
 

ГОДИНА LVI БРОЈ 19 
ЧАЧАК  14. септембар 

2022. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

443. 

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 29. 

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 

Дејану Јечменићу 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 401-622/2022-II 

29. август 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

444. 

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 29. 

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 једнократну новчану 

помоћ Дијани Васовић из Чачка. 
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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 401-647/2022-II 

29. август 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

445. 

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 29. 

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 83.880,00 динара 

(70.000,00 динара нето и 13.880,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Горани Капларевић 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 401-584/2022-II 

29. август 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

446. 

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 29. 

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 једнократну новчану 

помоћ Гордану Бошњаковићу из Чачка. 
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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 401-645 /2022-II 

29. август 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

447. 

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 6. 

септембра 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, економска класификација 

499-Средства резерве-Текућа буџетска 

резерва, 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 202, 

намењених Основној школи „22. 

Децембар“ Доња Трепча, за плаћање 

услуге геометарског мерења ради 

утврђивања међа. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 202, економска 

класификација 463 - Трансфери осталим 

нивоима власти, Расход по наменама 4249 

- Остале специјализоване услуге, 

Функционална класификација 912, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градска управа за 

друштвене делатности, Индиректни 

корисник буџетских средстава - Основна 

школа „22. Децембар“ Доња Трепча, 

Програм 2003 Основно образовање, ПА 

0001 Реализација делатности основног 

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 401-669/2022-II 

6. септембар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

448. 

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 2. 

септембра 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, економска класификација 

499 -Средства резерве - Текућа буџетска 

резерва, 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  

150.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 374,  



Страна 2746 – Број 19 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 14. септембар 2022. године 

за реализацију Уговора о изради пројекта 

санације пута (Ул.браће Вељовић на к.п. 

бр. 68/7 и к.п.бр. 68/9 обе КО Бељина). 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 374, економска 

класификација 511 - Зграде и грађевински 

објекти, Расход по наменама, 5114 - 

Пројектно планирање, Функционална 

класификација 450, Извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава - 

Градска управа за финансије, Програм 

0701 Организација саобраћаја и 

саобраћајна инфраструктура, ПА 0701-

0002 Управљање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре.  

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- 658/2022-II 

2. септембар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

449. 

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 30. 

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 360.000,00 динара,  на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 149, за потребе  Градске 

управе за локални економски развој града 

Чачка, за суфинансирање догађаја 

„Септембарски сусрет“, који ће се одржати 

8. септембра 2022. године на Белом двору 

у Београду а чији је циљ спровођење 

реформи у сврху унапређења привредног 

окружења а кроз подстицање економског 

развоја. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 149, економска 

класификација 481 - Дотације невладиним 

организацијама, Расход по наменама 4819 

- Дотације осталим непрофитним 

институцијама, Функционална 

класификација 490, Извор финансирања 

01 (Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за локални економски 

развој, Програм 1501 Локални економски 

развој, ПА 0001 Унапређење привредног и 

инвестиционог амбијента.  

3. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401- 649/2022-II 

30. август 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

450. 

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 31. 

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 
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средства у износу од 100.000,00 динара,  на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 114, 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 114, економска 

класификација 422 - Трошкови путовања, 

Расход по наменама 4222 – Трошкови 

службених путовања у иностранство, 

Функционална класификација 110, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градска управа за 

стручне послове Скупштине, 

Градоначелника и Градског већа, 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- 655/2022-II 

31. август 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

451. 

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 29. 

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 

Хабиби Хусеини 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 401-545/2022-II 

29. август 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

452. 

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 30. 

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 - 
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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 

Јасминки Петровић из Чачка у току лечења 

мајке Славице Радичевић.  

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 401-650/2022-II 

30. август 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

453. 

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 6. 

септембра 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 25.000,00 динара на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 465, намењених за 

измирење обавезе према Дому здравља 

„Чачак“, због ангажовања екипе хитне 

помоћи на манифестацији „Сабор 

фрулаша“ у Прислоници. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 465, економска 

класификација 423 - Услуге по уговору, 

Расход по наменама, 4239 - Остале опште 

услуге, Функционална класификација 473, 

Извор финансирања 01 (Издаци из 

средсава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градска 

управа за финансије, Индиректни 

корисник буџетских средстава Јавна 

установа Туристичка организација Чачка, 

Пројекат 1502-4031 Културне 

манифестације на територији града Чачка. 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-668/2022-II 

6. септембар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

454. 

