
 

ГОДИНА LIV БРОЈ 27 
ЧАЧАК 24. новембар 

2020. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

740. 

 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), 

 Градоначелник града Чачка, дана 12. 

новембра 2020. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

о разрешењу председника и чланова  

Комисије за грађевинско земљиште 

I 

Разрешава се Миленко Поповић, дужности 

председника Комисије за грађевинско земљиште.  

II 

 Разрешавају се дужности чланова 

Комисије за грађевинско земљиште: 

- Мирјана Џоковић, дипл. правник 

- Зорица Ничић, дипл. просторни планер. 

III 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 020-77/2020-II 

12. новембар 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

741. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

3. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2019 и 24/2020), а 

по предлогу Градске управе за финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 19. 

новембра 2020. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 19/2019 и 24/2020) 

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 60.000,00 динара 

(50.000,00 динара нето и 10.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе), на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

породици  у лечењу мал. Антонине Данице 

Кубуровић 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, 

4721 – Накнаде из буџета у случају болести 

и инвалидности, Функционална 

класификација 090, Извор финансирања 01 

(Издаци из средсава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градоначелник града Чачка, Програм 0901 

Социјална и дечија заштита, Пројектна 

активност 0011– Новчане 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 401-637/2020-II 

19. новембар 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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742. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

3. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2019 и 24/2020), а 

по предлогу Градске управе за финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 12. 

новембра 2020. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 19/2019 и 24/2020) 

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 54.000,00 динара 

(45.000,00 динара нето и 9.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе),  на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за помоћ породици у 

лечењу мал. Марка Шипетића и 

превазилажењу 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, 

4721 – Накнаде из буџета у случају болести 

и инвалидности, Функционална 

класификација 090, Извор финансирања 01 

(Издаци из средсава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градоначелник града Чачка, Програм 0901 

Социјална и дечија заштита, Пројектна 

активност 0011– Новчане 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 401-624/2020-II 

12. новембар 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

743. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

3. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2019 и 24/2020), а 

по предлогу Градске управе за финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 13. 

новембра 2020. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 19/2019 и 24/2020) 

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 84.000,00 динара 

(70.000,00 динара нето и 14.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе),  на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ у току 

лечења Мирјане Драмићанин 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, 

4721 – Накнаде из буџета у случају болести 

и инвалидности, Функционална 

класификација 090, Извор финансирања 01 

(Издаци из средсава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градоначелник града Чачка, Програм 0901 

Социјална и дечија заштита, Пројектна 

активност 0011 Новчане 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 401-629/2020-II 

13. новембар 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 



24. новембар 2020. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 2137 – Број 27 

744. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

3. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2019 и 24/2020), а 

по предлогу Градске управе за финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 19. 

новембра 2020. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 19/2019 и 24/2020) 

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 60.000,00 динара 

(50.000,00 динара нето и 10.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе), на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ  у 

лечењу Неде Шћепановић 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, 

4721 – Накнаде из буџета у случају болести 

и инвалидности, Функционална 

класификација 090, Извор финансирања 01 

(Издаци из средсава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градоначелник града Чачка, Програм 0901 

Социјална и дечија заштита, Пројектна 

активност 0011– Новчане 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 401-636/2020-II 

19. новембар 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 

 

745. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

3. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2019 и 24/2020), а 

по предлогу Градске управе за финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 13. 

новембра 2020. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 19/2019 и 24/2020) 

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 48.000,00 динара 

(40.000,00 динара нето и 8.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе), на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ у току 

лечења Слађане Мандарић 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, 

4721 – Накнаде из буџета у случају болести 

и инвалидности, Функционална 

класификација 090, Извор финансирања 01 

(Издаци из средсава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градоначелник града Чачка, Програм 0901 

Социјална и дечија заштита, Пројектна 

активност 0011– Новчане 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 401-630/2020-II 

13. новембар 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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 746. 

 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), 

 Градоначелник града Чачка, дана 12. 

новембра 2020. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за грађевинско 

земљиште 

I 

 У Комисију за грађевинско земљиште, 

именују се: 

За председника: 

- Даница Ђуровић, дипл. правник, представник 

Градске управе за урбанизам града Чачка,  

За чланове: 

1) Неда Марковић, дипл. инжењер архитектуре, 

представник Градске управе за урбанизам 

града Чачка, 

2) Раде Рајић, дипл. правник, представник ЈП 

„Градац“ Чачак.  

