
 

ГОДИНА LIV БРОЈ 20 
ЧАЧАК 5. септембар 

2020. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

592. 

На основу члана 39. став 1. тачка 3) Закона 

о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 

87/2018), члана 20. став 1 тачка 8. и члана 44. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

број 129/2007, 83/2014 -др. закон, 101/2016 – др. 

закон и 47/2018) и члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“, бр. 6/2019), а на основу 

Закључка Градског штаба за ванредне ситуације на 

територији града Чачка, број 06 - 123/2020-I од 24. 

августа 2020. године,  

Градоначелник града Чачка, дана 24. 

августа 2020. године,  донео је, 

ОДЛУКУ 

о укидању ванредне ситуације за целу 

територију града Чачка  

1. Укида се ванредна ситуација за целу 

територију града Чачка проглашена Одлуком 

градоначелника града Чачка услед настанка 

елементарне непогоде ширењем епидемије 

заразне болести COVID – 19, због смиривања 

епидемије.  

2. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да 

важи Одлука градоначелника града Чачка, 

којом је ова ванредна ситуација проглашена, 

број 020-47/2020 -II од 3. јула 2020. године. 

3. Ову одлуку доставити Одељењу за ванредне 

ситуације у Чачку, јавним предузећима, 

установама и другим учесницима у 

спровођењу мера заштите и спасавања. 

4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ,,Сл.листу града Чачка“.                 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 020 - 47/2020-II 

24. август 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

593. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

3. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за  финансије,  

Градоначелник града Чачка, дана 25. 

августа 2020. године донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о 

буџету града Чачка за 2020. годину (,,Сл. 

лист града Чачка“ број 19/2019) 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 275.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 

599/1, за потребе МЗ Вранићи,  за 

измирење обавеза  по Пресуди на основу 

признања и изостанка Основног суда у 

Чачку 5П.бр.2816/19 од 23. јула 2020. 

године.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 599/1 , економска 

класификација 483 – Новчане казне и 

пенали по  решењу судова, Расход по 

наменама 4831 – Новчане казне и пенали 

по  решењу судова, Функционална 

класификација 160,  Извор финансирања 

01 (издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава 

– Градска управа за финансије, 

Индиректни корисник – Месна 

заједница Вранићи Чачак, Програм 0602 

Опште услуге локалне самоуправе,  ПА: 

0002 Функционисање месних заједница 

– редовно пословање.    
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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 - 418/2020-II 

25.август 2020. Године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р.  

 

594. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

3. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за  финансије,  

Градоначелник града Чачка, дана 1. 

септембра 2020. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о 

буџету града Чачка за 2020. годину (,,Сл. 

лист града Чачка“ број 19/2019) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 ( Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска 

резерва, одобравају се средства у износу 

од 70.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 

225, за потребе Гимназије Чачак, за 

исплату солидарне помоћи запосленом 

због смрти брачног друга.   

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 225, економска 

класификација 463 – Трансфери осталим 

нивоима власти, Расход по наменама, 

4143 – Отпремнине и помоћи, 

Функционална класификација 920, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градска управа за 

друштвене делатности, Програм 2003 

Средње образовање и васпитање, ПА 

0001 Функционисање средњих школа.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401- 425/2020-II 

1.септембар 2020. године  

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

595. 

На основу члана 4. став 6. Пословника 

Градског већа града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 

бр. 4/2008, 16/2013 и 2/2018),  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 4. септембра 2020. године донело је 

РЕШЕЊЕ 

о задужењима чланова Градског већа за 

поједине области 

I 

1. РАДОВАН ЈОВАНОВИЋ, задужује се 

за област привреде, запошљавања и 

информатичког друштва 

2. СПОМЕНКА ШИПЕТИЋ, задужује се 

за област финансија, инвестиција и 

управљања пројектима 

3. МИЛОРАД ЈЕВЂОВИЋ, задужује се 

за област комуналних делатности,  

4. СЛАВИЦА ДРАГУТИНОВИЋ, 

задужује се за област бриге о породици и 

спровођења мера популационе политике 

5. НЕМАЊА ТРНАВАЦ, задужује се за 

област омладине, спорта и туризма 

6. ДРАГОМИР ШИПЕТИЋ, задужује се 

за област социјалне заштите и имовине 

7. БИЉАНА КОЧОВИЋ, задужује се за 

област здравства и здравствене заштите 

8. ВЛАДИМИР РИСТОВИЋ,  задужује 

се за област безбедности и ванредне 

ситуације  

9. МИЛАН ЛУКИЋ, задужује се за област 

пољопривреде и развој села  
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10. ДРАГАН ФИЛИПОВИЋ, задужује се 

за област урбанизма, саобраћаја и 

грађевинарства 

11. МИЛОШ ПАПИЋ задужује се за 

област образовања, науке и културе. 

II 

Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-126/2020-III 

4. септембар 2020. године  

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 596. 

На основу члана 95. став 2. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“, број 21/2016, 103/2017, 103/2017 - др. 

закон, 95/2018 - др. закон и 86/2019 – 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 члана 84. 

