
 

ГОДИНА LV БРОЈ 2 
ЧАЧАК  27. јануар 

2021. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

12. 

На основу члана 79. Статута града Чачак 

(„Сл. лист града Чачка“, број 6/2019), члана 12. 

Одлуке о одржавању јавних зелених површина 

(„Сл. лист града Чачка“, број 3/2018 и 6/2019), 

Градоначелник града Чачка, дана 21. 

јануара 2021. године донео је  

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА О УКЛАЊАЊУ 

СТАБАЛА СА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ  

ГРАДА ЧАЧКА 

 I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Стручна комисија за давање 

мишљења о уклањању стабала са јавних зелених 

површина на територији града Чачка, у саставу: 

 Председник: 

- Дејан Ћосић, представник ЈКП „Градско 

зеленило“ Чачак 

Чланови:  

            1) Горан Видојевић, представник ЈКП 

„Моравац“ Мрчајевци, 

 2) Љубиша Чкоњевић, представник ЈКП 

„Водовод“ Чачак, 

 3) Љиљана Шубара, представник ЈП 

„Градац“ Чачак,  

 4) Биљана Старчевић, представник Градске 

управе за урбанизам града Чачка.  

II 

 Задатак Стручне комисије је давање 

мишљења о уклањању стабала са јавних зелених 

површина или делова стабала која су оболела, 

дотрајала или оштећена тако да угрожавају живот 

људи, нормалан саобраћај или околна стабла.  

III 

 Даном доношења овог решења престаје да 

важи Решење градоначелника града Чачка о 

именовању Стручне комисије за давање мишљења 

о уклањању стабала са јавних зелених површина 

на територији града Чачка („Сл. лист града Чачка“, 

број 7/2018 и 14/2020). 

IV 

Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“.  

ГРАД ЧАЧАК 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 020 -94/2020-II 

21. јануар  2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

13. 

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), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 26. 

јануара 2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020) 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, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 49, за потребе Градске 

управе за опште и заједничке послове, за 

измирење обавеза из 2020. године по 
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испостављеном рачуну за бушење на 

терену за изградњу стамбеног објекта на 

Љубић кеју у Чачку.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 49, економска 

класификација 424 – Специјализоване 

услуге, Расход по наменама, 4249 – Остале 

специјализоване услуге, Функционална 

класификација 130, Извор финансирања 01 

(Издаци из средстава 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: 401-70/2021-II 

26. јануар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

14. 

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), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 26. 

јануара 2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020) 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 12.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 444, за потребе Mесне 

заједнице Балуге Трнавске, за измирење 

обавеза из 2020. године по испостављеном 

рачуну за набавку канцеларијског 

материјала.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 444, економска 

класификација 426 – Материјал, Расход по 

наменама, 4261 – Административни 

материјал, Функционална класификација 

160, Извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за финансије, Индиректни 

корисник - Месна заједница Балуга 

Трнавска, Програм 0602 Опште услуге 

локалне самоуправе, ПА 0002 

Функционисање месних заједница.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-68/2021-II 

26. јануар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

15. 

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), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 26. 

јануара 2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020) 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 193.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 444, за потребе Mесне 

заједнице Коњевићи, за измирење обавеза 

из 2020. године по испостављеној фактури 

- понуди за набавку материјала за цеви.  
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2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 444, економска 

класификација 426 – Материјал, Расход по 

наменама, 4269 – Материјал за посебне 

намене, Функционална класификација 160, 

Извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за финансије, Индиректни 

корисник - Месна заједница Коњевићи, 

Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 0002 Функционисање 

месних заједница.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-62/2021-II 

26. јануар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

16. 

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), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 26. 

јануара 2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020) 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 30.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 444, за потребе Mесне 

заједнице Липница, за измирење обавеза из 

2020. године по испостављеној фактури -

предрачуну за набавку горива за чићење 

снега.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 444, економска 

класификација 426 – Материјал, Расход по 

наменама, 4264 – Материјал за саобраћај, 

Функционална класификација 160, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градска управа за 

финансије, Индиректни корисник - Месна 

заједница Липница, Програм 0602 Опште 

услуге локалне самоуправе, ПА 0002 

Функционисање месних заједница.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-66/2021-II 

26. јануар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

17. 