II 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 020-78/2020-II 

12. новембар 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

  

747. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

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

Правилника о критеријумима и поступку доделе 

средстава црквама и верским заједницама („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 8/2013),  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 23. новембра 2020. године, донело је  

РЕШЕЊЕ 

о образовању Комисије за доделу средстава 

црквама и верским заједницама 

I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за доделу средстава 

црквама и верским заједницама у саставу: 

ПРЕДСЕДНИК 

 Милан Бојовић, дипломирани економиста, 

помоћник градоначелника града Чачка за 

област месне самоуправе и инфраструктуру 

ЧЛАНОВИ 

1. Никола Наумовић, дипломирани менаџер, 

одборник Скупштине града 

2. Дејан Рашић, дипломирани инжењер 

архитектуре, запослен у Градској управи за 

урбанизам 

3. Милош Бијелић, дипломирани инжењег 

грађевине, запослен у Градској управи за 

инспекцијски надзор, 

4. Ивана Васојевић, дипломирани инжењер 

архитектуре, запослена у Градској управи за 

урбанизам 

II 

Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-174/2020-III 

23. новембар 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

748. 

На основу тачке 7. Програма локалног 

економског развоја за период 2020 – 2022. („Сл. 

лист града Чачка“, бр. 22/2020), 

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 23. новембра 2020. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

о образовању Комисије за доделу средстава у 

реализацији програма локалног економског 

развоја 

I 

Образује се Комисија за доделу средстава 

у реализацији програма локалног економског 

развоја, у саставу: 

ПРЕДСЕДНИК 

- Милун Тодоровић, градоначелник града Чачка 

ЧЛАНОВИ 

1. Радован Јовановић, члан Градског већа 

задужен за област привреде, запошљавања и 

информатичког друштва, 

2. Горана Танасковић, дипломирани економиста, 
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3. Мирослав Петковић, дипломирани правник, 

4. Анђелка Новаковић, дипломирани 

економиста. 

II 

Задатак Комисије је да предлаже Градском 

већу града Чачка одлуке о додели средстава које 

треба да садрже податке о сваком пројекту и свим 

битним елементима за поступак уговарања доделе 

средстава инвеститору односно кориснику 

средстава, висини додељених средстава, 

средствима обезбеђења за додељена средства и 

њихов рок важења, односно разлоге због којих 

средства нису додељена. Комисија може да 

предлаже Градском већу града Чачка измену 

рокова, смањење износа додељених средстава 

сразмерно смањењу уговорних обавеза, 

признавање делимичног испуњења уговорних 

обавеза, по образложеном предлогу корисника 

средстава, укључујући и предлоге за измене и 

допуне или раскид уговора о додели средстава и 

друго у складу са Одлуком о условима и начину 

реализације програма локалног економског 

развоја. 

III 

 Комисија се образује на време од 3 (три) 

године. 

IV 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-174/2020-III 

23. новембар 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

749. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 31. 

Пословника Градског већа града Чачка ( „Сл. лист 

града Чачка“ бр. 4/2008, 16/2013 и 2/2018),  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 23. новембра 2020. године. године, 

донело је  

РЕШЕЊЕ 

о образовању Комисије за пословни простор 

I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за пословни простор 

у саставу: 

ПРЕДСЕДНИК 

 Мирослав Петковић, дипломирани правник, 

секретар Скупштине града, 

ЧЛАНОВИ 

 Анђелка Новаковић, дипломирани 

економиста, одборник Скупштине града, 

 Весна Дмитрић, дипломирани правник, 

запослена у Градској управи за урбанизам  

II 

Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-174/2020-III 

23. новембар 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

750. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 7. 

Правилника о критеријумима и поступку доделе 

средстава удружењима за реализовање програма 

од јавног интереса („Сл. лист града Чачка“ број 

5/2018), 

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 23. новембра 2020. године, донело је  

РЕШЕЊЕ 

о разрешењу председника и чланова Комисије 

за спровођење поступка јавног конкурса за 

доделу средстава удружењима 

I 

1. Разрешава се Радојица Гавриловић, 

дипломирани инжењер пејзажне архитектуре, 

дужности председника Комисије за спровођење 

поступка јавног конкурса за доделу средстава 

удружењима, 

2. Разрешавају се дужности чланa 

Комисије за спровођење поступка јавног конкурса 

за доделу средстава удружењима: 

- Александар Максимовић, дипломирани 

инжењер агрономије 

- Љубинка Миленковић, дипломирани 

економиста  

- Милош Обреновић, студент Правног 

факултета за привреду и правосуђе у Новом 

Саду 

- Данијела Божиловић, професор разредне 

наставе 
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II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“ 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-174/2020-III 

23. новембар 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

751. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 7. 