Статута града Чачка („Службени лист града 

Чачка“, број 6/2019),  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 4. септембра 2020. године, донелo је 

РЕШЕЊЕ 

о образовању Конкурсне комисије за 

спровођење изборног поступка за попуњавање 

положаја начелника Градске управе за 

урбанизам града Чачка 

I Образује се Конкурсна комисија за 

спровођење изборног поступка за попуњавање 

положаја начелника Градске управе за урбанизам 

града Чачка у (даљем тексту: Конкурсна 

комисија), у саставу: 

1. Игор Кривокапић, начелник Градске управе 

за инспекцијски надзор града Чачка, 

2. Зорица Ничић, руководилац Групе за 

просторно планирање у Градској управи за 

урбанизам града Чачка, и 

3. Биљана Рајић, шеф Одсека за људске 

ресурсе 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 урбанизам 

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: 06-126/2020-III 

4. септембар 2020. године  

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

597. 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној 

својини („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 

и 95/2018), члана 84. став 1. тачка 4) Статута града 

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

32. став 2. Одлуке о прибављању, располагању и 

управљању стварима у јавној својини града Чачка 

(„Сл.лист града Чачка“ бр. 14/2018 и 8/2019)  

 Градско веће града Чачка на седници 

одржаној 4. септембра 2020. године, донело је  
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РЕШЕЊЕ 

о преносу покретних ствари у јавну својину 

Републици Србији – Дому здравља Чачак 

 I ПРЕНОСЕ СЕ из јавне својине града 

Чачка Републици Србији -Дому здравља Чачак, 

без накнаде, следеће покретне ствари: напредни 

стимулатор порођаја ERLER ZIMMER R17840, 

модел женске карлице из три дела ERLER 

ZIMMER H210, модел бебе за едукацију родитеља 

дечак ERLER ZIMMER BA77, модел бебе за 

едукацију родитеља девојчица ERLER ZIMMER 

BA78, пулт за преповијање беба 70х80х90cm 

ДОМАЋЕ МД, струњаче 100х200х6cm (шест 

комада), пилатес лопте 65cm (три комада), пилатес 

лопте 75cm (три комада) и јастуци за труднице 

COMFORT 50х70cm (шест комада).  

 II Град Чачак је покретне ствари ближе 

описане тачком I овог решења, прибавио у јавну 

својину на основу Уговора о суфинансирању мера 

популационе политике јединица локалне 

самоуправе у Републици Србији у 2019. години 

број 401-00-138/81/-2019-01 од 16.04.2019.године, 

закљученог са Кабинетом министра без портфеља 

задуженог за демографију и популациону 

политику, а укупна набавна вредност ових 

покретних ствари је 276.223,20 динара, за шта су 

средства обезбеђена Законом о буџету Републике 

Србије за 2020.годину 81,97% и Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020.годину 18,03%. 

III Република Србија - Дом здравља Чачак 

има право да покретне ствари ближе описане 

тачком I овог решења држи и користи у складу са 

природом и наменом тих ствари, да их одржава и 

унапређује сврху ради које су прибављене.  

 IV На основу овог решења Градоначелник 

града Чачка ће закључити уговор о преносу права 

јавне својине на покретним стварима ближе 

описаним тачком I овог решења са директором 

Дома здравља Чачак.   

V Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће  

Број: 06-126/2020-III 

4. септембар 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 

598. 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној 

својини ("Сл.гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 

и 95/2018), члана 84. став 1. тачка 4) Статута града 

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

33. став 2. Одлуке о прибављању, располагању и 

управљању стварима у јавној својини града Чачка 

(„Сл.лист града Чачка“ бр. 14/2018 и 8/2019),  

 Градско веће града Чачка на седници 

одржаној 4. септембра 2020. године, донело је  

РЕШЕЊЕ 

о давању на коришћење покретних ствари 

Центру за пружање услуга социјалне заштите 

„Зрачак“ Чачак 

 I ДАЈУ СЕ на коришћење, без накнаде, 

Центру за пружање услуга социјалне заштите 

Зрачак Чачак, у даљем тексту Зрачак, покретне 

ствари које су у јавној својини града Чачка, и то: 

справа за нордијско скијање JSB087, ручни/ножни 

бицикл ЈСБ091, дупла шеталица у ваздуху JSB059, 

справа за вежбање концентрације BALANCE, 

справа са федерима за њихање у стајаћем положају 

QBO23-07, клавир са удараљкама HKEО1, 

љуљашка са два флексибилна седишта и ланцима 

и љуљашка за љуљање у инвалидским колицима, 

на неодређено време.  

 II Град Чачак је покретне ствари ближе 

описане тачком I овог решења, прибавио у јавну 

својину на основу Уговора о суфинансирању мера 

популационе политике јединица локалне 

самоуправе у Републици Србији у 2019. години 

број 401-00-138/81/-2019-01 од 16.04.2019.године, 

закљученог са Кабинетом министра без портфеља 

задуженог за демографију и популациону 

политику, а укупна набавна вредност ових 

покретних ствари је 625.800,00 динара, за шта су 

средства обезбеђена Законом о буџету Републике 

Србије за 2020.годину 81,97% и Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020.годину 18,03%. 