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), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 21. 

јануара 2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020) 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 300.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 446, за потребе Mесне 

заједнице Бањица, за измирење обавеза из 

2020. године по испостављеном рачуну за 

постављање хлоринатора на сеоском 

водоводу.  
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2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 446, економска 

класификација 512 – Машине и опрема, 

Расход по наменама, 5129 – Опрема за 

производњу, моторна, непокретна и 

немоторна опрема, Функционална 

класификација 160, Извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за финансије, Индиректни 

корисник - Месна заједница Бањица, 

Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 0002 Функционисање 

месних заједница.   

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- 47/2021-II 

21. јануар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

18. 

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), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 21. 

јануара 2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020) 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 71.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 444, за потребе Mесне 

заједнице Бањице, за измирење обавеза из 

2020. године по испостављеном рачуну за 

набавку  кровног лима за капелу.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 444, економска 

класификација 426 – Материјал, Расход по 

наменама, 4269 – Материјал за посебне 

намене, Функционална класификација 160, 

Извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за финансије, Индиректни 

корисник - Месна заједница Бaњица, 

Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 0002 Функционисање 

месних заједница.   

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- 45/2021-II 

21. јануар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

19. 

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), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 21. 

јануара 2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020) 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 472.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 446, за потребе Mесне 

заједнице Бечањ, за измирење обавеза из 

2020. године по испостављеном рачуну за 

набавку и монтажу мобилијара.  
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2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 446, економска 

класификација 512 – Машине и опрема, 

Расход по наменама, 5126 – Опрема за 

образовање, науку, културу и спорт, 

Функционална класификација 160,  Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градска управа за 

финансије, Индиректни корисник - Месна 

заједница Бечањ, Програм 0602 Опште 

услуге локалне самоуправе, ПА 0002 

Функционисање месних заједница.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-50/2021-II 

21. јануар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

20. 

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), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 21. 

јануара 2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020) 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 276.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 444, за потребе Mесне 

заједнице Бељина, за измирење обавеза и 

2020. године по испостављеним фактурама 

за набавку материјала за извођење радова 

на изградњи надстрешнице на капели на 

месном гробљу.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 444, економска 

класификација 426 – Материјал, Расход по 

наменама, 4269 – Материјал за посебне 

намене, Функционална класификација 160,  

Извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за финансије, Индиректни 

корисник - Месна заједница Бељина, 

Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 0002 Функционисање 

месних заједница.   

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- 46/2021-II 

21. јануар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

21. 

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), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 26. 

јануара 2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020) 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 149.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 446, за потребе Mесне 

заједнице Бресница, за измирење обавеза 

из 2020. године по испостављеној фактури 

- предрачуну за куповину чистача за снег.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 446, економска 

класификација 512 – Машине и опрема, 
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Расход по наменама, 5123 – Опрема за 

пољопривреду, Функционална 

класификација 160, Извор финансирања 01 

(Издаци из средсава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за финансије, Индиректни 

корисник - Месна заједница Бресница, 

Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 0002 Функционисање 

месних заједница.   

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- 64/2021-II 

26. јануар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

22. 

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), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 21. 

јануара 2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020) 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 500.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 443, за потребе Mесне 

заједнице Брезовица, за измирење обавеза 

из 2020. године по испостављеном рачуну  

за извођење радова на сеоском водоводу.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 443, економска 

класификација 425 – Текуће поправке и 

одржавање, Расход по наменама, 4251 – 

Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката, Функционална класификација 

160, Извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за финансије, Индиректни 

корисник - Месна заједница Брезовице, 

Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 0002 Функционисање 

месних заједница.   

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- 42/2021-II 

21. јануар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

23. 

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), а по предлогу 

Градске управе за  финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 21. 