Правилника о критеријумима и поступку доделе 

средстава удружењима за реализовање програма 

од јавног интереса („Сл. лист града Чачка“ број 

5/2018), 

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 23. новембра 2020. године, донело је  

РЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за спровођење поступка 

јавног конкурса за доделу средстава 

удружењима 

I 

У Комисију за спровођење поступка јавног 

конкурса за доделу средстава удружењима, 

именују се: 

ЗА ПРЕДСЕДНИКА 

- Радојица Гавриловић, дипломирани инжењер 

пејзажне архитектуре,  

ЗА ЧЛАНОВЕ  

1. Александар Максимовић, диплoмирани 

инжењер агрономије, 

2. Данијела Радојевић, дипломирани економиста, 

3. Биљана Рајичић, дипломирани професор 

српског језика и књижевности, 

4. Љубинка Миленковић, дипломирани 

економиста 

II 

 Комисија се именује на време од 4 (четири) 

године.  

III 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“ 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-174/2020-III 

23. новембар 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 752. 

 На основу тачке 7. Програма локалног 

економског развоја за период 2020 – 2022. („Сл. 

лист града Чачка“, бр. 22/2020),  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 23. новембра 2020. године, донелo је 

РЕШЕЊЕ 

о образовању Комисије за надзор у 

реализацији програма локалног економског 

развоја 

I 

Образује се Комисија за надзор у 

реализацији програма локалног економског 

развоја, у саставу: 

Председник 

   -  Надежда Симовић, дипломирани економиста, 

Чланови 

5. Мирко Муњић, дипломирани правник, 

6. Жижа Вучинић, дипломирани економиста, 

7. Милена Мајсторовић, дипломирани 

економиста, 

8. Драгана Јовановић, дипломирани правник. 

II 

Задатак Комисије је да врши контролу свих 

извештаја добијених од корисника средстава и 

периодично прати реализацију одобрених 

пројеката и испуњење обавезе од стране корисника 

средстава, а на основу извештаја добијених од 

корисника средстава и других информација и 

података до којих дође у поступку контроле 

извршења уговорних обавеза и праћења и друго у 

складу са Одлуком о условима и начину 

реализације програма локалног економског 

развоја. 

III 

 Комисија се образује на време од 3 (три) 

године. 

IV 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-174/2020-III 

23. новембар 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 
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753. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 31. 

Пословника Градског већа града Чачка ( „Сл. лист 

града Чачка“ бр. 4/2008, 16/2013 и 2/2018),  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 23. новембра 2020. године, донело је  

РЕШЕЊЕ 

о образовању Преговарачког тима за учешће у 

преговарању за закључивање колективних 

уговора за јавна предузећа и јавне службе 

I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Преговарачки тим за учешће у 

преговарању за закључивање колективних уговора 

за јавна предузећа и јавне службе у саставу: 

РУКОВОДИЛАЦ ПРЕГОВАРАЧКОГ ТИМА: 

 Небојша Бежанић, дипломирани правник, 

начелник Градске управе за опште и 

заједничке послове 

ЧЛАНОВИ 

 Владан Милић, доктор ветеринарске 

медицине, заменик Градоначелника 

 Драгомир Шипетић, дипломирани 

економиста, члан Градског већа задужен 

за област социјалне заштите и имовине. 

II 

Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“ 

Град Чачак 

Градско веће 

Број: 06-174/2020-III 

23. новембар 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

754. 

На основу члана 19. став 2. Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник 

РС“ бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011 и 32/2013 – 

Одлука УС, 55/2014, 96/2015-др. закон, 9/2016-

Одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др. закон, 

87/2018, 23/2019 и 128/2020) и члана 84. Статута 

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

предлог Савета за безбедност саобраћаја,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 23. новембра 2020. године, донело је  

ПРОГРАМ  

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА 

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ 

I. Овим програмом утврђује се коришћење 

средстава за финансирање унапређења 

безбедности саобраћаја на путевима на територији 

града Чачка за 2020. годину. 