III Зрачак има право да покретне ствари 

ближе описане тачком I овог решења држи и 

користи у складу са природом и наменом тих 

ствари, да их одржава и унапређује сврху ради које 

су прибављене.  

 IV На основу овог решења Градоначелник 

града Чачка ће закључити уговор о давању на 

коришћење покретних ствари ближе описаних 

тачком I са директором Зрачка. 
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 V Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће  

Број: 06-126/2020-III 

4. септембар 2020. године  

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

599. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 13. 

Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за опште и заједничке послове,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 4. септембра 2020. године,  донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о 

буџету града Чачка за 2020. годину (,,Сл. 

лист града Чачка“ број 19/2019) 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 591.696,00 динара, за потребе Опште 

болнице Чачак, на име набавке 

регулатора притиска за боцу и 

овлаживача за кисеоник за лечење ковид 

пацијената у Спортској хали ( плава 

хала) Атеница.   

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, Функционална 

класификација 130, Програм 0602 

Опште услуге локалне самоуправе, 

Програмска активност 0602-0014 

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. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-126/2020-III 

4. септембар 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 600. 

На основу члана 84. Статута града 

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

члана 14. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2019), а 

по предлогу Градске управе за  финансије,  

Градско веће  града Чачка, на седници 

одржаној 4. септембра 2020. године, донело је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 19/2019) 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 2.999.300,00 динара,  на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацијама 464, 470 и 471, за потребе 

Предшколске установе „Моје детињство“ 

Чачак, на име извођења занатско-браварских 

радова на објекту вртића „Колибри“. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на:  

- апропријацију 464, економска класификација 

425 – Текуће поправке и одржавање, Расход по 

наменама 4251 – Текуће одржавање зграда и 

објеката, Функционална класификација 911,  
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Извор финансирања 01 (издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник буџетских 

средстава – Градска управа за друштвене 

делатности, Индиректни корисник буџетских 

средстава – Предшколска установа „Моје 

детињство“ Чачак, Програм 2001, 

Предшколско образовање  и васпитање, ПА 

0001 Функционисање и остваривање 

предшколског васпитања и образовања, износ 

од 151.100,00 динара;  

- апропријацију 470, економска класификација 

511 – Зграде и грађевински објекти, Расход по 

наменама 5113 – Капитално одржавање зграда 

и објеката, Функционална класификација 911,  

Извор финансирања 01 (издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник буџетских 

средстава – Градска управа за друштвене 

делатности, Индиректни корисник буџетских 

средстава – Предшколска установа „Моје 

детињство“ Чачак, Програм 2001, 

Предшколско образовање  и васпитање, ПА 

0001 Функционисање и остваривање 

предшколског васпитања и образовања, износ 

од 2.134.000,00 динара;  

- апропријацију 471, економска класификација 

512 – Машине и опрема, Расход по наменама 

5126 – Опрема за образовање, науку, културу 

и спорт, Функционална класификација 911,  

Извор финансирања 01 (издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник буџетских 

средстава – Градска управа за друштвене 

делатности, Индиректни корисник буџетских 

средстава – Предшколска установа „Моје 

детињство“ Чачак, Програм 2001, 

Предшколско образовање  и васпитање, ПА 

0001 Функционисање и остваривање 

предшколског васпитања и образовања, износ 

од 714.200,00 динара;  

3. О извршењу овог решења стараће се Градска 

управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-126/2020-III 

4. септембар 2002. године  

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

  

601. 

На основу члана 61. став 12. Закона о 

буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-

испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 

103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 

72/2019), члана 84. Статута града Чачка („Сл. лист 

града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 12. став 1. Одлуке 

о буџету града Чачка за 2020. годину („Сл. лист 

града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу Градске 

управе за  финансије,  

Градско веће  града Чачка, на седници 

одржаној 4. септембра 2020. године, донело је  

РЕШЕЊЕ 

1. Врши се промена апропријације 446 

Одлуке о буџету града Чачка за 2020. 

годину (,,Сл. лист града Чачка“ број 

19/2019) тако што се средства планирана 

на  апропријацији 446, економска 

класификација 423-Услуге по уговору, 

расход по наменама 4239 - Остале опште 

услуге, функционална класификација 

911, извор финансирања 01 ( Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за друштвене делатности, 

Индиректни корисник буџетских 

средстава – Предшколска установа 

„Радост“ Чачак, Програм 2001, 

Предшколско образовање и васпитање, 

Пројекат 2001-01 Суфинансирање 

летовања школске и предшколске деце у 

одмаралишту „Овчар“ у Улцињу, у 

износу од 3.000.000,00 динара, преносе у 

текућу буџетску резерву, за намене за 

које је текућа буџетска резерва 

опредељена.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 16, економска 

класификација 499 – Средства резерве-

Текућа буџетска резерва, Функционална 

класификација 130,  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. 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  
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4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-126/2020-III 

4. септембар 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 
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