
 

ГОДИНА LVI БРОЈ 20 
ЧАЧАК  6. октобар 

2022. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

475. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

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

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

по предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 5. 

октобра 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 26/2021) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 46.380,00 динара 

(40.000,00 динара нето и 6.380,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Алекси Мартаћу из Чачка у току лечења. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 - Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 - Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градоначелник 

града, Програм 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 - Једнократне помоћи и 

други облици помоћи. 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-732/2022-II 

5. октобар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

476. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

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

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

по предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 20. 

септембра 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

Чачка“ број 26/2021) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава - 

Градско веће,  Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  активност 

0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају 

се средства у износу од 46.380,00 динара 

(40.000,00 динара нето и 6.380,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Пртењак Дарку из Чачка у току лечења и 

превазилажење тешке материјалне 

ситуације. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 - Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 4729 

- Остале накнаде из буџета, Функционална 

класификација 090, Извор финансирања 01 
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(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 401-640/2022-II 

20. септембар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

477. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

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

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

16/2022), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 29. 

септембра 2022. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града 

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

број 26/2021 и 16/2022) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градско веће,  

Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0009 - Текућа 

буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 40.200,00 динара (35.000,00 динара 

нето и 5.200,00 динара припадајући порез на 

друге приходе) на име обезбеђења додатних 

средстава на апропријацији 5/1, за једнократну 

новчану помоћ Драгану Арсићу из Чачка.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 5/1, економска класификација 472 

- Накнаде за социјалну заштиту из буџета, 

Расход по наменама, 4729 - Остале накнаде из 

буџета, Функционална класификација 090, 

Извор финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник буџетских 

средстава - Градоначелник града, Програм 0902 

Социјална и дечија заштита, ПА 0001-

Једнократне помоћи и други облици помоћи. 

3. О извршењу овог решења стараће се Градска 

управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града 

Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-723/2022-II 

29. септембар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

478. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

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

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

по предлогу Градске управе за финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 28. 

септембра 2022. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

Чачка“ број 26/2021) раздео 2 Градско веће, 

економска класификација 499 -Средства 

резерве - Текућа буџетска резерва, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава - 

Градско веће,  Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  активност 

0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају 

се средства у износу од 77.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 72, намењених Градској 

управи за инспекцијски надзор, за исплату 

трошкова погребних услуга запосленом, због 

смрти члана уже породице.   

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на апропријацију 72, 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 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“. 
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ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-711/2022-II 

28. септембар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

479. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

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

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

16/2022), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 29. 

септембра 2022. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града 

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

број 26/2021 и 16/2022) раздео 2 Градско веће, 

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  5.000,00 динара, на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 170, за потребе Градске управе за 

локални економски развој, за измирење обавеза 

за извођење радова на полагању кабла на 

локацији депоније у Прелићима.   

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 170, економска класификација 

425 – Текуће поправке и одржавање, Расход по 

наменама 4251 – Текуће поправке и одржавање 

зграда и објеката, Функционална класификација 

510, Извор финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник буџетских 

средстава - Градска управа за локални економски 

развој, Програм 0401 Заштита животне средине 

Пројекат: 0401 - 7015 Санација, затварање и 

рекултивација несанитарне депоније сметлишта 

Прелићи. 

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- 722/2022-II 

29. септембар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

480. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

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

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

по предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 28. 

септембра 2022. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

Чачка“ број 26/2021) раздео 2 Градско веће, 

економска класификација 499-Средства 

резерве - Текућа буџетска резерва, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава - 

Градско веће,  Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  активност 

0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају 

се средства у износу од 77.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 119, намењених Градској 

управи за стручне послове Скупштине, 

Градоначелника и Градског већа града 

Чачка, за исплату трошкова погребних 

услуга запосленом, због смрти члана уже 

породице. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на апропријацију 119, 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 стручне послове 

Скупштине, Градоначелника и Градског већа 

града Чачка, 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.  
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4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-709/2022-II 

28. септембар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

481. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

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

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

16/2022), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 29. 

септембра 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) раздео 2 

Градско веће, 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 840.000, 00 динара ( 

700.000,00 динара нето и 140.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе),  на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 95, за потребе Градске управе 

за урбанизам, за израду Урбанистичког 

пројекта за катастарске парцеле број 418/2, 

436/1, 453, 454/1 и делове катастарских 

парцела  број 419/1, 420, 435/2 и 454/2 све у 

КО Чачак, у оквиру ПГР „Центар“ у Чачку.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на апропријацију 95, економска 

класификација 424 - Специјализоване 

услуге, Расход по наменама 4246 - Услуге 

очувања животне средине, науке и геодетске 

услуге, Функционална класификација 620, 

Извор финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градска управа за 

урбанизам, Програм 1101 Становање, 

урбанизам и просторно планирање, ПА: 0001 

Просторно и урбанистичко планирање. 

