септембра 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 84.200,00 динара 

(70.000,00 динара нето и 14.200,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ 

Стојану Ресимићу 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 

града, Програм 0901 Социјална и дечија 

заштита, Програмска активност 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“. 
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ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-519/2021-II 

8. септембар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

330. 

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 27. 

августа 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 44.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 112, за потребе Градске 

управе за стручне послове Скупштине, 

Градоначелника и Градског већа града 

Чачка, за исплату трошкова службених 

путовања у  иностранство. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 112, економска 

класификација 422 – Трошкови путовања, 

Расход по наменама, 4222 – Трошкови 

службених путовања у иностранство, 

Функционална класификација 130, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градска управа за 

стручне послове Скупштине, 

Градоначелника и Градског већа,  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.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-512/2021-II 

27. август 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

331. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

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

Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 30/2020), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 26. августа 2021. године, донело 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 града Чачка, Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска 

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

1.500.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 5, 

ради измирења обавеза за пристигле и 

наредне фактуре. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на:  

- апропријацију 5, економска 

класификација 423 - Услуге по уговору,  

Расход по наменама 4236 - Услуге за 

домаћинство и угоститељство, у износу од 

1.000.000,00 динара; 

- апропријацију 5, економска 

класификација 423 - Услуге по уговору,  

Расход по наменама 4237 – 

Репрезентација, у износу од 500.000,00 

динара, Функционална класификација 110, 

Извор финансирања 01 (издаци из 

средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – 

Градоначелник града, Програм 2101 
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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:06-144/2021-III 

26. август 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

332. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

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

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,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 9. септембра 2021. године, донело 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 града Чачка, Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска 

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

753.100,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава за потребе 

Предшколске установе „Радост“ Чачак, на 

име реализације 11. смене летовања деце у 

Дечијем одмаралишту „Овчар“ у Улцињу. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на:  

- апропријацију 319, економска 

класификација 421 – Стални трошкови,  

Расход по наменама 4212 – Енергетске 

услуге  у износу од 200.000,00 динара; 

- апропријацију 320, економска 

класификација 422 – Трошкови путовања,  

Расход по наменама 4222 – Трошкови 

службених путовања у иностранство, у 

износу од 120.000,00 динара;  

- на апропријацију 321, економска 

класификација 423 – Услуге по уговору, 

Расход по наменама 4239 – Остале опште 

услуге, у износу од 283.100,00 динара; 

- на апропријацију 324, економска 

класификација 426, Материјал, Расход по 

наменама 4268 – Материјали за одржавање 

хигијене и угоститељство, функционална 

класификација 911, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за друштвене делатности, 

Индиректни корисник – Предшколска 

установа „Радост“, Програм 2001 

Предшколско образовање и васпитање, 

Пројекат 2001-7001 Суфинансирање 

летовања школске и предшколске деце у 

одмаралишту „Овчар“ у Улцињу, у износу 

од 150.000,00 динара. 

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:06-151/2021-III 

9. септембар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ, 

Владан Милић, с.р. 

заменик градоначелника 

 

333. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

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

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,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 9. септембра 2021. године, донело 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 



11. септембар 2021. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 1965 – Број 17 

 

веће града Чачка, Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска 

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

620.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 291, 

за потребе Спортског центра „Младост“ 

Чачак, за реализацију Уговора о поклону, 

односно трошкове транспорта и монтаже 

мобилијара за дечија игралишта.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 291, економска 

класификација 423 – Услуге по уговору, 

Расход по наменама 4239 – Остале опште 

услуге, Функционална класификација 810,  

Извор финансирања 01 (издаци из 

средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за друштвене делатности, 

Индиректни корисник буџетских 

средстава – СЦ „Младост“ Чачак, Програм 

1301 Развој спорта и омладине, ПА 0004 

Функционисање локалних спортских 

установа. 

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: 06-151/2021-III 

9. септембар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ, 

Владан Милић, с.р. 

Заменик градоначелника 

 

334. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

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

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,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 26. августа 2021. године, донело 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 града Чачка, Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

540.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 316, 

Предшколској установи „Радост“ Чачак за 

набавку машине за сушење веша за 

вешерницу вртића „Бошко Буха“.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 316, економска 

класификација 512 – Машине и опрема, 

Расход по наменама 5122 – 

Административна опрема, Функционална 

класификација 911, Извор финансирања 01 

(издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за друштвене делатности, 

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 

Градско веће 

Број: 06-144/2021-III 

26. август 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

335. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

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

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,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 9. септембра 2021. године, донело 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, 
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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 

1.800.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 439, 

за спровођење конкурса за суфинансирање 

пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања на 

територији града Чачка у 2021. години. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 439, економска 

класификација 423 - Услуге по уговору,  

Расход по наменама 4234 - Услуге 

информисања, Функционална 

класификација 830, Извор финансирања 01 

(издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градоначелник града, Програм 1201. 

Развој културе и информисања, ПА 0004 

Остваривање и унапређивање јавног 

интереса у области јавног информисања.  

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:06-151/2021-III 

9. септембар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ, 

Владан Милић, с.р. 

