
 

ГОДИНА LVI БРОЈ 2 
ЧАЧАК  8. фебруар 

2022. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

26. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

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

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по 

предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 2. 

фебруара 2022. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 26/2021) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од  58.900,00 динара 

(50.000,00 динара нето и 8.900,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Драгани Ђорђевић из Чачка на име лечења 

детета.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник 

града, Програм 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 – Једнократне помоћи и 

други облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-56/2022-II 

2. фебруар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

27. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

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

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по 

предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 2. 

фебруара 2022. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 26/2021) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од  58.900,00 динара 

(50.000,00 динара нето и 8.900,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Драгици Пековић из Чачка, на име лечења 

и превазилажења тешке материјалне 

ситуације.  



Страна 40 – Број 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 8. фебруар 2022. године 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник 

града, Програм 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 – Једнократне помоћи и 

други облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-45/2022-II 

2. фебруар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

28. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

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

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по 

предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 2. 

фебруара 2022. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 26/2021) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од  58.900,00 динара 

(50.000,00 динара нето и 8.900,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Душану Васићу из Чачка на име лечења. 

  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник 

града, Програм 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 – Једнократне помоћи и 

други облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-73/2022-II 

2. фебруар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

29. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

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

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по 

предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 28. 

јануара 2022. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 26/2021) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од  21.700,00 динара 

(20.000,00 динара нето и 1.700,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ у току 

лечења Душици Пековић из Чачка и 

превазилажење тешке материјалне 

ситуације.  



8. фебруар 2022. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 41 – Број 2 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 - Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 - Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градоначелник 

града, Програм 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 - Једнократне помоћи и 

други облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-8/2022-II 

28. јануар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

30. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

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

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по 

предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 28. 

јануара 2022. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 26/2021) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од  59.200,00 динара 

(50.000,00 динара нето и 9.200,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ у току 

лечења Филипу Величковићу из Чачка. 

  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 - Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 - Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градоначелник 

града, Програм 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 - Једнократне помоћи и 

други облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-40/2022-II 

28. јануар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

31. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

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

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по 

предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 4. 

фебруара 2022. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 26/2021) раздео 2 

Градско веће, економска класификација 

499-Средства резерве-Текућа буџетска 

резерва, функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава-

Градско веће,  Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009-Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од  

85.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 203, 

за потребе Градске управе за друштвене 

делатности,  намењених Економској 

школи у Чачку за трошкове солидарне 

помоћи запосленом. 



Страна 42 – Број 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 8. фебруар 2022. године 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 203, економска 

класификација 463-Трансфери осталим 

нивоима власти, Расход по наменама, 

4144-Помоћ у медицинском лечењу 

запосленог или чланова уже породице и 

друге помоћи запосленом, Функционална 

класификација 920, Извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава-

Градска управа за друштвене делатности, 

Програм 2004 Средње образовање , ПА 

0001 Реализација делатности средњег 

образовања.  

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-75/2022-II 

4. фебруар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

32. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

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

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по 

предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 2. јануара 

2022. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 26/2021) раздео 2 

Градско веће, економска класификација 

499-Средства резерве-Текућа буџетска 

резерва, функционална класификација 130, 

апропријација 16, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градско веће,  Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од  

70.700,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 47, за 

потребе Градске управе за опште и 

заједничке послове,  за исплату погребних 

трошкова Милосаву Стојановићу, 

запосленом у тој управи, због смрти оца 

Милоша Стојановића. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 47, економска 

класификација 414 – Социјална давања 

запосленима, Расход по наменама, 4143 – 

Отпремнине и помоћи, Функционална 

класификација 130, Извор финансирања 

01 (Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава - 

Градска управа за 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 401-64/2022-II 

2. фебруар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

33. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

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

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по 

предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 28. 

