
 

ГОДИНА LV БРОЈ 21 
ЧАЧАК  9. новембар 

2021. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

423. 

На основу члана 39. став 1. Закона о 

смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 

87/2018) и члана 79. Статута града Чачка („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 6/2019), 

 Градоначелник града Чачка, на предлог 

Градског штаба за ванредне ситуације на 

територији града Чачка, дана 05.11.2021.године, 

донео је 

ОДЛУКУ 

о проглашењу ванредне ситуације за део 

територије града Чачка 

1. Проглашава се ванредна ситуација за део 

територије града Чачка, за територију МЗ 

Овчар Бања. 

2. Ванредна ситуација се проглашава због 

настанка пожара у МЗ Овчар Бања и опасности 

по људе и материјална добра и споровођења 

оперативних мера заштите и спасавања. 

3. О спровођењу ове одлуке стараће се Градски 

штаб за ванредне ситуације на територији 

града Чачка у складу са чланом 43. и чланом 

44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама („Сл. 

гласник РС“, број 87/2018) 

4. Ову одлуку доставити Окружном штабу за 

ванредне ситуације Моравичког управног 

округа, Одељењу за ванредне ситуације СВС у 

Чачку, јавним предузећима, установама, 

средствима информисања и другим 

учесницима у спровођењу мера заштите и 

спасавања. 

5. Ова одлука ступа на снагу одмах и биће 

објављена у Службеном листу града Чачка. 

ГРАД ЧАЧАК 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 82-26/2021-II 

Датум: 05.11.2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

424. 

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

о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама (,,Службени гласник РС“, 

број 87/2018) и члана 79. Статута града Чачка  

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

предлог Градског штаба за ванредне ситуације на 

територији града Чачка, број 06-189/2021-I од 8. 

новембра 2021. године,   

Градоначелник града Чачка, дана 8. новембра 

2021. године,  донео је 

ОДЛУКУ 

о укидању ванредне ситуације за део 

територије града Чачка 

- Укида се ванредна ситуација за део 

територије града Чачка, за територију 

Месне заједнице Овчар Бања, проглашена 

Одлуком градоначелника града Чачка, број 

82-26/2021-II од 5. новембра  2021. године 

Чачкa због настанка пожара у месној 

заједници Овчар Бања,  јер  су престали 

разлози њеног проглашења. 

- Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да 

важи Одлука градоначелника града Чачка, 

број 82-26/2021-II од 5. новембра 2021. 

године, којом је ова ванредна ситуација 

проглашена.  

- Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Сл.листу  града 

Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 82-38/2021-II 

8. новембар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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 425. 

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 2. 

новембра 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 

20.000,00 динара на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 

444/1, за Месну заједницу Мршинци, на 

име измирења трошкова по пресуди 

Основног суда у Чачку број 15П. бр. 

1017/21 од 14. септембра 2021. године. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 444/1, 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 Мршинци, 

Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 0002 – Функционисање 

месних заједница - редовно пословање.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-622/2021-II 

2. новембар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 426. 

 На основу члана 79. Статута града Чачка ( 

„Сл.лист града Чачка“ број 6/2019) и члана 11. став 

4. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл.лист 

града Чачка“ број 5/2016 и 8/2019), 

Градоначелник града Чачка, дана  14. 

октобра 2021. године,  донео је  

РЕШЕЊЕ 

I 

У Решењу градоначелника града Чачка  о 

образовању Комисије за грађевинско земљише, 

број  020 -78/2020-II од 12. новембра 2020. године,  

уместо Неде Марковић, дипл. инжењер 

архитектуре за члана Комисије за грађевинско 

земљиште одређује се Софија Јовановић, дипл. 

просторни планер. 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“ 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 020 - 78/2021-II 

14. октобар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

427. 

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 2. 

новембра 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 
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резерва, одобравају се средства у износу 

од 170.000,00 динара на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 

205, намењених финансирању 

годишњих програма спортских 

организација и финансирање 

територијалног спортског савеза. 

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, 

Пројекат 1301-4003 Средства за 

финансирање годишњих програма 

спортских организација и финансирање 

територијалног спортског савеза.  

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-623/2021-II 

2. новембар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

428. 

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 28. 

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 

Сандри Речевић Вукомановић из Чачка 

на име лечења детета Виктора 

Вукомановића 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 401-610/2021-II 

28. октобар  2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

429. 

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 28. 

октобра 2021. године, донео је 
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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 121.700,00 динара (100.000,00 динара 

нето и 21.700,00 динара припадајући 

порез на друге приходе) на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ 

Катарини Ђурђић 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, 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 401-614/2021-II 

28. октобар  2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

430. 

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 28. 

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 125.000,00 динара (100.000,00 динара 

нето и 25.000,00 динара припадајући 

порез на друге приходе) на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ 

Горици Илић из Чачка на име лечења 

детета Бобана Илића 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 401-608/2021-II 

28. октобар  2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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431. 

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 28. 

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 

121.700,00 динара (100.000,00 динара нето 

и 21.700,00 динара припадајући порез на 

друге приходе) на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 6/1, 

за новчану помоћ Александри Ђурђић 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, 

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 401-613/2021-II 

28. октобар  2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

432. 

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 и 

12/2021), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 5. 

новембра 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 

Жарку Ибришимовићу 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 401-640/2021-II 

5. новембар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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433. 

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 и 

12/2021), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 4. 

новембра 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 121.700,00 динара 

(100.000,00 динара нето и 21.700,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ 

Милици Павловић 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 401-621/2021-II 

4. новембар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

434. 

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 и 

12/2021), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 4. 

новембра 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 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 

Лазару Ђурић 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 401-615/2021-II 

4. новембар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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435. 

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 3. 

новембра 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 384.000,00 динара на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 

215, намењених ОШ „Свети Ђакон 

Авакум“, на име трошкова за превоз 

ђака. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 215, економска 

класификација 463 - Трансфери осталим 

нивоима власти, Расход по наменама, 

4727 – Накнаде из буџета за образовање, 

културу, науку и спорт, 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 „Свети Ђакон 

Авакум, 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 401-631/2021-II 

3. новембар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

436. 

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 3. 

новембра 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 21.000,00 динара на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 

216, намењених Гимназији у Чачку, на 

име солидарне помоћи у случају смрти 

запосленог. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 216, 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 Гимназија Чачак, Програм 

2003 Средње образовање и васпитање, 

ПА 0001 - Функционисање средњих 

школа.   
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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 401-630/2021-II 

3. новембар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

437. 

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 1. 

новембра 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 142.000,00 динара на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 43, 

намењених Градској управи за опште и 

заједничке послове града Чачка за 

исплату трошкова погребних услуга, у 

случају смрти запослених. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 43, 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 опште и заједничке 

послове, Програм 0602 Опште услуге 

локалне самоуправе, ПА 0001 

Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-619/2021-II 

1. новембар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

438. 

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 5. 

новембра 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 10.000,00 динара нето, на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ 

Магбули Рамиз 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 
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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 401-597/2021-II 

9. новембар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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