
 

ГОДИНА LVII БРОЈ 1 
ЧАЧАК  2. фебруар 

2023. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

1. 

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 2023. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 28/2022), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 9. јануара 

2023. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2023. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 28/2022) 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  

270.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 468, 

за потребе Туристичке организације Чачка,  

на име набавке ватромета поводом 

организовања  дочека Српске Нове Године 

на градском тргу у Чачку.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 468, 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 - 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 401-3/2023-II 

9. јануар 2023. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

2. 

На основу члана 44. став 1. тачка 5), а у 

вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 

111/2021 – др. закон), члана 79. став 1. тачка 12) 

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

6/2019) и члана 5. Одлуке о изради Плана развоја 

града Чачка („Сл. лист града Чачка“, бр. 26/2022), 

Градоначелник града Чачка, дана  18.  

јануара 2023. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

о  образовању  тематских радних група  

за израду Плана развоја града Чачка 

I. Образује се  Радна група за област 

инфраструктуре и урбаног развоја. 

 У Радну групу именују се: 

- за руководиоца: 

Милош Стеванић, помоћник 

градоначелника града Чачка за област 

месне самоуправе и инфраструктуре;   

- за чланове: 
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1. Владан Милић, заменик градоначелника 

града Чачка;  

2. Зоран Тодосијевић, начелник Градске 

управе за финансије града Чачка;  

3. Милорад Јевђовић, члан Градског већа 

града Чачка, задужен за област 

комуналних делатности; 

4. Драган Филиповић, члан Градског већа 

града Чачка, задужен за област урбанизма, 

саобраћаја и грађевинарства; 

5. Зоран Пантовић, директор ЈКП „Водовод“ 

Чачак; 

6. Зоран Благојевић, директор ЈКП „Паркинг 

сервис“ Чачак; 

7. Данко Ћаловић, директор ЈКП „Чачак“; 

8. Милан Бојовић, директор ЈП „Градац“ 

Чачак; 

9. Миодраг Радивојевић, начелник Службе за 

катастар непокретности Чачак; 

10. Срђан Бошковић, директор ЈКП „Моравац“ 

Мрчајевци;  

11. Војин Јаковљевић, директор Јавне 

установе ,,Туристичка организација Чачка; 

12. Владимир Костић, технички директор ЕДБ 

Чачак; 

13. Вера Јаковљевић, начелник Градске управе 

за урбанизам града Чачка; 

14. Александар Радомировић, шеф Службе за 

јавне набавке и инвестиције, Градска 

управа за опште и заједничке послове града 

Чачка; 

15. Никола Полуга, саветник, Градска управа 

за финансије града Чачка; 

16. Зоран Миловановић, саветник, Градска 

управа за локални економски развој града 

Чачка; 

17. Душица Спасовић, саветник, Градска 

управа за опште и заједничке послове града 

Чачка; 

18. Марко Гавриловић, руководилац 

техничког сектора ЈП „Градац“ Чачак; 

19. Зорица Ничић, руководилац Групе за 

урбанистичко планирање, Градска управа 

за урбанизам града Чачка; 

20. Катарина Миловановић, руководилац 

Групе за праћење пословне политике 

јавних предузећа, Градска управа за 

локални економски развој града Чачка; 

21. Небојша Бежанић, начелник Градске 

управе за опште и заједничке послове града 

Чачка. 

 

Област инфраструктуре и урбаног развоја 

обухвата следеће: урбанистичко планирање, 

комуникациона инфраструктура, саобраћајна 

инфраструктура, комунална инфраструктура, 

енергетска инфраструктура, спортска 

инфраструктура, инфраструктура објеката 

културе, инфраструктура области образовања, 

привредне зоне, туристичка инфраструктура, 

институционална инфраструктура, добра управа и 

др. 

II. Образује се  Радна група за област 

економског развоја.  