II. За реализацију овог програма планирана су 

средства Одлуком о буџету града Чачка за 2020. 

годину у износу од 12.700.000,00 динара, у оквиру 

Пројекта 0701-01 - "Унапређење безбедности 

саобраћаја на путевима". 

III. Структура средстава из тачке 2. овог програма 

је следећа: 

Приходи 

1. Планирани приходи за финансирање Програма 

износе 12.700.000,00 динара. 

УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ИЗНОСЕ 

12.700.000,00 ДИНАРА 

Расходи и издаци 

1. Средства за Услуге по уговору 100.000,00 

динара и то: 

                 1.1. Стручне услуге- накнаде за рад 

Савета за безбедност саобраћаја и стручно 

усавршавање 100.000,00 динара.                  

Средства су планирана Одлуком о 

буџету града Чачка за 2020. годину на 

позицији 517, економска класификација 423 – 

Услуге по уговору. 

2. Средства за поправљање саобраћајне 

инфраструктуре јединице локалне самоуправе 

6.350.000,00 динара и то: 

               2.1. Текуће поправке и одржавање зграда 

и објеката- поправљање саобраћајне 

инфраструктуре 6.350.000,00 динара. 

Средства су планирана Одлуком о 

буџету града Чачка за 2020. годину на 

позицији 518, економска класификација 425 - 

Текуће поправке и одржавање. 

3. Средства за Материјал 500.000,00 динара и то: 

               3.1. Материјали за посебне намене- 

потрошни материјал за уређаје за откривање 

саобраћајних прекршаја 500.000,00 динара. 

Средства су планирана Одлуком о 

буџету града Чачка за 2020. годину на 

позицији 519, економска класификација 426 – 

Материјал. 
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      4. Средства за Накнаду за социјалну заштиту из 

буџета 2.250.000,00 динара и то: 

                 4.1. Накнаде из буџета за децу и 

породицу-Набавка седишта за прворођену децу 

1.750.000,00 динара и 

                 4.2. Материјали за посебне намене- 

набавка светлоодбојних прслука за ђаке прваке и 

дидактичких средстава 500.000,00 динара. 

Средства су планирана Одлуком о 

буџету града Чачка за 2020. годину на 

позицији 520, економска класификација 472 – 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета. 

5. Средства за Машине и опрему 3.500.000,00 

динара и то: 

                 5.1. Опрема за јавну безбедност- 

техничко опремање јединица саобраћајне 

полиције 500.000,00 динара и 

                 5.2. Опрема за јавну безбедност- набавка 

опреме за проширење и одржавање постојећег 

видео надзора 3.000.000,00 динара. 

Средства су планирана Одлуком о 

буџету града Чачка за 2020. годину на 

позицији 522, економска класификација 512- 

Машине и опрема. 

УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

12.700.000,00 ДИНАРА 

IV Подела седишта за прворођену децу вршиће се 

лицима која остварују права у складу са 

Правилником о једнократној новчаној помоћи за 

новорођену децу („Сл. лист града Чачка“ 5/2018 и 

1/2020).“ 

V О реализацији овог програма стараће се Градска 

управа за финансије и Градска управа за опште и 

заједничке послове, а у складу са предлогом 

Савета за безбедност саобраћаја. 

VI Овај програм објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће  

Број: 06-174/2020-III 

23. новембар 2020. године  

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

755. 

На основу члана 49. став 2. и члана 97. став 

2. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(„Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 

113/2017-др. закон, 95/2018-др.закон и 86/2019-др. 

закон), члана 84. став 1. тачка 14. и члана 98. став 

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

6/2019),  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 23. новембра 2020. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

о постављењу начелника  

Градске управе за стручне послове 

Скупштине, Градоначелника и Градског већа 

града Чачка 

Рада Ћојбашић, дипломирани правник из 

Чачка, поставља се за начелника Градске управе за 

стручне послове Скупштине, Градоначелника и 

Градског већа града Чачка, на период од 5 година. 

Начелник Градске управе за стручне 

послове Скупштине, Градоначелника и Градског 

већа града Чачка, ступа на положај даном 

доношења решења о постављењу на положај. 

Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“.  