јануара 2022. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 26/2021) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од  15.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 95, за потребе Градске 
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управе за урбанизам,  намењених за откуп 

продајне документације за потребе јавне 

лицитације. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 95, економска 

класификација 424 - Специјализоване 

услуге, Расход по наменама 4249 - Остале 

специјализоване услуге - откуп продајне 

документације за потребе јавне 

лицитације, Функционална 

класификација 620, Извор финансирања 

01 (Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава - 

Градска управа за урбанизам, Програм 

1101 Становање, урбанизам и просторно 

планирање, ПА 0001 Просторно и 

урбанистичко планирање.  

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-52/2022-II 

28. јануар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

34. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

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

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по 

предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 28. 

јануара 2022. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 26/2021) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од  21.700,00 динара 

(20.000,00 динара нето и 1.700,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ у току 

лечења Јасмини Перенић из Чачка. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 - Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 - Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градоначелник 

града, Програм 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 - Једнократне помоћи и 

други облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-19/2022-II 

28. јануар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

35. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

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

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по 

предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 2. 

фебруара 2022. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 26/2021) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од  46.400,00 динара 

(40.000,00 динара нето и 6.400,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 
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име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ Јасни 

Дмитровић из Чачка, на име лечења ћерке 

и превазилажења тешке материјалне 

ситуације.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник 

града, Програм 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 – Једнократне помоћи и 

други облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-47/2022-II 

2. фебруар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

36. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

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

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по 

предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 28. 

јануара 2022. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 26/2021) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од  34.200,00 динара 

(30.000,00 динара нето и 4.200,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Марији Аћимовић из Чачка у току лечења 

њеног сина и превазилажење тешке 

материјалне ситуације.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 - Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 - Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градоначелник 

града, Програм 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 - Једнократне помоћи и 

други облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-7/2022-II 

28. јануар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

37. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

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

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по 

предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 4. 

фебруара 2022. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 26/2021) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 58.900,00 динара 
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(50.000,00 динара нето и 8.900,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Марини Бркић из Чачка у току лечења и 

превазилажење тешке материјалне 

ситуације.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 - Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 - Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градоначелник 

града, Програм 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001-Једнократне помоћи и 

други облици помоћи.  

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-76/2022-II 

4. фебруар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

38. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

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

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по 

предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 28. 

јануара 2022. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 26/2021) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од  46.700,00 динара 

(40.000,00 динара нето и 6.700,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Марини Урошевић из Чачка у току лечења 

њене мајке и превазилажење тешке 

материјалне ситуације.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 - Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 - Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градоначелник 

града, Програм 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 - Једнократне помоћи и 

други облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-46/2022-II 

28. јануар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

39. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

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

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по 

предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 2. 

фебруара 2022. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 26/2021) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0009 - 
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Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 34.200,00 динара 

(30.000,00 динара нето и 4.200,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Милени Колаковић из Чачка у току лечења 

и превазилашење тешке материјалне 

ситуације. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 - Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 - Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градоначелник 

града, Програм 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 - Једнократне помоћи и 

други облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-67/2022-II 

2. фебруар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

40. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

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

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по 

предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 2. 

фебруара 2022. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 26/2021) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од  59.200,00 динара 

(50.000,00 динара нето и 9.200,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ у току 

лечења Радојки Богосављевић из Чачка.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 - Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 - Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градоначелник 

града, Програм 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 - Једнократне помоћи и 

други облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-69/2022-II 

2. фебруар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

41. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

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

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по 

предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 2. 

фебруара 2022. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 26/2021) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 



8. фебруар 2022. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 47 – Број 2 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од  58.900,00 динара 

(50.000,00 динара нето и 8.900,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Јелени Савић из Чачка, за превазилажење 

тешке материјалне ситуације.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник 

града, Програм 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 – Једнократне помоћи и 

други облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-42/2022-II 

2. фебруар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

42. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

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

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по 

предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 28. 

јануара 2022. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 26/2021) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од  34.200,00 динара 

(30.000,00 динара нето и 4.200,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ Сени 

Радојичић из Чачка, у току лечења и 

куповину лекова за сина Дарка.   