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 29. 

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 
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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 једнократну новчану 

помоћ Лепосави Лечић из Чачка.  

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 401-646/2022-II 

29. август 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

455. 

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 2. 

септембра 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 

Љиљани Симеуновић из Чачка у току 

лечења сестре.  

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 401-657/2022-II 

2. септембар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

456. 

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 30. 

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 - 
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Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 71.380,00 динара 

(60.000,00 динара нето и 11.380,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Мирјани Лукавац 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 401-651/2022-II 

30. август 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

457. 

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 31. 

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) 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 150.000,00 динара, 

ради обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 410, за измирење трошкова 

превоза воде за пиће цистернама ЈКП 

„Водовод“ Чачак, због несташице воде 

услед суше, на територији Месне заједнице 

Соколићи. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 410, економска 

класификација 421 - Стални трошкови, 

Расход по наменама 4213 - Комуналне 

услуге, Функционална класификација 160, 

Извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градска 

управа за финансије, Индиректни 

корисник буџетских средстава  -  Месна 

заједница Соколићи, Програм 0602 Опште 

услуге локалне самоуправе, ПА: 0002 

Функционисање месних заједница - 

редовно пословање. 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-656/2022-II 

31. август 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

458. 

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 29. 

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 
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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 једнократну новчану 

помоћ Ненаду Дугалићу из Чачка.  

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 401-644/2022-II 

29. август 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

459. 

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 29. 

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 71.380,00 динара 

(60.000,00 динара нето и 11.380,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ Саши 

Обрадовићу 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 401-642/2022-II 

29. август 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

460. 

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 29. 

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 
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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 једнократну новчану 

помоћ Слободану Вујичићу из Чачка.  

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 401-643/2022-II 

29. август 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

461. 

На основу члана 95. став 2. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 95/2018, 

114/2021, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон, 

86/2019 – др. закон и 157/2020 – др. закон и 

123/2021 – др. закон),  Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 

места у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 

број 95/2016 и 12/2022) и члана 84. Статута града 

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

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 13. септембра 2022. године, донелo је 

РЕШЕЊЕ 

о образовању Конкурсне комисије за 

спровођење изборног поступка за попуњавање 

положаја начелника Градске управе за 

локалну пореску администрацију града Чачка 

I Образује се Конкурсна комисија за 

спровођење изборног поступка за попуњавање 

положаја начелника Градске управе за локалну 

пореску администрацију града Чачка у (даљем 

тексту: Конкурсна комисија), у саставу: 

 1. Сања Обрадовић, шеф Одсека за 

наплату, пореско књиговодство и извештавање 

 2. Владимир Гојгић, начелник Градске 

управе за локални економски развој града Чачка 

 3. Биљана Рајић, шеф Одсека за управљање 

људским ресурсима и лични статус грађана 

 Чланови Комисије већином гласова бирају 

председника Конкурсне комисије. 

II Конкурсна комисија одлуке доноси 

већином гласова, при чему глас председника 

Конкурсне комисије има исту снагу као и члана 

Конкурсне комисије. 

Конкурсна комисија води записник о свом 

раду, који потписује председник Конкурсне 

комисије.  

Чланови Конкурсне комисије дужни су да 

чувају податке до којих су дошли током 

спровођења поступка.  

III Задатак Конкурсне комисије је да у 

складу са Законом о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе и 

Уредбом о спровођењу интерног и јавног конкурса 

за попуњавање радних места у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

спроведе изборни поступак за попуњавање 

положаја начелника Градске управе за локалну 

пореску администрацију града Чачка. 

IV Стручне и административно-техничке 

послове за потребе Конкурсне комисије обављаће 

Градска управа за опште и заједничке послове – 

Служба за управљање људским ресурсима.  

V Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-151/2022-III 

13. септембар 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

462. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка", број 6/2019), члана 4. став 

3. Одлуке о одобравању и финансирању програма 

за задовољавање потреба и интереса грађана у 
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области спорта у Чачку („Сл. лист града Чачка", 

бр. 23/2016 и 16/2022) и члана 36. став 2. 