3. О извршењу овог решења стараће се Градска 

управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-721/2022-II 

29. септембар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

482. 

На основу члана чл. 84. Статута  града 

Чачка ("Сл. лист града Чачка", бр. 6/2019), Градско 

веће града Чачка на седници одржаној 

5.октобра.2022. године, донелo је 

ОДЛУКУ 

О НАГРАЂИВАЊУ ПРОТИВГРАДНИХ 

СТРЕЛАЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА 

ЧАЧКА У 2022. ГОДИНИ 

Члан 1. 

 Овом одлуком уређује се награђивање 

противградних стрелаца – ангажованих лица на 

пословима противградне заштите са територије 

града Чачка у 2022. години (у даљем тексту: 

противградни стрелци), који су дејствовали током 

ове године, због потпуне одговорности и 

посвећености у свом раду и уредности приликом 

њиховог дејствовања. 

Члан 2. 

 Противградни стрелци се награђују 

новчаном наградом у висини од по 70.560,00 

динара нето увећаном за припадајући порез. 

Члан 3. 

 Право на новчану награду имају 

противградни стрелци који имају закључен уговор 

са Републичким хидрометеоролошким заводом 

Србије за 2022. годину. 

Члан 4. 

 Одлуку о додели новчане награде доноси 

Градоначелник на предлог Градске управе за 

локални економски развој. 

Члан 5. 

 Ову одлуку објавити у “Службеном листу 

града Чачка“. 
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ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-163/2022-III 

5. октобар 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

483. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

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

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

по предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 20. 

септембра 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

Чачка“ број 26/2021) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава - 

Градско веће,  Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  активност 

0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају 

се средства у износу од 25.000,00 динара 

(20.000,00 динара нето и 5.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Слободанки Ђорђевић из Чачка у току 

лечења детета и превазилажење тешке 

материјалне ситуације. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 - Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 4729 

- Остале накнаде из буџета, Функционална 

класификација 090, Извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава - 

Градоначелник града, Програм 0902 

Социјална и дечија заштита, ПА 0001 - 

Једнократне помоћи и други облици помоћи. 

3. О извршењу овог решења стараће се Градска 

управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-648/2022-II 

20. септембар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

484. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

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

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

по предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 20. 

септембра 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

Чачка“ број 26/2021) раздео 2 Градско веће, 

функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градско веће,  

Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 71.380,00 динара 

(60.000,00 динара нето и 11.380,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ Срђану 

Павловићу из Чачка у току лечења. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 5/1, економска класификација 

472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, 

Расход по наменама, 4729 - Остале накнаде из 

буџета, Функционална класификација 090, 

Извор финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник буџетских 

средстава - Градоначелник града, Програм 

0902 Социјална и дечија заштита, ПА 0001 - 

Једнократне помоћи и други облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се Градска 

управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-553/2022-II 

20. септембар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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485. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

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

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

по предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 20. 

септембра 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 26/2021) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 21.380,00 динара 

(20.000,00 динара нето и 1.380,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Тахиру Реџепи из Чачка у току лечења. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 - Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 - Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градоначелник 

града, Програм 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 - Једнократне помоћи и 

други облици помоћи. 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-641/2022-II 

20. септембар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 

486. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

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

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

по предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 20. 

септембра 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 26/2021) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 33.880,00 динара 

(30.000,00 динара нето и 3.880,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ Весни 

Златић из Чачка у току лечења. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 - Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 - Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градоначелник 

града, Програм 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 - Једнократне помоћи и 

други облици помоћи.  

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-694/2022-II 

20. септембар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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487. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

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

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

по предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 20. 

септембра 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 26/2021) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 71.380,00 динара 

(60.000,00 динара нето и 11.380,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Виолети Млађеновић из Чачка у току 

лечења сина. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 - Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, 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 401-695/2022-II 

20. септембар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

488. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

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

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

по предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 20. 

септембра 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 26/2021) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 21.380,00 динара 

(20.000,00 динара нето и 1.380,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Војиславу Митровићу из Чачка у току 

лечења. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 - Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 - Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градоначелник 

града, Програм 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 - Једнократне помоћи и 

други облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-552/2022-II 

20. септембар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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