
 

ГОДИНА LV БРОЈ 20 
ЧАЧАК  29. октобар 

2021. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

395. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Заменик градоначелника града Чачка, дана 

19. октобра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 18/2021) 

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 

21.700,00 динара (20.000,00 динара нето и 

1.700,00 динара припадајући порез на друге 

приходе) на име обезбеђења додатних 

средстава на апропријацији 6/1, за новчану 

помоћ Игору Васићу из Чачка на име лечења 

и превазилажења тешке материјалне 

ситуације.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 4729 

– Остале накнаде из буџета, Функционална 

класификација 090, Извор финансирања 01 

(Издаци из средсава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – 

Градоначелник, Програм 0901 Социјална и 

дечија заштита, ПА 0001 – Једнократне 

помоћи и други облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се Градска 

управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-579/2021-II 

19. октобар  2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

396. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Заменик градоначелника града Чачка, дана 

19. октобра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градско веће,  Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

59.200,00 динара (50.000,00 динара нето и 

9.200,00 динара припадајући порез на 

друге приходе) на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 6/1, 

за новчану помоћ Ирени Савић из Чачка на 

име лечења и превазилажења тешке 

материјалне ситуације.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 
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4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник, 

Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

ПА 0001 – Једнократне помоћи и други 

облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-593/2021-II 

19. октобар  2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

397. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Заменик градоначелника града Чачка, дана 

19. октобра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020 и 12/2021) 

раздео 2 Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 59.200,00 динара 

(50.000,00 динара нето и 9.200,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ 

Лазару Петковићу из Чачка на име лечења.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник, 

Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

ПА 0001 – Једнократне помоћи и други 

облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-580/2021-II 

19. октобар  2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

398. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Заменик градоначелника града Чачка, дана 

19. октобра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) 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 (20.000,00 динара нето и 

5.000,00 динара припадајући порез на 

друге приходе) на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 6/1, 

за новчану помоћ Mиладину Јовановићу из 

Чачка на име лечења и превазилажења 

тешке материјалне ситуације.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 
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буџетских средстава – Градоначелник, 

Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

ПА 0001 – Једнократне помоћи и други 

облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-581/2021-II 

19. октобар  2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

399. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Заменик градоначелника града Чачка, дана 

19. октобра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) 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 

143.000,00 динара (117.000,00 динара нето 

и 26.000,00 динара припадајући порез на 

друге приходе) на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 6/1, 

за новчану помоћ Милици Петровић из 

Чачка за доделу једнократне финансијске 

помоћи на име покрића трошкова за 

учествовање на међународном мастер 

класу Стефана Миленковића.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4727 – Накнаде из буџета за образовање, 

културу, науку и спорт, Функционална 

класификација 090, Извор финансирања 01 

(Издаци из средсава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градоначелник, Програм 0901 Социјална и 

дечија заштита, ПА 0001 – Једнократне 

помоћи и други облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-594/2021-II 

19. октобар  2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

400. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 20. 

октобра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градско веће,  Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

84.200,00 динара (70.000,00 динара нето и 

14.200,00 динара припадајући порез на 

друге приходе) на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 6/1, 

за новчану помоћ Александру Ивковићу из 

Чачка на име лечења. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник, 
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Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

ПА 0001 – Једнократне помоћи и други 

облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-583/2021-II 

20. октобар  2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

401. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 20. 

октобра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градско веће,  Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

59.200,00 динара (50.000,00 динара нето и 

9.200,00 динара припадајући порез на 

друге приходе) на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 6/1, 

за новчану помоћ Драгану Арсићу из Чачка 

на име лечења и превазилажења тешке 

материјалне ситуације. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник, 

Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

ПА 0001 – Једнократне помоћи и други 

облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-586/2021-II 

20. октобар  2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

402. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 20. 

октобра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градско веће,  Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

50.000,00 динара (40.000,00 динара нето и 

10.000,00 динара припадајући порез на 

друге приходе) на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 6/1, 

за новчану помоћ Невени Шипетић из 

Чачка на име превазилажења тешке 

материјалне ситуације. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник, 

Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 
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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 401-595/2021-II 

20. октобар  2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

403. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 20. 

октобра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градско веће,  Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

50.000,00 динара (40.000,00 динара нето и 

10.000,00 динара припадајући порез на 

друге приходе) на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 6/1, 

за новчану помоћ Слађани Мандарић из 

Чачка на име лечења и превазилажења 

тешке материјалне ситуације. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник, 

Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

ПА 0001 – Једнократне помоћи и други 

облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-578/2021-II 

20. октобар  2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

404. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 20. 