Правилника о одобравању и финансирању 

програма којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта у граду Чачку 

("Сл. лист града Чачка", бр. 1/2017, 23/2017 и 

18/2022),  

Градско веће града Чачка, на предлог 

Стручне комисије за избор годишњих, односно 

посебних програма у области спорта, на седници 

одржаној  8. септембра 2022. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

 О УТВРЂИВАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ПОСЕБНОГ 

ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД ЧАЧАК 

I 

Овим решењем утврђују се организације у 

области спорта чије су активности од посебног 

значаја за град Чачак и то: 

1. Чачански спортски савез Чачак 

2. Фудбалски клуб "Борац 1926" Чачак  

3. Кошаркашки клуб "Борац" Чачак.  

4. Клуб контактних спортова „Борац“ 

Чачак 

II 

Годишње програме организација у области 

спорта наведене у тачки I овог Решења, Стручна 

комисија за избор годишњих, односно посебних 

програма у области спорта оцењиваће у складу са 

критеријумима наведеним у Правилнику о 

одобравању и финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у 

области спорта у граду Чачку. 

III 

Град Чачак може учествовати  у 

финансирању годишњих програма  организација у 

области спорта наведених у тачки I овог решења, у 

границама средстава одобрених за ту намену у 

буџету града Чачка.  

IV 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-143/2022-III 

8. септембар 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

463. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

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

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

лист  града Чачка“ бр. 26/21), а по предлогу 

Градске управе за опште и заједничке послове,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 13. септембар 2022. године,  донело 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 17, 

економска класификација 499 ,,Средства 

резерве - Стална буџетска резерва“, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градско веће града 

Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  

активност 0602-0010 Стална буџетска 

резерва, одобравају се средства у износу од 

350.000,00 динара, на име помоћи Марији 

Ерић из Мрчајеваца за санацију штете на 

стамбеном објекту, настале услед 

елементарне непогоде – пожара. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 65, економска 

класификација 484 - Накнада штете за 

повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других 

природних узрока, Расход по наменама 

4841 - Накнада штете за повреде или штету 

насталу услед елементарних непогода или 

других природних узрока, Функционална 

класификација 130, Програм 0602 Опште 

услуге локалне самоуправе, Програмска 

активност 0014 Управљање у ванредним 

ситуацијама, извор финансирања 01 

(издаци из буџета Града) Директни 

корисник буџетских средстава Градска 

управа за опште и заједничке послове. 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Овим Решењем замењује се Решење 

Градског већа, број 06-117/2022-III од 27. 

јуна 2022. године 
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5. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-151/2022-III 

13. септембар 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

464. 

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 8. септембра 2022. године, донело 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 града Чачка, Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

3.000.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 4, 

ради измирења обавеза за пристигле и 

наредне фактуре. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 4, економска 

класификација 423 Услуге по уговору, 

Расход по наменама 4236 - Услуге за 

домаћинство и угоститељство, 

Функционална класификација 110, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градоначелник 

града, Програм 2101 Политички систем 

локалне самоуправе, ПА 0002 

Функционисање извршних органа. 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-143/2022-III 

8. септембар 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

465. 

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 13. септембра 2022. године, донело 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 града Чачка, Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

1.300.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 96,  

Градској управи за урбанизам, намењених 

за потребе исплате накнаде штете за 

повреде или штету насталу од стране 

државних органа, а у складу са 

Споразумом о одређивању накнаде, број 

465-47/2021-IV-2-07 од 2. септембра 2022. 

године. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 96, економска 

класификација 485 Накнаде штете за 

повреде или штету нанету од стране 

државних органа, Расход по наменама 4851 

– Накнаде штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа, 

Функционална класификација 620, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градска управа за 

урбанизам, Програм 1101 – Становање, 

урбанизам и просторно планирање, ПА 
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0001 Просторно и урбанистичко 

планирање. 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије града Чачка.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-151/2022-III 

13. септембар 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

466. 

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 

одржано 13. септембра 2022. године, донело 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 града Чачка, Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

3.000.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 176, 

Градској управи за локални економски 

развој, намењених за набавку недостајуће 

опреме за реализацију PCR лабораторије у 

Заводу за јавно здравље Чачак. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 176, економска 

класификација 464 Дотације 

организацијама обавезно социјално 

осигурање, Расход по наменама 4642 – 

Капиталне дотације организацијама за 

обавезно социјално осигурање, 

Функционална класификација 760, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градска управа за 

локални економски развој, Програм 1801 –  

Здравствена заштита, Пројекат 1801-5002 

Доградња објекта Завода за јавно здравље. 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије града Чачка. 