јануара 2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020) 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 143.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 444, за потребе Mесне 

заједнице Јежевица, за измирење обавеза 

из 2020. године, по испостављеном 

предрачуну за набавку грађевинског 

материјала за извођење радова на 

адаптацији дома и капеле.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 444, економска 

класификација 426 – Материјал, Расход по 

наменама, 4269 – Материјал за посебне 

намене, Функционална класификација 160, 

Извор финансирања 01 (Издаци из 
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средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за финансије, Индиректни 

корисник - Месна заједница Јежевица, 

Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 0002 Функционисање 

месних заједница.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-40/2021-II 

21. јануар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

24. 

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), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 21. 

јануара 2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020) 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 100.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 444, за потребе Mесне 

заједнице Липница, за измирење обавеза из 

2020. године по испостављеном рачуну за 

набавку 250 тона каменог тампона за 

насипање путева.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 444, економска 

класификација 426 – Материјал, Расход по 

наменама, 4269 – Материјал за посебне 

намене, Функционална класификација 160, 

Извор финансирања 01 (Издаци из 

средсава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за финансије, Индиректни 

корисник - Месна заједница Липница, 

Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 0002 Функционисање 

месних заједница.   

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- 44/2021-II 

21. јануар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

25. 

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), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градоначелник града Чачка, на седници 

одржаној 21. јануара 2021. године, донело је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020) 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 

350.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацијама 

442 и 444, за потребе месне заједнице 

Лозница за измирења обавеза из 2020. 

године по испостављеним рачунима за 

набавку и превоз тампона јаловине за 

насипање сеоских путева.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се и то:   

- износ од 200.000,00 динара на 

апропријацију 442, економска 

класификација 423 – Услуге по 

уговору, Расход по наменама 4239 – 

Остале услуге по уговору, 

Функционална класификација 160, 

Извор финансирања 01 (издаци из 
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средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – 

Градска управа за финансије, 

Индиректни корисник – Месна 

заједница Лозница, Програм 0602, 

Опште услуге локалне самоуправе, 

Пројектна активност 0002 

Функционисање месних заједница,   

- износ од 150.000,00 динара на 

апропријацију 444, економска 

класификација 426 – Материјал, 

Расход по наменама 4269 – Материјал 

за посебне намене, Функционална 

класификација 160, Извор 

финансирања 01 (издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градска управа 

за финансије, Индиректни корисник – 

Месна заједница Лозница, Програм 

0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, Пројектна активност 0002 

Функционисање месних заједница.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 06-54/2021-II 

21. јануар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

26. 

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), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 21. 

јануара 2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020) 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 485.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 443, за потребе Mесне 

заједнице Лозница, за измирење обавеза из 

2020. године по испостављеном рачуну,  за 

насипање пута и копање канала.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 443, економска 

класификација 425 – Текуће поправке и 

одржавање, Расход по наменама, 4251 – 

Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката, Функционална класификација 

160, Извор финансирања 01 (Издаци из 

средсава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за финансије, Индиректни 

корисник - Месна заједница Лозница, 

Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 0002 Функционисање 

месних заједница.   

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- 41/2021-II 

21. јануар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

27. 

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), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градоначелник  града Чачка, на седници 

одржаној 21. јануара 2021. године, донело је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020) 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 

424.000,00 динара, на име обезбеђења 
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додатних средстава на апропријацијама 

442 и 445, за потребе месне заједнице 

Палилула за измирење обавеза за 

инвестиционо и текуће одржавање према 

Стамбеној заједници у ул Николе Пашића 

14/14 у Чачку и за измирење обавезе из 

2020. године по испостављеној фактури за 

израду техниче документације за уређење 

дворишта стамбених зграда на делу кат. 