Образложење 

Законом о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(„Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 

113/2017-др. закон, 95/2018-др.закон и 86/2019-др. 

закон), у члану 49. став 2. утврђено је да градско, 

односно општинско веће поставља и разрешава 

начелника управе и заменика начелника управе.  

Статутом града Чачка („Сл. лист града 

Чачка“ бр. 6/2019), у члану 84. став 1. тачка 14. и 

члану 98. став 3. утврђено је да начелника управе 

поставља Градско веће, на основу јавног огласа, на 

пет година. 

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 13. октобра 2020. године, образовало је 

Конкурсну комисију за спровођење изборног 

поступка за постављење начелника Градске управе 

за стручне послове Скупштине, Градоначелника и 

Градског већа града Чачка и огласило Јавни 

конкурс за попуњавање положаја начелника 

Градске управе за стручне послове Скупштине, 

Градоначелника и Градског већа града Чачка. 

Конкурс је оглашен на интернет презентацији 

града Чачка, а обавештење о Јавном конкурсу је 

објављено у дневним новинама „Ало“, дана 18. 

октобра 2020. године. Рок за подношење пријава 

на Јавни конкурс почео је да тече наредног дана од 

дана објављивања овог обавештење и трајао је 15 

дана.  

По истеку рока за подношење пријава на 

Јавни конкурс, Конкурсна комисија је прегледала 

све приспеле пријаве и поднете доказе и саставила 

списак кандидата међу којима је спровела изборни 

поступак и то за: 
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1. Раду Ћојбашић, дипломираног правника из 

Чачка 

2. Велибора Вујашевића, дипломираног 

правника из Чачка 

Конкурсна комисија је на основу 

постигнутих резултата које су кандидати показали 

на провери стручних оспособљености, вештина и 

знања, у складу са чланом 96. став 3. Закона, 

саставила листу од два кандидата за избор 

начелника Градске управе за стручне послове 

Скупштине, Градоначелника и Градског већа 

града Чачка и то по следећем редоследу: 

1. Рада Ћојбашић, дипломирани правник из 

Чачка, са просечном оценом 3, 

2. Велибор Вујашевић, дипломирани правник из 

Чачка, са просечном оценом 2,5. 

и доставила Градском већу града Чачка, листу са 

записником о раду Комисије ради доношења 

одлуке о избору кандидата. 

Градско веће града Чачка, је по разматрању 

листе кандидата за избор начелника, одлучило да 

се за начелника Градске управе за стручне послове 

Скупштине, Градоначелника и Градског већа 

града Чачка, постави Рада Ћојбашић, 

дипломирани правник из Чачка, први кандидат са 

Листе кандидата за избор начелника Градске 

управе за стручне послове Скупштине, 

Градоначелника и Градског већа града Чачка, који 

је са најбољим резултатом испунио мерила 

прописана за избор.  

Поука о правном средству: Против овог 

решења није допуштена жалба али се може 

покренути управни спор.  

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-174/2020-III 

23. новембар 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 756. 

 На основу члана 6. и члана 7а. став 1., 2., 3., 

4. и 7. и члана 38б. став 1. Закона о порезима на 

имовину („Сл. гласник РС“ бр. 26/2001, 45/2002, 

80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 

24/2011, 78/2011, 57/2012 – УС, 47/2013, 68/2014, 

95/2018 и 99/2018 -  УС и 86/2019) и члана 84. тачка 

11. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 

бр. 6/2019),  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 23. новембра 2020. године, донело је, 

РЕШЕЊЕ 

О ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА КВАДРАТНОГ 

МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ 

КОЈИХ ЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ УТВРЂЕНА 

ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ 

ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У 

НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ 

1. Просечна цена метра квадратног на 

основу којих је утврђена основица пореза на 

имовину за 2020. годину на права на 

непокретности код пореског обвезника који не 

води пословне књиге у најопремљенијој зони по 

врстама непокретности је: 

Непокретност Износ 

1. Грађевинско земљиште 1623,00 дин 

2. Пољопривредно земљиште 307,00 дин 

3. Шумско земљиште 70,00 дин 

4. Друго земљиште 307,00 дин 

5. Станови / 

6. Куће за становање 66.674,53 дин 

7. Пословне зграде и други 

(надземни и подземни) 

грађевински објект који служе за 

обављање делатности 

/ 

8. Гараже и гаражна места  / 

2. Констатује се да је на територији града 

Чачка, одређено пет зона за утврђивање пореза на 

имовину, према комуналној опремљености и 

опремљености јавним објектима, саобраћајној 

повезаности са централним деловима града, 

односно радним зонама и другим садржајима у 

насељу и то: ПРВА зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА 

зона, ЧЕТВРТА зона и ПЕТА зона.  