Заменик градоначелника 

 

336. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

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

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,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 26. августа 2021. године, донело 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 града Чачка, Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

2.250.000,00 динара, за  непланиране сврхе 

за које није утврђена апропријација и то за 

одобрење додатних средстава намењених 

за реализацију програма Дечији музички 

фестивал „Србија у ритму Европе“ који ће 

се одржати у Чачку у септембру месецу и 

отвара нова апропријација 514/2 

економска класификација 423 – Услуге по 

уговору, Расход по наменама 4239 – 

Остале опште услуге, износ од 

2.250.000,00 динара, Функционална 

класификација 473, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за финансије, Индиректни 

корисник буџетских средстава – ЈУ 

Туристичка организација Чачка, Програм 

1502 Развој туризма, Пројекат 4029- 

манифестација „Србија у ритму Европе“.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на нову апропријацију 514/2 економска 

класификација 423 – Услуге по уговору, 

Расход по наменама 4239 – Остале опште 

услуге, Функционална класификација 473, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за финансије, Индиректни 

корисник буџетских средстава – ЈУ 

Туристичка организација Чачка, Програм 

1502 Развој туризма, Пројекат 4029 - 

манифестација „Србија у ритму Европе“. 

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: 06-144/2021-III 

26. август 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 
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337. 

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 27. 

августа 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 41.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 79, за потребе Градске 

управе за урбанизам града Чачка, за 

исплату трошкова службених путовања у  

иностранство. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 79, економска 

класификација 422 – Трошкови путовања, 

Расход по наменама, 4222 – Трошкови 

службених путовања у иностранство, 

Функционална класификација 130, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градска управа за 

урбанизам, 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.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-510/2021-II 

27. август 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

338. 

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 30. 

августа 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 300.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5, за услуге превођења и 

друге административне услуге. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5, економска 

класификација 423 - Услуге по уговору, 

Расход по наменама, 4231 – 

Административне услуге, Функционална 

класификација 110, Извор финансирања 01 

(Издаци из средсава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градоначелник, 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- 518/2021-II 

30. август 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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339. 

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 3. 

септембра 2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020) 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 385.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 55, за потребе Градске 

управе за опште и заједничке послове, за 

уградњу уређаја (рампе) и система видео 

обезбеђења, ради обезбеђивања паркинг 

простора Градске управе града Чачка. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 55, економска 

класификација 512 – Машине и опрема, 

Расход по наменама, 5129 – Опрема за 

производњу, моторна, непокретна и 

немоторна опрема, Функционална 

класификација 130, Извор финансирања 01 

(Издаци из средсава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за опште и заједничке 

послове, 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.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401- 537/2021-II 

3. септембар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

340. 

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 10. 

септембра 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 37.500,00 динара 

(30.000,00 динара нето и 7.500,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ 

Горици Илић из Чачак, на име лечења мал. 

детета.  

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 средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник 

града, Програм 0901 Социјална и дечија 

заштита, Програмска активност 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- 558/2021-II 

10. септембар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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341. 

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 10. 

септембра 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 34.200,00 динара 

(30.000,00 динара нето и 4.200,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ 

Јовану Минићу из Чачак за превазилажење 

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 средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник 

града, Програм 0901 Социјална и дечија 

заштита, Програмска активност 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 401-531/2021-II 

10. септембар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

342. 

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 10. 

септембра 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 159.500,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 311, за потребе 

Предшколске установе „Радост“ Чачак, за 

реконструкцију расвете у вртићу „Бамби“. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 311, економска 

класификација 425 – Текуће поправке и 

одржавања, Расход по наменама, 4251 – 

Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката, Функционална класификација 

911, Извор финансирања 01 (Издаци из 

средсава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за друштвене делатности, 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: 401-559/2021-II 

10. септембар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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343. 

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 24. 

августа 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 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 

Јелени Јовановић 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 средстава 

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 401-505/2021-II 

24. август 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 344. 

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 30. 

августа 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 155.000,00 динара на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 48, за измирење обавезе за 

пружање услуге израде сајта за потребе 

установа културе чији је оснивач град 

Чачак.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 48, економска 

класификација 423 – Услуге по уговору, 

Расход по наменама, 4232 – Компјутерске 

услуге, Функционална класификација 130, 

Извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за опште и заједничке послове, 

Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 0001 Финансирање 

локалне самоуправе и градских општина..   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-516/2021-II 

30. август 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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 345. 

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 24. 

августа 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 на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 66, за потребе Градске 

управе за инспекцијски надзор града 

Чачка, за исплату солидарне помоћи 

запосленом за полазак детета у школу.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на  апропријацију 66, економска 

класификација 414 – Социјална давања 

запосленима, Расход по наменама, 4144 – 

Помоћ у медицинском лечењу запослених 

или чланова уже породице и друге помоћи 

запослених, Функционална класификација 

130, Извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за инспекцијски надзор, Програм 

0602 Опште услуге локалне самоуправе, 

ПА 0006 Инспекцијски послови.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-503/2021-II 

24. август 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 346. 

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 24. 

августа 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 3.000,00 динара на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 199, за потребе Градске 

управе за друштвене делатности, за 

исплату јубиларних награда запосленима. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на  апропријацију 199, економска 

класификација 416 – Награде запосленима 

и остали посебни расходи, Расход по 

наменама, 4161 – Награде запосленима и 

остали посебни расходи, Функционална 

класификација 130, Извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за друштвене делатности, 

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.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-504/2021-II 

24. август 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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