парцеле бр. 1405/1 КО Чачак.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се и то:   

- износ од 24.000,00 динара на 

апропријацију 442, економска 

класификација 423 – Услуге по 

уговору, Расход по наменама 4239 – 

Остале услуге по уговору, 

Функционална класификација 160, 

Извор финансирања 01 (издаци из 

средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – 

Градска управа за финансије, 

Индиректни корисник – Месна 

заједница Палилула, Програм 0602, 

Опште услуге локалне самоуправе, 

Пројектна активност 0002 

Функционисање месних заједница,   

- износ од 400.000,00 динара на 

апропријацију 445, економска 

класификација 511 – Зграде и 

грађевински објекти, Расход по 

наменама 5114 – Пројектно планирање, 

Функционална класификација 160,  

Извор финансирања 01 (издаци из 

средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – 

Градска управа за финансије, 

Индиректни корисник – Месна 

заједница Палилула, Програм 0602, 

Опште услуге локалне самоуправе,  

Пројектна активност 0002 

Функционисање месних заједница.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 06-55/2021-II 

21. јануар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

28. 

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), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 21. 

јануара 2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020) 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 51.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 446, за потребе Mесне 

заједнице Пријевор, за измирење обавеза 

из 2020. године по испостављеном рачуну 

– отпремници за постављање видео 

надзора на дечијем игралишту.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 446, економска 

класификација 512 – Машине и опрема, 

Расход по наменама, 5122 – 

Административна опрема, Функционална 

класификација 160, Извор финансирања 01 

(Издаци из средсава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за финансије, Индиректни 

корисник - Месна заједница Пријевор, 

Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 0002 Функционисање 

месних заједница.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-51/2021-II 

21. јануар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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29. 

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), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 21. 

јануара 2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020) 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 500.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 444, за потребе Mесне 

заједнице Рајац, за измирење обавеза из 

2020. године, по испостављеном рачуну  за 

насипање пута Жута земља.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 443, економска 

класификација 425 – Текуће поправке и 

одржавање, Расход по наменама, 4251 – 

Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката, Функционална класификација 

160, Извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за финансије, Индиректни 

корисник - Месна заједница Рајац, 

Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 0002 Функционисање 

месних заједница.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-39/2021-II 

21. јануар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

30. 

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), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 21. 

јануара 2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020) 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, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 446, за потребе Mесне 

заједнице Сајмиште, за измирење обавеза 

из 2020. године по испостављеном 

предрачуну за набавку моторне косе.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 446, економска 

класификација 512 – Машине и опрема, 

Расход по наменама, 5123 – Опрема за 

пољопривреду, Функционална 

класификација 160, Извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за финансије, Индиректни 

корисник - Месна заједница Сајмиште, 

Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 0002 Функционисање 

месних заједница.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-53/2021-II 

21. јануар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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31. 

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), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 21. 

јануара 2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020) 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 400.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 446, за потребе Mесне 

заједнице Виљуша, за измирење обавеза из 

2020. године по испостављеном рачуну – 

отпремници за набавку мобилијара.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 446, економска 

класификација 512 – Машине и опрема, 

Расход по наменама, 5126 – Опрема за 

образовање, науку, културу и спорт, 

Функционална класификација 160, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градска управа за 

финансије, Индиректни корисник - Месна 

заједница Виљуша, Програм 0602 Опште 

услуге локалне самоуправе, ПА 0002 

Функционисање месних заједница.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-52/2021-II 

21. јануар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

32. 

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), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 21. 

јануара 2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020) 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 300.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 446, за потребе Mесне 

заједнице Виљуша, за измирење обавеза из 

2020. године по испостављеном рачуну за 

постављање хлоринатора на сеоском 

водоводу.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 446, економска 

класификација 512 – Машине и опрема, 

Расход по наменама, 5129 – Опрема за 

производњу, моторна, непокретна и 

немоторна опрема, Функционална 

класификација 160, Извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за финансије, Индиректни 

корисник - Месна заједница Виљуша, 

Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 0002 Функционисање 

месних заједница.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-49/2021-II 

21. јануар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 



Страна 88 – Број 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 27. јануар 2021. године 

33. 

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), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 26. 

јануара 2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020) 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 355.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 443, за потребе Mесне 

заједнице Заблаће, за измирење обавеза из 

2020. године по испостављеним  рачунима  

за израду металних стубова за расвету, за 

повезивање електроинсталација на 

стубовима спољне расвете као и за 

насипање макадамских путева.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 443, економска 

класификација 425 – Текуће поправке и 

одржавање, Расход по наменама, 4251 – 

Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката, Функционална класификација 

160, Извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за финансије, Индиректни 

корисник - Месна заједница Заблаће, 

Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 0002 Функционисање 

месних заједница.   

