
 

ГОДИНА LVI БРОЈ 18 
ЧАЧАК  27. август 

2022. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

 409. 

На основу члана 138. став 2. Закона о 

спорту („Службени гласник РС” бр. 10/2016), 

члана  4. Одлуке о одобравању и финансирању 

програма за задовољавање потреба и интереса 

грађана у области спорта у Чачку („Службени лист 

града Чачка“ бр. 23/2016 и 16/2022) и члана 84 

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

6/2019) 

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 26. августа 2022. године, донело је  

ПРАВИЛНИК 

о изменама Правилника о одобравању и 

финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у 

области спорта у граду Чачку 

Члан 1. 

У Правилнику о одобравању и 

финансирању програма којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области спорта у 

граду Чачку („Сл. лист града Чачка“ 1/2017 и 

23/2017) у члану 23. став 6. мења се и гласи: 

„Сматра се да надлежни спортски савез 

града Чачка и организације у области спорта са 

седиштем на територији града Чачка  које су од 

посебног значаја за град Чачак, у складу са овим 

Правилником, испуњавају у потпуности 

критеријуме у вези са финансијским и 

оперативним капацитетом из става 2. тачка 1) овог 

члана.“ 

Члан 2. 

Члан 24.став 6. мења се и гласи: 

„Сматра се да спортске организације са 

седиштем на територији града Чачка  које су од 

посебног значаја за град Чачак, у складу са овим 

Правилником,  испуњавају у потпуности 

критеријуме у вези са финансијским и 

оперативним капацитетом из става 2. тачка 2) овог 

члана. 

 

Члан 3. 

Члан 36. мења се и гласи:  

„Годишњи програм може се одобрити само 

организацији у области спорта која поред општих 

услова и критеријума утврђених овим 

правилником испуњава и услов да је утврђена као 

организација у области спорта од посебног значаја 

за град Чачак. 

Градско веће утврђује организације у 

области спорта на територији града Чачка од 

посебног значаја за град Чачак. 

Надлежни територијални спортски савез 

града Чачка је као надлежни територијални 

спортски савез организација у области спорта од 

посебног значаја за град. 

Градско веће утврђује спортске 

организације од значаја за Град на предлог 

Комисије у зависности од тога каква је унутрашња 

организованост организације, који је ранг 

спортске гране према Националној категоризацији 

спортова, колики је број учлањених организација 

и спортиста, каква је спортска традиција и 

спортски резултати организације, у којој мери се 

унапређује стручни рад, у ком рангу такмичења 

организација учествује, број екипа организације 

које се такмиче у оквиру надлежног националног 

гранског спортског савеза (и мушкарци и жене, у 

свим категоријама), чланства у надлежном 

националном спортском савезу, испуњености 

услова за обављање спортских активности и 

делатности у складу са Законом, у којој мери се 

повећава обухват бављења грађана спортом, 

поседовање спортских објеката, као и према томе 

у којој мери се делатност организације уклапа у 

приоритете утврђене Програмом развоја спорта у 

граду Чачку. 

Градско веће на предлог Комисије, доноси 

одлуку да одређеној организацији престаје статус 

организације у области спорта чија је делатност од 

посебног значаја за град Чачак када организација 

престане да испуњава критеријуме на основу којих 

је стекла тај статус.“ 
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Члан 4. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу града 

Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-137/2022-III 

26. август 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 410. 

На основу члана 79. Статута града Чачка  

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

Заменик градоначелник града Чачка, дана 

16. августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

о допуни Решења о образовању Радног тима за 

реализацију пројекта „Чачак - престоница 

културе Србије 2023“ 

I 

           У Решењу о образовању Радног тима за 

реализацију пројекта „Чачак - престоница културе 

Србије 2023“ (,,Сл. лист града Чачка"  број 3/2022 

и 6/2022 ), у одељку I, став 1., после руководиоца 

инфраструктурних пројеката додаје се 

координатор програмских активности и гласи:  

,,Координатор програмских активности: 

          - Милош Папић, доктор техничких наука, 

члан Градског већа града Чачка, ресорно задужен 

за област образовања, науке и културе“. 

II              

          Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 020-1/2022-II 

16. август 2022. године 

 

ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Владан Милић, с.р. 

 

411. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. 

Одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 26/2021 и 16/2022), а по 

предлогу Градске управе за финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 26. августа 2022. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 26/2021) 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 

1.200.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава Месној заједници 

Остра, намењених за набавку материјала за 

санацију путних праваца који су оштећени 

услед невремена које је захватило ову 

месну заједницу. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 414, економска 

класификација 426 Материјал, Расход по 

наменама 4269 – Материјал за посебне 

намене, Функционална класификација 160, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за финансије, Индиректни 

корисник буџетских средстава - Месна 

заједница Остра, Програм 0602 Опште 

услуге локалне самоуправе, ПА 0002 

Функционисање месних заједница – 

редовно пословање. 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-137/2022-III 

26. август 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 
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412. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3. Одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021 и 16/2022), а 

по предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 24. 