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-151/2022-III 

13. септембар 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

467. 

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 13. септембра 2022. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. 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 града Чачка, Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

1.300.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 281, 

намењених за извођење паркетарских 

радова у Кошаркашкој хали крај Мораве. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 281, економска 

класификација 425, Текуће поправке и 

одржавање, Расход по наменама 4251 – 

Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката, Функционална класификација 

810, извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за друштвене делатности, Програм  



Страна 2756 – Број 19 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 14. септембар 2022. године 

1301 Развој спорта и омладине, ПА 1301-

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: 06-151/2022-III 

13. септембар 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

468. 

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 8. септембра 2022. године, донело 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 града Чачка, Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

5.200.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 465,  

ЈУ „Туристичка организација Чачка“, 

намењених за организацију концерта 

диригента Бојана Суђића са симфонијским 

оркестром РТС-а који ће се одржати на 

Градском тргу у Чачку у оквири 

манифестације „Културно лето у Чачку“. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 465, 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“, 

Пројекат 1502-4031 Културне 

манифестације на територији града Чачка. 

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: 06-143/2022-III 

8. септембар 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

469. 

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 13. 

септембра 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 

Велиборки Величковић 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, 
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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 401-684/2022-II 

13. септембар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

470. 

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 13. 

септембра 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 294.000,00 динара,  на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 4/1, намењених 

Стонотениском клубу „Борац“ Чачак, за 

штампање Монографије Стонотениског 

клуба. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 4/1, економска 

класификација 481 - Дотације невладиним 

организацијама, Расход по наменама 4819 

- Дотације осталим непрофитним 

институцијама, Функционална 

класификација 110, Извор финансирања 

01 (Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава - 

Градоначелник града, Програм 2101 

Политички систем локалне самоуправе, 

ПА 0002 Функционисање извршних 

органа. 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401- 683/2022-II 

13. септембар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

471. 

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 8. 

септембра 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, економска класификација 

499 -Средства резерве - Текућа буџетска 

резерва, 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 

83.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 72, 

намењених Градској управи за 

инспекцијски надзор, за исплату 

солидарне помоћи запосленом за полазак 

детета у школу.   

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 72, економска 

класификација 414 - Социјална давања 

запосленима, Расход по наменама, 4144 - 
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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 401-674/2022-II 

8. септембар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

472. 

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 9. 

септембра 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, економска класификација 

499-Средства резерве-Текућа буџетска 

резерва, 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  

7.500,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 202, 

намењених ШОСО „1. НОВЕМБАР“ 

Чачак, за исплату трошкова дневница 

службеног путовања у иностранство за 

запосленог. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 202, економска 

класификација 463 - Трансфери осталим 

нивоима власти, Расход по наменама 4222 

– Трошкови службених путовања у 

иностранство, Функционална 

класификација 912, Извор финансирања 

01 (Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава - 

Градска управа за друштвене делатности, 

Индиректни корисник буџетских 

средстава - ШОСО „1. НОВЕМБАР“ 

Чачак, Програм 2003 Основно 

образовање, ПА 0001 Реализација 

делатности основног 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 401-677/2022-II 

9. септембар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

473. 

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 8. 

септембра 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, економска класификација 

499-Средства резерве-Текућа буџетска 

резерва, 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  

462.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 202, 

намењених Основној школи „Милица 

Павловић“ Чачак, за текуће поправке и 

одржавање зграда и обејката. 
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2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 202, економска 

класификација 463 - Трансфери осталим 

нивоима власти, Расход по наменама 4251 

- Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката, Функционална класификација 

912, Извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градска 

управа за друштвене делатности, 

Индиректни корисник буџетских 

средстава - Основна школа „Милица 

Павловић“ Чачак, Програм 2003 Основно 

образовање, ПА 0001 Реализација 

делатности основног 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 401-675/2022-II 

8. септембар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

474. 

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 13. 

септембра 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 83.880,00 динара 

(70.000,00 динара нето и 13.880,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Гордани Јовановић 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 401-680/2022-II 

13. септембар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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