Констатује се да је Прва зона утврђена за 

најопремљенију зону.  

3. Решење објавити у „Службеном листу града 

Чачка“ и на интернет страни града Чачка – Градска 

управа за локалну пореску администрацију. 

(www.cacak.org.rs). 

4. Ово Решење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном листу града Чачка“, а 

за потребе утврђивања пореза на имовину 

примењиваће се од 1. јануара 2021. године.  

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-174/2020-III 

23. новембар 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 
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757. 

 На основу члана 6. став 5. до става 10., члана 6а., и члана 7а. став 1. Закона о порезима на имовину 

(„Сл. гласник РС“ бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 

57/2012 – УС, 47/2013, 68/2014, 95/2018 и 99/2018 - УС и 86/2019) и члана 84. тачка 11. Статута града Чачка 

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

 Градско веће града Чачка, на седници одржаној 23. новембра 2020. године, донело је, 

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА 

НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ 

1. УТВРЂУЈЕ СЕ износ просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на 

територији града Чачка за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину, и то: 

Група непокретности 

Назив зоне 

ПРВА 

зона 

ДРУГА 

зона 

ТРЕЋА 

зона 

ЧЕТВРТА 

зона 

ПЕТА 

зона 

1. Грађевинско земљиште - - 1.221,20 1.221,20 546,65 

2. Пољопривредно земљиште - - 152,17 152,17 87,69 

3. Шумско земљиште - - - 87,87 87,87 

4. Друго земљиште - - - 154,13 154,13 

5. Станови 82.390.86 81.947,39 86.719,89 77.990,46 26.386,37 

6. Куће за становање - 40.998,29 40.998,29 36.764,58 19.008,51 

7. Пословне зграде и други 

(надземни и подземни) грађевински објект 

који служе за обављање делатности 
114.426,52 68.584,42 72.822,80 50.268,46 50.268,46 

8. Гаражe и гаражна места 47.167,85 47.167,85 49.330,11 17.155,43 17.155,43 

2. Овим Решењем прописује се да се 

неизграђено грађевинско земљиште на територији 

града Чачка, које се користи искључиво за гајење 

биљака, односно садног материјала, односно 

шума, за сврху утврђивања основице пореза на 

имовину разврстава у пољопривредно, односно у 

шумско земљиште. 

Гајењем биљака, односно садног 

материјала, односно шума, сматра се гајење 

(једногодишњих, двогодишњих, односно 

вишегодишњих) биљака, односно гајење садног 

материјала, односно гајење шума, које је 

класификовано у области пољопривреде, 

шумарства и рибарства, а у складу са прописима 

којима се уређује класификација делатности.  

За неизграђено грађевинско земљиште на 

територији града Чачка, које се користи 

искључиво за гајење биљака, односно садног 

материјала, односно шума, примењиваће се 

просечне цене квадратног метра одговарајуће 

непокретности по зонама ( грађевинско, 

пољопривредно и шумско земљиште). 

3. Решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“ и на интернет страни града Чачка – 

Градска управа за локалну пореску 

администрацију. (www.cacak.org.rs). 

4. Ово Решење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном листу града Чачка“, а 

за потребе утврђивања пореза на имовину 

примењиваће се од 1. јануара 2021. године.  

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-174/2020-III 

23. новембар 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 
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758. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

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

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

лист града Чачка“ бр. 19/2019 и 24/2020), а по 

предлогу Градске управе за опште и заједничке 

послове,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 23. новембра 2020. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 19/2019 и 24/2020) 

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 

1.000.000,00 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 65, економска 

класификација 484 - Накнада штете за 

повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других 

природних узрока, Функционална 

класификација 130, Програм 0602 Опште 

услуге локалне самоуправе, Програмска 

активност 0014 Управљање у ванредним 

ситуацијама, извор финансирања 01 

(издаци из буџета Града) Директни 

корисник буџетских средстава Градска 

управа за опште и заједничке послове. 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-174/2020-III 

23. новембар 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 
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