У Радну групу  именују се: 

- за руководиоца: 

Владимир Гојгић, начелник Градске 

управе за локални економски развој града Чачка; 

- за чланове: 

1. Радован Јовановић, члан Градског већа 

града Чачка, задужен за област привреде, 

запошљавања и информатичког друштва; 

2. Владимир Крстић, председник „Форума 

привредника“ Чачак;   

3. Александар Милојевић, председник Савета 

за привреду града Чачка;  

4. Дарко Јевремовић, директор Института за 

воћарство Чачак; 

5. Горана Танасковић, Привредна комора 

Краљево, ОЈ Чачак; 

6. Весна Баур, председник Удружења 

пословних жена „Надежда Петровић“ 

Чачак; 

7. Биљана Ђуровић, шеф Службе за приватно 

предузетништво и пословну политику 

јавних предузећа, Градска управа за 

локални економски развој града Чачка; 

8. Радојица Гавриловић, шеф Службе за 

израду и реализацију развојних пројеката, 

Градска управа за локални економски 

развој града Чачка; 

9. Весна Павловић, шеф Службе за развој 

пољопривреде, Градска управа за локални 

економски развој града Чачка; 

10. Бојан Гавриловић, руководилац Групе за 

пољопривреду, Градска управа за локални 

економски развој града Чачка; 

11. Радмила Илић, представник Агрономског 

факултета Чачак; 

12. Мирко Пешић, в.д.директор ДОО „Научно 

технолошки парк“ Чачак; 

13. Неда Николић, представник Факултета 

техничких наука Чачак; 

14. Марија Гавриловић, саветник, Градска 

управа за локални економски развој града 

Чачка; 

15. Драгана Ивовић, радно ангажована у 

Градској управи за локални економски 

развој града Чачка, 
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16. Никола Војиновић, представник 

Националне службе за запошљавање - 

Филијала Чачак; 

17. Маја Митровић, саветник, Градска управа 

за локални економски разв града Чачка. 

Област економског развоја обухвата следеће 

развојне области: привреда и предузетништво, 

пољопривреда и село, туризам и др. 

III. Образује се Радна група за област друштвеног 

развоја.  

У Радну групу именују се: 

- за руководиоца: 

Владан Милић, заменик градоначелника града 

Чачка; 

- за чланове: 

1. Мирослав Петковић, помоћник 

градоначелника града Чачка за област 

друштвених делатности; 

2. Милош Папић, члан Градског већа града 

Чачка, задужен за област образовања, 

науке и културе;  

3. Славица Драгутиновић, члан Градског већа 

града Чачка, задужена за област бриге о 

породици и спровођења мера популационе 

политике; 

4. Милка Станковић, начелник Градске 

управе за друштвене делатности града 

Чачка; 

5. Бранко Ћаловић, директор Уметничке 

галерије „Надежда Петровић“ Чачак; 

6. Матија Братуљевић, директор Спортског 

центра „Младост“ Чачак; 

7. Милко Иконић, директор ОШ „Вук 

Караџић“ Чачак и председник Актива 

директора основних школа; 

8. Мирко Лазовић, директор Машинско 

саобраћајне школе Чачак; 

9. Бранимирка Радосавчевић, директор 

Центра за социјални рад града Чачка; 

10. Марјана Петронијевић, представник 

младих; 

11. Сузана Миковић, саветник, Градска управа 

за локални економски развој града Чачка; 

12. Наташа Поповић, шеф Службе за послове 

друштвене бриге о деци, Градска управа за 

друштвене делатности града Чачка; 

13. Мирослав Митровић, координатор за 

ромска питања; 

14. Братислав Зечевић, шеф Службе за 

безбедност и одбрану, Градска управа за 

опште и заједничке послове града Чачка; 

15. Сузана Симеуновић, директор 

Предшколске установе „Моје детињство“ 

Чачак; 

16. Вера Јовановић, директор Предшколске 

установе „Радост“ Чачак; 

17. Љиљана Петровић, заступник Удружења 

„Ларис“ Чачак; 

18. Бранкица Јелић, директор Градске 

стамбене агенције Чачак. 