август 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021) 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 5/1, за новчану помоћ 

Слађани Мандарић из Чачка у току лечења 

и за превазилажење тешке материјалне 

ситуације.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, 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 0902 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: 401-563/2022-II 

24. август 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 413. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3. Одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021 и 16/2022), а 

по предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 26. 

августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

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 58.880,00 динара 

(50.000,00 динара нето и 8.880,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ Весни 

Илић из Чачка за превазилажење тешке 

материјалне ситуације.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, 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 0902 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: 401-547/2022-II 

26. август 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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414. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3. Одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021 и 16/2022), а 

по предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 26. 

августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

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 33.880,00 динара 

(30.000,00 динара нето и 3.880,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану једнократну 

помоћ Душку Живковићу из Чачка, који је 

тренутно незапослен.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, 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 0902 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: 401-558/2022-II 

26. август 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 

415. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3. Одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021 и 16/2022), а 

по предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 26. 

августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

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 58.880,00 динара 

(50.000,00 динара нето и 8.880,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Милојки Мијаиловић из Чачка, у току 

лечења њене ћерке Николине Мијаиловић.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, 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 0902 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: 401-601/2022-II 

26. август 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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416. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3. Одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021 и 16/2022), а 

по предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 26. 

августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

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 33.880,00 динара 

(30.000,00 динара нето и 3.880,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Радини Шишовић из Чачка у току лечења. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, 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 0902 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: 401-633/2022-II 

26. август 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

  

 

417. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2022. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021 и 

16/2022), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Градоначелник  града Чачка, дана 26. 

августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

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  100.000.00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 279, за потребе СЦ 

„Младост“ Чачак за реализацију Анекса I 

уговора о пословно-техничкој сарадњи 

број 232 од 4. маја 2022. године, 

закљученом између СЦ „Младост“ Чачак и 

Маје Стојановић ПР уметничко 

стваралаштво „Змаја“ Чачак.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 279, 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: 1301-0004 Функционисање локалних 

спортских установа.  

3. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-634/2022-II 

26. август 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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 418. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3. Одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021 и 16/2022), а 

по предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 26. 

августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

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 96.380,00 динара 

(80.000,00 динара нето и 16.380,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Добрили Витакић из Чачка, у току лечења 

сина Бојана Витакића.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, 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 0902 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: 401-635/2022-II 

26. август 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

  

419. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3. Одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021 и 16/2022), а 

по предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 26. 

августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

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 46.380,00 динара 

(40.000,00 динара нето и 6.380,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Светлани Карађорђевић из Чачка у току 

лечења.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, 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 0902 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: 401-636/2022-II 

26. август 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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420. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3. Одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021 и 16/2022), а 

по предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 26. 

августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

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 90.130,00 динара 

(75.000,00 динара нето и 15.130,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Ивани Пајовић Казаковић из Чачка у току 

лечења.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, 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 0902 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: 401-637/2022-II 

26. август 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

  

421. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3. Одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021 и 16/2022), а 

по предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 26. 

августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

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 121.380,00 динара 

(100.000,00 динара нето и 21.380,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Јелени Аџемовић из Чачка, у току лечења 

њеног супруга Зорана Аџемовића. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, 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 0902 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: 401-638/2022-II 

26. август 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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 422. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2022. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021 и 

16/2022), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Заменик градоначелника  града Чачка, дана 

19. августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

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 

припадајући порез на друге приходе)   на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Светлани Јековић из   из Чачка, у току 

лечења сина.   

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расходи 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 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 Једнократне помоћи и 

други облици помоћи. 

3. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-535/2022-II 

19. август 2022. године 

 

ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Владан Милић, с.р. 

 

 

 

 423. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2022. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021 и 

16/2022), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Заменик градоначелника  града Чачка, дана 

15. августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

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  333.900.00 динара  

(270.000,00 динара нето и 63.900,00 динара 

припадајући порез на друге приходе)   на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Мирославу Љубичићу  из Мрчајеваца, у 

току лечења. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расходи 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 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 Једнократне помоћи и 

други облици помоћи.  

3. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-537/2022-II 

15. август 2022. године 

 

ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Владан Милић, с.р. 
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 424. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2022. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021 и 

16/2022), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Заменик градоначелника  града Чачка, дана 

15. августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

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  33.900.00 динара  

(30.000,00 динара нето и 3.900,00 динара 

припадајући порез на друге приходе)   на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Милану Кнежевићу  из Паковраћа код 

Чачка, у току лечења. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расходи 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 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 Једнократне помоћи и 

други облици помоћи.  

3. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-544/2022-II 

15. август 2022. године 

 

ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Владан Милић, с.р. 

 

 

 

 425. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3. Одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021 и 16/2022), а 

по предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Заменик градоначелник града Чачка, дана 

17. августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021и 16/2022) 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 121.380,00 динара 

(100.000,00 динара нето и 21.380,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Гордани Миловановић из Чачка, у току 

лечења и за превазилажење тешке 

материјалне ситуације.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, 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 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 - Једнократне помоћи и 

други облици помоћи. 

3. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-548/2022-II 

17. август 2022. године 

 

ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Владан Милић, с.р. 
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 426. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2022. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021 и 

16/2022), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Заменик градоначелника  града Чачка, дана 

17. августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

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 5/1, за новчану помоћ 

Jелени Савић из Чачка, за превазилажење 

тешке материјалне ситуације. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расходи 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 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 Једнократне помоћи и 

други облици помоћи.  

3. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-551/2022-II 

17. август 2022. године 

 

ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Владан Милић, с.р. 

 

 

 

 427. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2022. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021 и 

16/2022), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Заменик градоначелника  града Чачка, дана 

17. августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

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  

(40.000,00 динара нето и 10.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе),  на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ  

Драгану Васовићу  из Чачка, у току лечења 

ћерке.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расходи 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 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 Једнократне помоћи и 

други облици помоћи.  

3. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-559/2022-II 

17. август 2022. године 

 

ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Владан Милић, с.р. 
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428. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2022. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021 и 

16/2022), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Заменик градоначелник града Чачка, дана 

17. августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

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 

(40.000,00 динара нето и 10.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе), на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Марији Аћимовић из Чачка у току лечења 

сина и за превазилажење тешке 

материјалне ситуације.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, 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 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 - Једнократне помоћи и 

други облици помоћи. 

3. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-567/2022-II 

17. август 2022. године 

 

ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Владан Милић, с.р. 

 

  

429. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2022. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021 и 

16/2022), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Заменик градоначелника  града Чачка, дана 

17. августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

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  58.880,00 динара  

(50.000,00 динара нето и 8.880,00 динара 

припадајући порез на друге приходе),  на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ  

Валентини Марковић  из Мрчајеваца, у 

току лечења сина.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расходи 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 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 Једнократне помоћи и 

други облици помоћи. 

3. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-570/2022-II 

17. август 2022. године 

 

ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Владан Милић, с.р. 
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430. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2022. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021 и 

16/2022), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Заменик градоначелника  града Чачка, дана 

17. августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

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  

(40.000,00 динара нето и 10.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе)   на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Милици Ћирковић из Чачка, у току лечења 

сина и за превазилажење тешке 

материјалне ситуације.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расходи 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 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 Једнократне помоћи и 

други облици помоћи. 

3. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-577/2022-II 

17. август 2022. године 

 

ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Владан Милић, с.р. 

 

  

431. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2022. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021 и 

16/2022), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Заменик градоначелника  града Чачка, дана 

17. августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

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 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ  

Јовану Минићу  из Чачка, за 

превазилажење тешке материјалне 

ситуације.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расходи 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 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 Једнократне помоћи и 

други облици помоћи. 

3. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-583/2022-II 

17. август 2022. године 

 

ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Владан Милић, с.р. 
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 432. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2022. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021 и 

16/2022), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Заменик градоначелника  града Чачка, дана 

17. августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

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  33.880,00 динара  

(30.000,00 динара нето и 3.880,00 динара 

припадајући порез на друге приходе)   на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Светлани Јовановић  из Чачка у току 

лечења сина и за превазилажење тешке 

материјалне ситуације. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расходи 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 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 Једнократне помоћи и 

други облици помоћи.  

3. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-591/2022-II 

17. август 2022. године 

 

ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Владан Милић, с.р. 

 

 

 433. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2022. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021 и 

16/2022), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Заменик градоначелника  града Чачка, дана 

19. августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

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  46.380,00 динара  

(40.000,00    динара нето и 6.380,00 динара 

припадајући порез на друге приходе),   на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Милици Петровић из Чачка, у току лечењa 

и за превазилажење тешке материјалне 

ситуације.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расходи 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 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 Једнократне помоћи и 

други облици помоћи. 

3. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-592/2022-II 

17. август 2022. године 

 

ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Владан Милић, с.р. 
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 434. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2022. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021 и 

16/2022), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Заменик градоначелника  града Чачка, дана 

15. августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

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  335.200,00 динара  

(271.000,00 динара нето и 64.200,00 динара 

припадајући порез на друге приходе)   на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Радојки Ђукановић из Чачка, за 

превазилажење тешке материјалне 

ситуације. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расходи 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 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 Једнократне помоћи и 

други облици помоћи. 

3. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-605/2022-II 

15. август 2022. године 

 

ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Владан Милић, с.р. 

 

  

435. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2022. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021 и 

16/2022), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Заменик градоначелника  града Чачка, дана 

15. августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

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  71.400,00 динара  

(60.000,00 динара нето и 11.400,00 динара 

припадајући порез на друге приходе)   на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Горану Милинковићу из Чачка, за 

превазилажење тешке материјалне 

ситуације. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расходи 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 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 Једнократне помоћи и 

други облици помоћи.  

3. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-613/2022-II 

15. август 2022. године 

 

ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Владан Милић, с.р. 
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 436. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2022. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021 и 

16/2022), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Заменик градоначелника  града Чачка, дана 

15. августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

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  71.400.00 динара  

(60.000,00 динара нето и 11.400,00 динара 

припадајући порез на друге приходе)   на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Драгани Грујић из Чачка, за 

превазилажење тешке материјалне 

ситуације. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расходи 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 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 Једнократне помоћи и 

други облици помоћи. 

3. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-614/2022-II 

15. август 2022. године 

 

ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Владан Милић, с.р. 

 

 

 437. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2022. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021 и 

16/2022), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Заменик градоначелника  града Чачка, дана 

15. августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

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  220.000.00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 203 за потребе Економске 

школе Чачак, за помоћ у медицинском 

лечењу запослених. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 203, економска 

класификација 463 Трансфери осталим 

нивоима власти, Расход по наменама 4144 

– Помоћ у медицинском лечењу 

запосленог или чланова уже породице и 

друге помоћи запосленом, Функционална 

класификација 920, Извор финансирања 

01 (Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за друштвене делатности, 

Индиректни корисник буџетских 

средстава  - Економска школа у Чачку, 

Програм 2004 Средње Образовање, ПА 

0001 Реализација делатности средњег 

образовања.  

3. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-615/2022-II 

15. август 2022. године 

 

ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Владан Милић, с.р. 
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 438. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2022. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021 и 

16/2022), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Заменик градоначелника  града Чачка, дана 

16. августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

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  76.300,00 динара,  на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 102, за потребе  Градске 

управе за локалну пореску администрацију 

града Чачка, за исплату трошкова 

погребних услуга запосленом, због смрти 

члана уже породице. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 102, економска 

класификација 414 Социјална давања 

запосленима, Расход по наменама 4143-

Отпремнине и помоћи,  Функционална 

класификација 130, Извор финансирања 

01 (Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за локалну пореску 

администарцију, Програм 0602 Опште 

услуге локалне самоуправе,  ПА 0001 

Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина. 

3. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-617/2022-II 

16. август 2022. године 

 

ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Владан Милић, с.р. 

 

 

 439. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2022. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021 и 

16/2022), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Заменик градоначелника  града Чачка, дана 

16. августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

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  700.000,00 динара,  на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 408, за радове на 

реконструкцији фискултурне сале у 

Основној школи ,,Степа Степановић“ у 

Горњој Горевници.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 408, економска 

класификација 511 Зграде и грађевински 

објекти, Расход по наменама 5113-

Капитално одржавање зграда и објеката,  

Функционална класификација 912, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градска управа за 

за финансије,  Програм 2003 Основно 

образовање, Пројекат 2003-5004 

Пројектовање и изградња нових, 

реконструкција и модернизација 

постојећих објеката основних школа.  

3. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-618/2022-II 

16. август 2022. године 

 

ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Владан Милић, с.р. 
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 440. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2022. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021 и 

16/2022), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Заменик градоначелника  града Чачка, дана 

17. августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

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  58.880,00 динара  

(50.000,00 динара нето и 8.880,00 динара 

припадајући порез на друге приходе),  на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ  

Гордани Симовић у току лечења ћерке. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расходи 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 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 Једнократне помоћи и 

други облици помоћи.  

3. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-619/2022-II 

17. август 2022. године 

 

ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Владан Милић, с.р. 

 

 

 

 

 441. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2022. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021 и 

16/2022), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Заменик градоначелника  града Чачка, дана 

17. августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

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 5/1, за новчану помоћ 

Миладину Јовановићу из Чачка, у току 

лечења.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расходи 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 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 Једнократне помоћи и 

други облици помоћи. 

3. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-620/2022-II 

17. август 2022. године 

 

ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Владан Милић, с.р. 
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 442. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став 

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2022. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021 и 

16/2022), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Заменик градоначелника  града Чачка, дана 

19. августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

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  58.880,00 динара  

(50.000,00    динара нето и 8.880,00 динара 

припадајући порез на друге приходе),   на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Славици Јовановић из Чачка, Горња 

Трепча, у току лечењa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расходи 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 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 Једнократне помоћи и 

други облици помоћи.  

3. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-621/2022-II 

19. август 2022. године 

 

ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Владан Милић, с.р. 
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