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 - Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 - Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градоначелник 

града, Програм 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 - Једнократне помоћи и 

други облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-5/2022-II 

28. јануар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

43. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

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

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по 

предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 2. 

фебруара 2022. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 26/2021) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 



Страна 48 – Број 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 8. фебруар 2022. године 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од  21.400,00 динара 

(20.000,00 динара нето и 1.400,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Слободанки Живанов из Чачка, за 

превазилажење тешке материјалне 

ситуације.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник 

града, Програм 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 – Једнократне помоћи и 

други облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-43/2022-II 

2. фебруар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

44. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

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

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по 

предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 2. 

фебруара 2022. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 26/2021) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од  58.900,00 динара 

(50.000,00 динара нето и 8.900,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Томиславу Браловићу из Чачка, на име 

лечења и превазилажења тешке 

материјалне ситуације.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник 

града, Програм 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 – Једнократне помоћи и 

други облици помоћи. 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-54/2022-II 

2. фебруар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

45. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

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

годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по 

предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 2. 

фебруар 2022. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 26/2021) раздео 2 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 



8. фебруар 2022. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 49 – Број 2 

корисник буџетских средстава - Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 34.200,00 динара 

(30.000,00 динара нето и 4.200,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Вукоману Брајковићу из Чачка, у току 

лечења његове ћерке Вање Брајковић и за 

куповину лекова.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 - Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 - Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градоначелник 

града, Програм 0902 Социјална и дечија 

заштита, ПА 0001 - Једнократне помоћи и 

други облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-68/2022-II 

2. фебруар 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

46. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(,,Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 38. 

Правилника о остваривању права и пружању 

услуга у социјалној заштити из надлежности града 

Чачка, (,,Сл. лист града Чачка” број 6/2013, 

11/2017, 4/2018 и 1/2019),  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 7. фебруара 2022. године, донело је: 

ОДЛУКУ 

 1.ОДРЕЂУЈЕ СЕ цена часа услуге помоћ у 

кући у износу од 600,00 динара за 2022. годину.  

           2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-16/2022-III 

7. фебруар 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

47. 

На основу члaна 91д. став 2. Одлуке о 

правима и услугама у социјалној заштити из 

надлежности града Чачка (''Сл лист града Чачка“  

бр. 2/2013, 22/2013, 20/2016 и 27/2021) и члана 84. 

Статута града Чачка (''Сл. лист града Чачка'' бр. 6 

/2019) 

           Градско веће града Чачка на седници 

одржаној 7. фебруара 2022. године донело је 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 

УСЛОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА И ПРУЖАЊА 

УСЛУГЕ ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА 

Члан 1. 

          У Правилнику о условима обезбеђења и 

пружања услуге лични пратилац детета („Сл.лист 

града Чачка“ бр.7/2017) у члану 5. после става 4.  

додаје се нови став 5. који гласи: 

 „Град Чачак услугу личног пратиоца 

детета обавља преко Центра за пружање услуга 

социјалне заштите „Зрачак“ Чачак (у даљем 

тексту: пружалац услуге) 

 Досадашњи став 5. постаје став 6.  

 У досадашњем ставу 6. који постаје став 7. 

реч „изабрани“ брише се. 

 Досадашњи став 7. постаје став 8.“  

Члан 2.  

 Члан 8. брише се. 

Члан 3. 

 У члану 27. речи „и уговором који је 

закључен у поступку јавне набавке“ бришу се. 

Члан 4. 

            Овај правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу града 

Чачка“. 
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ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-16/2022-III 

7. фебруар 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

48. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

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

Одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 26/21), а по предлогу 

Градске управе за опште и заједничке послове,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 7. фебруара 2022. године,  донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

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

града Чачка“ број 26/21) 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 

400.000,00 динара, на име помоћи  за 

санацију штете на стамбеном објекту 

Славице Грујовић из Атенице, настале 

услед елементарне непогоде – пожара.  