Област друштвеног развоја обухвата 

следеће области : култура, спорт и рекреација, 

образовање, здравство, популациона политика, 

друштвена брига о деци, младима и породици, 

друштвена брига о старима, друштвена брига о 

маргинализованим групама, општа безбедност, 

родна равноправност и сл. 

IV. Образује се  Радна група за област заштите 

животне средине.  

У Радну групу именују се: 

- за руководиоца: 

Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника 

града Чачка за област заштите животне средине; 

- за чланове: 

1. Наташа Илић, руководилац Групе за 

заштиту животне средине, Градска управа 

за урбанизам града Чачка; 

2. Бранко Пејица, в.д. директора ЈКП 

„Комуналац“ Чачак; 

3. Зоран Пантовић, директор ЈКП „Водовод“ 

Чачак; 

4. Дејан Ћосић, в.д. директора ЈКП „Градско 

зеленило“ Чачак; 

5. Данко Ћаловић, директор ЈКП „Чачак“ 

Чачак; 

6. Зоран Благојевић, директор ЈКП „Паркинг 

сервис“ Чачак; 

7. Аксентије Тошић, директор „Завода за 

јавно здравље“ Чачак; 

8. Вера Јаковљевић, начелник Градске управе 

за урбанизам града Чачка; 

9. Игор Кривокапић, начелник Градске 

управе за инспекцијски надзор града 

Чачка; 

10. Биљана Николић, шеф инспекције за 

заштиту животне средине, Градска управа 

за инспекцијски надзор града Чачка; 

11. Александар Никитовић, представник 

Јустанове установе ,,Туристичка 

организација Чачка“; 

12. Бојана Трифуновић, саветник, Градска 

управа за урбанизам града Чачка; 
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13. Неда Марковић, саветник, и енергетски 

менаџер, Градска управа за урбанизам 

града Чачка; 

14. Цане Јовановић, заступник предузећа 

„Поло“ Чачак. 

 

Област заштита животне средине обухвата 

следеће развојне области: одрживо управљање 

природним ресурсима - вода, ваздух, земљиште и 

геодиверзитет, отпад, обновљиви извори енергије, 

биомаса, биодиверзитет, енергетска ефикасност, 

енергетски менаџмент и сл. 

V. Задаци тематских радних група су: 

- припрема законског и стратешког оквира и 

прегледа постојећих планских докумената 

по областима за које су успостављене; 

- припрема прегледа и анализе постојећег 

стања као и израда SWOT анализе по 

тематским областима; 

- формулисање предлога тематских 

приоритета, циљева и мера, односно свих 

елемената садржине Плана развоја у складу 

са резултатима свеобухватних консултација;  

- подршка координатору и координацоном 

тиму у спровођењу консултација, сарадње са 

партнерским форумом и јавне расправе и 

извештавања; 

- припрема ажурних информација о току 

активности за потребе извештавања 

координатора, Kоординационог тима и 

документовање процеса;  

- обављање других стручних послова по 

налогу координатора и Kоординационог 

тима.  

VI. Ово решење објавити у ,,Сл. листу града 

Чачка“ и на интернет страници града Чачка. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број:020 - 4/2023-II 

18. јануар 2023. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

3. 

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. 28/2022), а по предлогу 

Градске управе за  финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 12. јануара 2023. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2023. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 28/2022) 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 

2.820.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 468, 

Јавној установи „Туристичка организација 

Чачка“, намењених за организацију 

концерта Аца Пејовића који ће се одржати 

на Градском тргу у Чачку поводом 

организовања дочека Српске Нове 

године“. 
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 468, 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:06-3/2023-III 

12. јануар 2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 
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4. 

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. 28/2022), а по предлогу 

Градске управе за  финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 12. јануара 2023. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2023. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 28/2022) 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 

1.061.710,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 411, 

намењених за реализацију уговора чији је 

предмет  извођење грађевинских радова на 

објекту „Зрачак“ у Чачку. 
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 411, 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 

финансије, Програм 2003 Основно 

образовање, Пројекат 2003-5004 

Пројектовање и изградња нових, 

реконструкција и модрнизација постојећих 

објеката основних школа. 
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:06-3/2023-III 

12. јануар 2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

5. 