октобра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) 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 

21.700,00 динара (20.000,00 динара нето и 

1.700,00 динара припадајући порез на 

друге приходе) на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 6/1, 

за новчану помоћ Ерџан Бериши из Чачка 

на име лечења детета и превазилажења 

тешке материјалне ситуације. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник, 

Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 
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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 401-549/2021-II 

20. октобар  2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

405. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 20. 

октобра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градско веће,  Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

59.200,00 динара (50.000,00 динара нето и 

9.200,00 динара припадајући порез на 

друге приходе) на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 6/1, 

за новчану помоћ Гордани Стојановић из 

Чачка на име лечења. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник, 

Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

ПА 0001 – Једнократне помоћи и други 

облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-589/2021-II 

20. октобар  2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

406. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 20. 

октобра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градско веће,  Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

46.700,00 динара (40.000,00 динара нето и 

6.700,00 динара припадајући порез на 

друге приходе) на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 6/1, 

за новчану помоћ Mирку Петковићу из 

Чачка на име лечења детета Анђеле 

Петковић из Чачка. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник, 

Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

ПА 0001 – Једнократне помоћи и други 

облици помоћи.   
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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 401-575/2021-II 

20. октобар  2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

407. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 21. 

октобра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 18/2021) 

раздео 2 Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

града), Директни корисник буџетских 

средстава – Градско веће,  Програм 0602, 

Опште услуге локалне самоуправе, 

програмска  активност 0009 - Текућа буџетска 

резерва, одобравају се средства у износу од 

46.700,00 динара (40.000,00 динара нето и 

6.700,00 динара припадајући порез на друге 

приходе) на име обезбеђења додатних 

средстава на апропријацији 6/1, за новчану 

помоћ Мирјани Перић из Чачка на име 

лечења и одласка на операцију. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 4729 

– Остале накнаде из буџета, Функционална 

класификација 090, Извор финансирања 01 

(Издаци из средсава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – 

Градоначелник, Програм 0901 Социјална и 

дечија заштита, ПА 0001 – Једнократне 

помоћи и други облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се Градска 

управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-585/2021-II 

21. октобар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

408. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 21. 

октобра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) 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 

12.400,00 динара на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 6/1, 

за новчану помоћ Александру 

Вујадиновићу из Чачка на име помоћи 

(студент са тешком материјалном 

ситуацијом) за покриће трошкова 

котизације и превоза због учешћа на 

Националној конференцији AIЕSEC-a 

Србије у Кладову. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4727 – Накнаде из буџета за образовање, 

културу, науку и спорт, Функционална 

класификација 090, Извор финансирања 01 

(Издаци из средсава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градоначелник, Програм 0901 Социјална и 

дечија заштита, ПА 0001 – Једнократне 

помоћи и други облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

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

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-588/2021-II 

21. октобар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

409. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 25. 

октобра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градско веће,  Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

59.200,00 динара (50.000,00 динара нето и 

9.200,00 динара припадајући порез на 

друге приходе) на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 6/1, 

за новчану помоћ Катарини Дробњак из 

Чачка на име лечења ћерке Анђеле 

Дробњак из Чачка. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник, 

Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

ПА 0001 – Једнократне помоћи и други 

облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-605/2021-II 

25. октобар  2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

410. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 25. 

октобра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) 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 

71.700,00 динара (60.000,00 динара нето и 

11.700,00 динара припадајући порез на 

друге приходе) на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 6/1, 

за новчану помоћ Ани Главоњић из Чачка 

на име лечења. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник, 

Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

ПА 0001 – Једнократне помоћи и други 

облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 
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ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-599/2021-II 

25. октобар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

411. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 25. 

октобра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) 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 

63.000,00 динара на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 66, 

намењених Градској управи за 

инспекцијски надзор града Чачка за 

исплату солидарне помоћи запосленој због 

смрти члана уже породице. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 66, економска 

класификација 414 - Социјална давања 

запосленима, Расход по наменама, 4143 - 

Отпремнине и помоћи, Функционална 

класификација 130, Извор финансирања 01 

(Издаци из средсава 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 401-602/2021-II 

25. октобар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

412. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 25. 