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, Расход по наменама 

4841 - Накнада штете за повреде или штету 

насталу услед елементарних непогода, 

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: 06-16/2022-III 

7. фебруар 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 49. 

 На основу члана 84. Статута града Чачка 

(„Службени лист града Чачка“ број 6/2019), члана 

52. став 2. Правилника о остваривању права и 

пружању услуга у социјалној заштити из 

надлежности града Чачка („Службени лист града 

Чачка број 6/2013, 11/2017, 4/2018 и 1/2019),  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 7. фебруара 2022. године, донело је: 

ОДЛУКУ 

1. УТВРЂУЈЕ СЕ цена дневног смештаја у 

Прихватилишту за жртве насиља у породици и 

незбринута лица, за кориснике који живе ван 

територије града Чачка у износу од 1.200,00 

динара/ по дану за 2022. годину. 

2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

града Чачка“.  

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-16/2022-III 

7. фебруар 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

50. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(,,Сл. лист града Чачка“ број 6/2019), члана 43. 

Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити 

из надлежности града Чачка (,,Сл. лист града 

Чачка” број 2/2013, 22/2013, 20/2016 и 27/21) и 

члана 20. Правилника о остваривању права и 

пружању услуга у социјалној заштити из 

надлежности града Чачка (,,Сл. лист града Чачка” 

број 6/2013, 11/2017, 4/2018 и 1/2019),  Градско 

веће града Чачка, на седници одржаној 7. фебруара 

2022. године, донело је: 
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ОДЛУКУ 

 1. УТВРЂУЈЕ СЕ износ месечне 

делимичне накнаде трошкова комуналних услуга, 

(услуге водоснабдевања и употребе канализације, 

испорука топлотне енергије и изношења смећа) за 

2022. годину у висини месечне обавезе за 

извршене комуналне услуге, а највише у износу до 

1.800,00 динара месечно по кориснику (појединцу, 

односно породици). 

           2. Право на делимичну накнаду из тачке 1. 

Одлуке остварују корисници који испуњавају 

услове прописане чланом 17. до 19. Правилника о 

остваривању права и пружању услуга у социјалној 

заштити из надлежности града Чачка (,,Сл.лист 

града Чачка“ бр.6/13,11/2017, 4/2018 и 1/2019) и 

користи се на следећи начин: 

- месечни износ до 1.800,00 динара 

уплаћује се ЈКП „Чачак“ Чачак ако 

се корисник определи за делимичну 

накнаду трошкова за испоруку 

топлотне енергије; 

- месечни износ до 1.400,00 динара 

уплаћује се ЈКП „Водовод“ Чачак 

или ЈКП „Моравац“ Мрчајевци, ако 

се корисник определи за делимичну 

накнаду трошкова за услуге 

водоснабдевања и употребе 

канализације; 

- месечни износ до 400,00 динара 

уплаћује се ЈКП „Комуналац“ Чачак 

или ЈКП ,,Моравац“ Мрчајевци ако 

се корисник определи за услугу 

изношења смећа; 

3. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-16/2022-III 

7. фебруар 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

51. 

На основу члaна 9. став 1. Закона о 

социјалној заштити (''Сл. гласник Р.Србије“  бр. 

24/2011), члана 5. Одлуке о правима и услугама у 

социјалној заштити из надлежности града Чачка 

(„Сл.лист града Чачка бр. 2/2013, 22/2013 и 

20/2016) и члана 84. Статута града Чачка (''Сл. лист 

града Чачка'' бр. 6 /2019), 

Градско веће града Чачка на седници 

одржаној 7. фебруара 2022. године донело је: 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 

ОСТВАРИВАЊУ  ПРАВА И ПРУЖАЊУ 

УСЛУГА У  СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТЕ ИЗ 

НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА ЧАЧКА 

Члан 1. 