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 2023. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр.  28/2022), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 18. 

јануара 2023. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2023. годину (,,Сл. лист 

28/2022) 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 6/1, 

за новчану помоћ Светлани Лужанин  из 

Чачка  у току лечења. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 - Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 - Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из 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 -24/2023-II 

18. јануар 2023. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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6. 

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 2023. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр.  28/2022), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 24. 

јануара 2023. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2023. годину (,,Сл. лист 

28/2022) 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 

183.880,00 динара (150.000,00 динара нето 

и 33.880,00 динара припадајући порез на 

друге приходе) на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 6/1, 

за новчану помоћ  Сретену Савићу  у току 

лечења. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 - Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 - Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из 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 - 44/2023-II 

24. јануар 2023. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

  

7. 

 На основу члaна 11. став 4. Закона о 

финансијској подршци породици са децом (''Сл. 

гласник РС'' бр. 113/2017 ,50/2018,46/2021-одлука 

УС,51/2021-одлука УС,53/2021 одлука УС,66/2021 

и 130/2021), члана 7. став 3. Одлуке о додатној 

финансијској подршци породици са децом (''Сл. 

лист града Чачка'' бр. 1/2015, 6/2018, 17/2019 и 

20/2019), члана 3. став 2. Правилника о 

једнократној новчаној помоћи за новорођену децу 

(„Службени лист града Чачка“ бр.5/2018 и 1/2020) 

и члана 84. Статута града Чачка (''Сл. лист града 

Чачка'' бр. 6 /2019), 

 

Градско веће града Чачка на седници 

одржаној 12. јануара 2023. године донело је 

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЈЕДНОКРАТНЕ 

НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА НОВОРОЂЕНУ 

ДЕЦУ У 2023. ГОДИНИ 

1. Висина једнократне новчане помоћи за 

прворођено и другорођено дете рођено 

у 2023. години у породици износи 

10.000,00 динара. 

2. Висина једнократне новчане помоћи за 

трећерођено дете рођено у 2023. 

години у породици износи 20.000,00 

динара. 

3. Висина једнократне новчане помоћи за 

четврторођено и свако наредно рођено 

дете у 2023. години, у породици износи 

30.000,00 динара. 

4. Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број:06-3/2023-III 

12. јануар 2023. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 8. 

 На основу члана 79. став 1. тачка 14) 

Статута града Чачка (,,Сл. лист града Чачка“ 

бр.6/2019), 

 Градоначелник града Чачка, дана 25. 

јануара 2023.године, донеo jе 
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РЕШЕЊЕ 

о измени Решења о образовању Радне групе за 

родно одговорно буџетирање за град Чачак   

I 

У Решењу о образовању Радне групе за 

родно одговорно буџетирање за град Чачак (,,Сл. 

лист града Чачка“  број  9/2022), у одељку  I,  код 

Чланова, тачка 8., уместо Љубинке Миленковић,  

за члана Радне гупе за родно одговорно 

буџетирање за град Чачак, одређује се Драгана 

Половина, мастер менаџер у туризму. 

II 

Ово решење објавити у ,,Сл. листу града 

Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 020 - 39/2023 -II 

25. јануар  2023. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

                                                                                                                                                  

 9. 

 На основу члана 79. Статута града Чачка 

(,,Сл. лист града Чачка“ бр.6/2019) и члана 11. став 

4. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. лист 

града Чачка“ број 5/2016, 8/2019 и 27/2021), 

 Градоначелник града Чачка, дана 25. 

јануара 2023.године, донеo jе 

РЕШЕЊЕ 

о разрешењу односно именовању члана 

Комисије за грађевинско земљиште   

I 

 Разрешава се Раде Рајић, дипл. правник, 

представник ЈП ,,Градац“Чачак, дужности члана 

Комисије за грађевинско земљиште, због одласка 

у пензију. 