октобра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градско веће,  Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

37.500,00 динара (30.000,00 динара нето и 

7.500,00 динара припадајући порез на 

друге приходе) на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 6/1, 

за новчану помоћ Јовану Минићу из Чачка 

за превазилажење тешке материјалне 

ситуације. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник, 

Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

ПА 0001 – Једнократне помоћи и други 

облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

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

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-501/2021-II 

25. октобар  2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

413. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 25. 

октобра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) 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 

70.696,00 динара на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 215, 

намењених ОШ „Бранислав Петровић“ 

Слатина, Чачак, за помоћ у случају смрти 

запосленог. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 215, економска 

класификација 463 – Трансфери осталим 

нивоима власти, Расход по наменама, 4143 

- Отпремнине и помоћи, Функционална 

класификација 912, Извор финансирања 01 

(Издаци из средсава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава - 

Градска управа за друштвене делатности, 

Индиректни корисник буџетских 

средстава ОШ „Бранислав Петровић“, 

Чачак, Програм 2002 Основно образовање 

и васпитање, ПА 0001 - Функционисање 

основних школа.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-603/2021-II 

25. октобар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

414. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 25. 

октобра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градско веће,  Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

80.000,00 динара на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 215, 

намењених ОШ „Танаско Рајић“ Чачак, за 

помоћ у случају смрти запосленог. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 215, економска 

класификација 463 – Трансфери осталим 

нивоима власти, Расход по наменама, 4143 

- Отпремнине и помоћи, Функционална 

класификација 912, Извор финансирања 01 

(Издаци из средсава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава - 

Градска управа за друштвене делатности, 

Индиректни корисник буџетских 

средстава ОШ „Танаско Рајић“ Чачак, 

Програм 2002 Основно образовање и 

васпитање, ПА 0001 - Функционисање 

основних школа.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 
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ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-600/2021-II 

25. октобар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

415. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 25. 

октобра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) 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 

29.000,00 динара на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 215, 

намењених ОШ „Татомир Анђелић“ 

Мрчајевци, Чачак, за помоћ у случају 

смрти запосленог. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 215, економска 

класификација 463 - Трансфери осталим 

нивоима власти, Расход по наменама, 4143 

- Отпремнине и помоћи, Функционална 

класификација 912, Извор финансирања 01 

(Издаци из средсава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава - 

Градска управа за друштвене делатности, 

Индиректни корисник буџетских 

средстава ОШ „Татомир Анђелић“ 

Мрчајевци, Чачак, Програм 2002 Основно 

образовање и васпитање, ПА 0001 - 

Функционисање основних школа.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-601/2021-II 

25. октобар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

416. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 25. 

октобра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) 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 (20.000,00 динара нето и 

5.000,00 динара припадајући порез на 

друге приходе) на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 6/1, 

за новчану помоћ Негу Шекуларцу из 

Чачка на име лечења. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник, 

Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

ПА 0001 – Једнократне помоћи и други 

облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 
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ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-604/2021-II 

25. октобар  2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

417. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

2. и 3.  Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020, 

12/2021 и 18/2021), а по предлогу Градске управе 

за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 25. 

октобра 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) 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 

71.700,00 динара (60.000,00 динара нето и 

11.700,00 динара припадајући порез на 

друге приходе) на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 6/1, 

за новчану помоћ Тањи Стојановић из 

Чачка за превазилажење тешке 

материјалне ситуације. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник, 

Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

ПА 0001 – Једнократне помоћи и други 

облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-450/2021-II 

25. октобар  2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

418. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

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

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

лист града Чачка“ бр. 30/2020, 12/2021 и 18/2021), 

а по предлогу Градске управе за опште и 

заједничке послове,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 28. октобра 2021. године,  донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) 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 

2.000.000,00 динара, за измирење обавеза 

по испостављеним фактурама на име 

набавке материјала и услуга, у циљу 

предузимања заштитних мера за 

спречавање ширења Корона вируса.   