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- 65/2021-II 

26. јануар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

34. 

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 2020. годину 

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

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 26. 

јануара 2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 19/2019) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће, Програм 0602. Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 70.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 215, за потребе ОШ „Ратко 

Митровић“ 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 средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за друштвене делатности, 

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: 401-67/2021-II 

26. јануар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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 35. 

 На основу члaна 11. став 4. Закона о 

финансијској подршци породици са децом (''Сл. 

гласник РС'' бр. 113/2017 и 50/2018), члана 7. став 

3. Одлуке о додатној финансијској подршци 

породици са децом (''Сл. лист града Чачка'' бр. 

1/2015, 6/2018, 17/2019 и 20/2019), члана 3. став 2. 

Правилника о једнократној новчаној помоћи за 

новорођену децу („Службени лист града Чачка“ 

бр.5/2018 и 1/2020) и члана 84. Статута града 

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

Градско веће града Чачка на седници 

одржаној 21. јануара 2021. године донело је 

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЈЕДНОКРАТНЕ 

НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА НОВОРОЂЕНУ 

ДЕЦУ У 2021. ГОДИНИ 

1. Висина једнократне новчане помоћи за 

прворођено и другорођено дете рођено 

у 2021. години у породици износи 

10.000,00 динара. 

2. Висина једнократне новчане помоћи за 

трећерођено дете рођено у 2021. 

години у породици износи 20.000,00 

динара. 

3. Висина једнократне новчане помоћи за 

четврторођено и свако наредно рођено 

дете у 2021. години, у породици износи 

30.000,00 динара. 

4. Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-4/2021-III 

21. јануар 2021. године  

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

36. 

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 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 19. 

јануара 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020) 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 24.000,00 динара 

(20.000,00 динара нето и 4.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацију 6/1, за новчану помоћ 

Марку Зорићу из Чачка у току 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 средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник, 

Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

Пројектна активност 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 401-18/2021-II 

19. јануар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

37. 

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 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 26. 

јануара 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 
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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 

апропријацију 6/1, за новчану помоћ Мили 

Нововић из Мрчајеваца на име плаћања 

трошкова за увођење струје у стамбеном 

објекту реновираном уз помоћ пројекта 

телевизијске емисије „Кућа од срца“.  

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 средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник, 

Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

Пројектна активност 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 07-69/2021-II 

26. јануар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

38. 

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 2020. 

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

предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 26. 

јануара 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020) 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 

апропријацију 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 средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник, 

Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

Пројектна активност 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 07-196/2021-II 

26. јануар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

39. 

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 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 30/2020), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 19. 

јануара 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020) 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 
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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 

апропријацију 6/1, за новчану помоћ Владу 

Маринковић из Чачка у току 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 средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник, 

Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

Пројектна активност 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 401-19/2021-II 

19. јануар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

40. 

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), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 21. јануара 2021. године, донело је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020) 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 

1.200.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацијама 

443 и 447, за потребе МЗ Врнчани, на име 

измирења обавеза из 2020. године. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на:  

- апропријацију 443, економска 

класификација 425 – Текуће поправке 

и одржавање, Расход по наменама 4251 

– Текуће одржавање зграда и објеката, 

износ од 600.000,00 динара; 

- апропријацију 447, економска 

класификација 515 – Нематеријална 

имовина, Расход по наменама 5151 – 

Нематеријална имовина у износу од 

600.000,00 динара, Функционална 

класификација 160, Извор 

финансирања 01 (издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градска управа 

за финансије, Индиректни корисник – 

Месна заједница Врнчани Чачак, 

Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 0002 Функционисање 

месних заједница.   

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: 06-4/2021-III 

21. јануар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

41. 