II 

     Именују се Бојан Драшковић, дипл 

правник, представник ЈП ,,Градац“ Чачак, за члана 

Комисије за грађевинско земљиште.  

III 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 020 - 5/2023 -II 

25. јануар  2023. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

10. 

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 2023. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 28/2022), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 5. јануара 

2023. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2023. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 28/2022) 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  

10.000,00 динара за непланиране сврхе за 

које није утврђена апропријација и то за 

реализацију пројекта Престоница културе 

Србије 2023 - Чачанска родна  и отвара 

нова апропријација 189, економска 

класификација 423 Услуге по уговору, 

Расход по наменама 4239 Остале опште 

услуге, Функционална класификација 820, 

Извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за друштвене делатности, Програм 

1201 Развој културе и информисања, 

Пројекат 1201-7002 Престоница културе 

Србије 2023 - Чачанска родна.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 189, економска 

класификација 423 Услуге по уговору, 

Расход по наменама 4239 Остале опште 

услуге, Функционална класификација 820, 

Извор финансирања 01 (Издаци из 
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средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градска 

управа за друштвене делатности, Програм 

1201 Развој културе и информисања, 

Пројекат 1201-7002 Престоница културе 

Србије 2023 - Чачанска родна.  

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- 2/2023-II 

5. јануар 2023. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

11. 

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 2023. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 28/2022), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 25. 

јануара 2023. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2023. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 28/2022) 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 76.000,00 динара, на име  

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 192, за потребе Oсновне школе 

,,Владислав Петковић Дис“, за исплату 

трошкова погребних услуга. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 192, економска 

класификација 463 – Трансфери осталим 

нивоима власти, Расход по наменама 4143 

- Отпремнине и помоћи, 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 ,,Владислав 

Петковић Дис“ Заблаће, 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 401-47/2023-II 

25. јануар 2023. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

12. 

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 2023. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр.  28/2022), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 18. 

јануара 2023. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2023. годину (,,Сл. лист 

28/2022) 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 6/1, 

за новчану помоћ Олги Ристић  из Чачка за 

лечење супруга. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 - Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 
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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 -23/2023-II 

18. јануар 2023. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

13. 

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 2023. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр.  28/2022), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 23. 

јануара 2023. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2023. годину (,,Сл. лист 

28/2022) 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 6/1, 

за новчану помоћ Николи Давидовићу из 

Чачка за превазилажење тешке 

материјалне ситуације у којој се нашао 

због трошкова судског поступка и 

извршења.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 - Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 - Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градоначелник 

града, Програм 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 - 25/2023-II 

23. јануар 2023. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

14. 

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 2023. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр.  28/2022), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 18. 

јануара 2023. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2023. годину (,,Сл. лист 

28/2022) 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) ) за непланиране сврхе за 

које није утврђена апропријација и то за 
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новчану помоћ  Ненаду Грујићу из Чачка у 

току лечења и отвара нова апропријација 

6/1, економска класификација 472 - 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета, 

Расход по наменама, 4729 - Остале накнаде 

из буџета,   Функционална класификација 

090, Извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – 

Градоначелник града, Програм 0902 

Социјална и дечија заштита, ПА 0001 – 

Једнократне помоћи и други облици 

помоћи.     

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 - Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 - Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градоначелник 

града, Програм 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 -22/2023-II 

18. јануар 2023. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

15. 

На основу члана 44. став 1. тачка 5), а у 

вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014 – др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 

111/2021 - др. закон), члана 79. став 1. тачка 12) 

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

6/2019) и члана 5. Одлуке о изради Плана развоја 

града Чачка („Сл. лист града Чачка“, бр. 26/2022), 

Градоначелник града Чачка, дана 

18.jaнуара 2023. године, донео  је  

Решење 

о образовању координациoног тима за израду 

Плана развоја града Чачка 

I 

Образује се Координациони тим за израду 

Плана развоја града Чачка (у даљем тексту: 

Координациони тим). 