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 61, 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. 
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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 

Градско веће 

Број: 06-178/2021-III 

28. октобар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

419. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

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

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

лист града Чачка“ бр. 30/2020, 12/2021 и 18/2021), 

а по предлогу Градске управе за  финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 28. октобра 2021. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) раздео 2, Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава - 

Градско веће града Чачка, Програм 0602, 

Опште услуге локалне самоуправе, 

програмска  активност 0009 - Текућа 

буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 600.000,00 динара, на име 

обезбеђења додатних средстава за потребе 

Градске управе за урбанизам града Чачка, 

на име израде Извештаја о стратешкој 

процени утицаја на животну средину 

Плана детаљне регулације системa за 

пречишћавање отпадних вода са 

постројењем за потребе насеља Трнавска 

Балуга и Виљуша. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 80, економска 

класификација 423, Услуге по уговору, 

Расход по наменама 4235 – Стручне 

услуге, Функционална класификација 130, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за урбанизам, Програм 0602 Опште 

услуге локалне самоуправе, ПА 0001 

Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина. 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-178/2021-III 

28. октобар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

420. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

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

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

лист града Чачка“ бр. 30/2020, 12/2021 и 18/2021), 

а по предлогу Градске управе за  финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 28. октобра 2021. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 

18/2021) раздео 2, Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава - 

Градско веће града Чачка, Програм 0602, 

Опште услуге локалне самоуправе, 

програмска  активност 0009 - Текућа 

буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 7.000.000,00 динара, на име 

обезбеђења додатних средстава за потребе 

Градске управе за друштвене делатности, 

на име финансирања годишњих програма 

спортских организација, које ће 

распоредити Градско веће на основу 

предлога Комисије. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 205, економска 

класификација 481, Дотације невладиним 

организацијама, Расход по наменама 4819 

– Дотације осталим непрофитним 

институцијама, Функционална 

класификација 810, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за друштвене делатности, 

Програм 1301 Развој спорта и омладине, 
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ПА 1301-4003 Средства за финансирање 

годишњих програма спортских 

организација и финансирање 

територијалног савеза. 

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: 06-178/2021-III 

28. октобар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

421. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

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

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

лист града Чачка“ бр. 30/2020, 12/2021 и 18/2021), 

а по предлогу Градске управе за  финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 28. октобра 2021. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

Чачка“ број 30/2020, 12/2021 и 18/2021) 

раздео 2, Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

града), Директни корисник буџетских 

средстава - Градско веће града Чачка, 

Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 600.000,00 динара за 

непланиране сврхе за које није утврђена 

апропријација и то за потребе изградње новог 

електроенергетског објекта уз измештање 

елемената постојећег ЕЕО и СБТС 10/0 кВ 

„Каблар“ и отвара нова апропријација 385/1 

економска класификација 465- Остале 

дотације и трансфери, Расход по наменама 

4651 – Остале капиталне дотације и 

трансфери, Функционална класификација 

490, извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градска управа за 

финансије, Програм 1101 Становање, 

урбанизам и просторно планирање, Пројекат 

1101-5006 Пројектно планирање за 

инвестиције од јавног значаја за град Чачак. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на нову апропријацију 385/1 економска 

класификација 465 - Остале дотације и 

трансфери, Расход по наменама 4651 – 

Остале капиталне дотације и трансфери, 

Функционална класификација 490, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских 

средстава – Градска управа за финансије, 

Програм 1101 Становање, урбанизам и 

просторно планирање, Пројекат 1101-5006 

Пројектно планирање за инвестиције од 

јавног значаја за град Чачак. 

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: 06-178/2021-III 

28. октобар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

422. 

На основу  члана  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 и 66/2021), члана 13. Одлуке о додатној 

финансијској подршци породици са децом ("Сл. 

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

20/2019) и члана 7. став 2. и 3.  Правилника о праву 

на накнаду дела трошкова боравка детета у 

предшколској установи чији је оснивач друго 

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

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

18/2020), 

Градско веће града Чачка на седници 

одржаној 28. октобра 2021. године, донело је 

РЕШЕЊЕ  

O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ВИСИНИ 

МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА НАКНАДЕ  

ДЕЛАТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА У 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО 

ЛИЦЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 

РАДНУ 2021/2022 ГОДИНУ 

1. У Решењу о висини месечног износа 

накнаде дела трошкова  боравка детета у 

предшколској установи чији је оснивач друго 
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правно или физичко лице из буџета града Чачка за 

радну 2021/2022 годину („Службени лист града 

Чачка“ бр. 17/2021), тачкa 7 мења се и гласи: 

       „7. Право из тачке 1. овог решења  оствариће 

највише 1 200 деце  (ПУ„Мимиланд“ 670 деце,   

ПУ„Гимназион“ 290 деце,ПУ ,, Чаролија“120 деце  

и ПУ„Радуловић М23“ 120 деце) према броју и 

датуму подношења захтева преко писарнице 

Градске управе града Чачка или поште.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ово решење ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у "Службеном листу града 

Чачка". 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-178/2021-III 

28. октобар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 
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