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), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 21. јануара 2021. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020) раздео 2, 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 
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веће града Чачка, Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска 

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

597.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 443, 

за потребе МЗ Милићевци на име 

измирења обавеза из 2020. године. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 443, економска 

класификација 425 – Текуће поправке и 

одржавање, Расход по наменама 4251 – 

Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката, Функционална класификација 

160, Извор финансирања 01 (издаци из 

средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за финансије, Индиректни 

корисник – Месна заједница Милићевци 

Чачак, Програм 0602. Опште услуге 

локалне самоуправе, ПА 0002. 

Функционисање месних заједница.  

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: 06-4/2021-III 

21. јануар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

42. 

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), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 21. јануара 2021. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020) 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 

592.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 443, 

за потребе МЗ Мршинци на име  измирења 

обавеза из 2020. године. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 443, економска 

класификација 425 – Текуће поправке и 

одржавање, Расход по наменама 4251 – 

Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката, Функционална класификација 

160, Извор финансирања 01 (издаци из 

средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за финансије, Индиректни 

корисник – Месна заједница Мршинци 

Чачак, Програм 0602. Опште услуге 

локалне самоуправе, ПА 0002. 

Функционисање месних заједница.  

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: 06-4/2021-III 

21. јануар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

43. 

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), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 21. јануара 2021. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020) 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 
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510.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 444, 

за потребе МЗ Палилула, на име измирења 

обавеза из 2020. године. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 444, економска 

класификација 426 – Материјал, Расход по 

наменама 4269 – Материјал за посебне 

намене, Функционална класификација 160, 

Извор финансирања 01 (издаци из 

средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за финансије, Индиректни 

корисник – Месна заједница Палилула 

Чачак, Програм 0602. Опште услуге 

локалне самоуправе, ПА 0002. 

Функционисање месних заједница.  

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: 06-4/2021-III 

21. јануар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

44. 

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), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 21. јануара 2021. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020) 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 

596.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 445, 

за потребе МЗ „3. децембар“  на име 

измирења обавеза из 2020. године. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 445, економска 

класификација 511 – Зграде и грађевински 

објекти, Расход по наменама 5114 – 

Пројектно планирање, Функционална 

класификација 160, Извор финансирања 01 

(издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за финансије, Индиректни 

корисник – Месна заједница „3. децембар“ 

Чачак, Програм 0602. Опште услуге 

локалне самоуправе, ПА 0002. 

Функционисање месних заједница.  

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: 06-4/2021-III 

21. јануар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

45. 

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), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 21. јануара 2021. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020) 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 

588.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 445, 

за потребе МЗ Лозница на име измирења 

обавеза из 2020. године. 
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2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 445, економска 

класификација 511 – Зграде и грађевински 

објекти, Расход по наменама 5114 – 

Пројектно планирање, Функционална 

класификација 160, Извор финансирања 01 

(издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за финансије, Индиректни 

корисник – Месна заједница Лозница 

Чачак, Програм 0602. Опште услуге 

локалне самоуправе, ПА 0002. 

Функционисање месних заједница.  

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: 06-4/2021-III 

21. јануар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

46. 

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), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 21. 

јануара 2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020) 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 85.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 443, за потребе Mесне 

заједнице Међувршје, за измирење обавеза 

из 2020. године по испостављеном рачуну 

за поправку квара на водоводу.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 443, економска 

класификација 425 – Текуће поправке и 

одржавање, Расход по наменама, 4251 – 

Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката, Функционална класификација 

160, Извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за финансије, Индиректни 

корисник - Месна заједница Међувршје, 

Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 0002 Функционисање 

месних заједница.   

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- 43/2021-II 

21. јануар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

47. 

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), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 21. 

јануара 2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 30/2020) 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 7.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 444, за потребе Mесне 

заједнице Трнава, за измерење обавеза из 

2020. године по испостављенoj фактури за 

набавку сијалица  за уличну расвету.  
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2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 444, економска 

класификација 426 – Материјал, Расход по 

наменама, 4269 – Материјал за посебне 

намене, Функционална класификација 160, 

Извор финансирања 01 (Издаци из 

средсава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за финансије, Индиректни 

корисник - Месна заједница Трнава, 

Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 0002 Функционисање 

месних заједница.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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- 48/2021-II 

21. јануар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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