У Координациони тим се именују: 

- за председника: 

Милун Тодоровић, градоначелник града 

Чачка; 

- за заменика председника: 

Владан Милић, заменик градоначелника 

града Чачка; 

- за техничког координатора: 

Владимир Гојгић, начелник Градске 

управе за локални економски развој града Чачка; 

- за чланове: 

1) Игор Трифуновић, председник 

Скупштине града Чачка; 

2) Мирјана Ђоковић, помоћник 

градоначелника града Чачка за област 

заштите животне средине; 

3) Милош Стеванић, помоћник 

градоначелника града Чачка за област 

месне самоуправе и инфраструктуре; 

4) Мирослав Петковић, помоћник 

градоначелника града Чачка за област 

друштвених делатности; 

5) Радован Јовановић, члан Градског већа 

града Чачка,  задужен за област привреде, 

запошљавања и информатичког друштва; 

6) Милош Папић, члан Градског већа града 

града Чачка, задужен за област 

образовање, науке и културе; 

7) Др Иван Глишић, члан Градског већа 

града Чачка,  задужен за област 

пољопривреде и развој села; 

8) Милорад Јевђовић, члан Градског већа 

града Чачка,  задужен за  област 

комуналних делатности; 

9) Славица Драгутиновић, члан Градског 

већа града Чачка,  задужена за област бриге 
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о породици и спровођење мера 

популационе политике; 

10) Александар Милојевић, председник 

Савета за привреду града Чачка; 

11) Зоран Тодосијевић, начелник Градске 

управе за финансије града Чачка; 

12) Небојша Бежанић, начелник Градске 

управе за опште и заједничке послове 

града Чачка; 

13) Рада Ћојбашић, начелник Градске 

управе за стручне послове Скупштине, 

Градоначелника и Градског већа града 

Чачка; 

14) Вера Јаковљевић, начелник Градске 

управе за урбанизам града Чачка; 

15) Mилка Станковић, начелник Градске 

управе за друштвене делатности града Чачка; 

16) Игор Кривокапић, начелник Градске 

управе за инспекцијски надзор града Чачка; 

17) Андрија Недић, начелник Градске 

управе за локалну пореску администрацију 

града Чачка; 

18) Катарина Новковић, Градски 

правобранилац. 

II 

Задаци Координационог тима су: 

- организовање и координирање свим 

активностима у вези са израдом Плана 

развоја града Чачка (у даљем тексту: План 

развоја), праћење редоследа и динамике 

активности за израду Плана развоја; 

- утврђивање обухвата тематских радних 

група и надзор над њиховим радом, 

одлучивање о формирању ужих тимова 

унутар тематских радних група, по потреби; 

- осигурање и заступање интереса Града и 

пружање информација јавности у процесу 

израде Плана развоја, а нарочито у сарадњи 

са Партнерским форумом; 

- разматрање и давање сагласности на 

предлоге тематских радних група за 

садржину Плана развоја (преглед и анализа 

стања, приоритети, циљеви, мере); 

- информисање Градског већа и Скупштине 

града о процесу израде Плана развоја и 

давање инструкција тематским радним 

групама у складу са ставовима Градског већа 

и Скупштине града Чачка; 

- обезбеђивање укључености организационих 

јединица градске управе, односно 

осигуравање несметаног прослеђивања 

информација од значаја за израду Плана 

развоја од стране управе ка тематским 

радним групама; 

- предузимање корективних мера, по потреби, 

циљу успешне израде Плана развоја. 

 

       Задаци Техничког координатора су: 

- организовање процеса анализе 

заинтересованих страна у оквиру 

Координационог тима ради утврђивања 

састава тематских радних група и 

управљање контактима; 

- припрема предлога за Координациони тим о 

обухвату и начину функционисања 

Партнерског форума; 

- непосредна координација са руководиоцима 

тематских радних група ради информисања 

о напретку у спровођењу задатака тематских 

радних група, организовање документације 

процеса; 

- усклађивање рада тематских радних група, 

обједињење и усклађивање материјала и 

организовање заједничких састанака 

тематских радних група; 

- информисање Координационог тима о раду 

тематских радних група; 

- преношење инструкција Координационог 

тима тематским радним групама; 

- предлагање организовања састанака 

Координационог тима ради одлучивања о 

конкретним питањима, по потреби и на 

иницијативу тематских радних група; 

- представљање Координационог тима на 

састанцима Партнерског форума и у процесу 

јавне расправе о Нацрту Плана развоја; 

- извршење других задатака по налогу 

Координационог тима. 

IV 

Ово решење објавити у ,,Сл.листу града 

Чачка“ и на интернет страници града Чачка. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401- 3/2023-II 

18. јануар 2023. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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16. 

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 2023. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 28/2022), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 24. 

јануара 2023. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2023. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 28/2022) 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 425, за потребе Месне 

заједнице Трнава, за  трошкове анализе 

воде. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 425, економска 

класификација 424 – Специјализоване 

услуге, Расход по наменама 4243 – 

Медицинске 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 Трнава, 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- 45/2023-II 

24. јануар 2023. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

17. 

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 2023. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 28/2022), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 23. 

јануара 2023. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2023. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 28/2022) 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 3.000,00 динара, на 

име  обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 413, за потребе Месне 

заједнице Стари град, за измирење 

трошкова провизије и банкарских услуга.. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 413, економска 

класификација 421 - Стални трошкови, 

Расход по наменама 4211 – Трошкови 

платног промета и банкарских услуга, 

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 

Стари град, 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- 42/2023-II 

23. јануар 2023. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 



2. фебруар 2023. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 13 – Број 1 

18. 

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 2023. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 28/2022), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 23. 

јануара 2023. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2023. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 28/2022) 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 10.000,00 динара, на 

име  обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 417, за потребе Месне 

заједнице Сајмиште, за набавку горива. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 417, економска 

класификација 426 - Материјал, Расход по 

наменама 4264 - Материјал за саобраћај, 

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 

Сајмиште, 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- 41/2023-II 

23. јануар 2023. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

19. 

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 2023. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 28/2022), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 23. 

јануара 2023. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2023. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 28/2022) 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 

8.000,00 динара, на име  обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 413, 

за потребе Месне заједнице Ракова, за 

измирење трошкова провизије и 

банкарских услуга. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 413, економска 

класификација 421 - Стални трошкови, 

Расход по наменама 4211 - Трошкови 

платног промета и банкарских услуга, 

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 

Ракова, 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- 40/2023-II 

23. јануар 2023. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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20. 

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 2023. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 28/2022), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 10. 

јануара 2023. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2023. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 28/2022) 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  

76.300,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 100, 

за потребе Градске управе за локалну 

пореску администрацију,  за исплату 

трошкова погребних услуга запосленом 

због смрти члана уже породице.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 100, 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 

администрацију, Програм 0602 Опште 

услуге локалне самоуправе, ПА 0001 

Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина.  

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401- 4/2023-II 

10. јануар 2023. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

21. 

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 2023. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр.  28/2022), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 1. 

фебруара 2023. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2023. годину (,,Сл. лист 

28/2022), 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 6/1, 

за новчану помоћ  Радомиру Славковићу 

из Чачка  у току лечења. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 - Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 - Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из 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 - 61/2023-II 

1. фебруар 2023. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 



2. фебруар 2023. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 15 – Број 1 

22. 

На основу члана 79. Статута града Чачка  

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

Градоначелник града Чачка, дана 10. 

јануара 2023. 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,  

6/2022  и 18/2022), у одељку I, став 1., код Чланова, 

после тачке 16)  додају се тачке 17) и 18)  која 

гласе:  

          „17) Ивана Кнежевић, дипл. дизајнер, 

задужена за програмску активност; 

            18) Марко Чкоњевић, инокоресподент, 

задужен за програмску активност.“ 

II 

          Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 020-1/2022-II 

10. јануар 2023. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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