 У Правилнику о остваривању права и 

пружању услуга у социјалној заштити из 

надлежности града Чачка („Службени лист града 

Чачка“бр. 6/2013, 11/2017, 4/2018 и 1/2019),  члан 

6. мења се и гласи: 

„Члан 6. 

 Лицима из члана 14. Одлуке може се на 

предлог Стручног тима одобрити једнократна 

новчана помоћ на основу важеће личне карте, 

отпусног листа надлежног органа,  извештаја са 

терена и остале документације из члана 3. овог 

Правилника.“ 

Члан 2.  

 У члану 17. став 1. у алинеји трећој 

после речи „ пок. родитеља“ брише се запета 

додају речи  „или су закупци стана у јавној 

својини“ и „запета“. 

Члан 3.  

 У члану 29. став 3.  реч „Центра“ 

замењује се речима „Центра за пружање услуга 

социјалне заштите „Зрачак“ Чачак.   

Члан 4.  

 У члану 61., 64. став 2., 69., 70., 74., 75., 

78., и 81.  речи  „Установа за дневни боравак деце, 

младих  и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ 

Чачак“ у различитим падежима и на 

одговарајућим местима, замењују се речима 

„Центар за пружање услуга социјалне заштите 

„Зрачак“ Чачак, у одговарајућем падежу,  а у члану 

64. став 1. и 67. речи „Установа која обавља 

послове дневног боравка“ замењују се речима 

„Центар за пружање услуга социјалне заштите 

„Зрачак“ Чачак“ у одговарајућем падежу. 

Члан 5. 

 У члану 74. и 77. речи „установе 

„Зрачак““ замењују се речима „ Центра за 

пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ 

Чачак“. 
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Члан 6. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-16/2022-III 

7. фебруар 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

  

52. 

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 7. фебруара 2022. године, донело је  

РЕШЕЊЕ 

о измени Решења о образовању  

Комисије за доделу средстава црквама и 

верским заједницама 

I 

         У Решењу о образовању Комисије за 

доделу средстава црквама и верским заједницама 

(„Службени лист града Чачка број 27/2020) за 

председника Комисије одређује се Милош 

Стеванић, мастер економиста, помоћник 

Градоначелника за област месне самоуправе и 

инфраструктуру, уместо Милана Бојовића, 

дипломираног економисте. 

II 

Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-16/2022-III 

7. фебруар 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

53. 

На основу члана 247. Закона о раду ("Сл. 

гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 

32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 

95/2018 – аутентично тумачење) и члана 179. 

Колективног уговора Jавног комуналног 

предузећа „Паркинг сервис“ Чачак („Сл. лист 

града Чачка“, бр.1/2021), на предлог ЈКП „Паркинг 

сервис“ Чачак и репрезентативних синдиката ЈКП 

„Паркинг сервис“ Чачак, 

1) Градско веће града Чачка, по овлашћењу 

Скупштине града Чачка,  

2) Репрезентативни синдикати 

1. Синдикат Независност ЈКП „Паркинг 

сервис Чачак'', кога заступа Драган 

Грујовић,  

2. Самостални синдикат ЈКП „Паркинг 

сервис“ Чачак,  кога заступа 

Обрадовић Милован,  

  3) Јавно комунално предузећа „Паркинг 

сервис“ Чачак, кога заступа директор Зоран 

Благојевић, дана 7. фебруара 2022. године, 

закључују 

АНЕКС I 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА  

JAВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК  

Члан 1. 

У Колективном уговору Јавног комуналног 

предузећа „Паркинг сервис“ Чачак („Сл. лист 

града Чачка“, бр. 1/2021) члан 53 ускалађује се са 

чланом 12  Посебног колективног уговора за јавна 

предузећа у комуналној делатности на територији 

Републике Србије ( „Сл. Гласник РС“ бр. 30/2021) 

те гласи: 

„Запослени има право на годишњи одмор 

за годину дана рада у трајању од  20  радних дана. 

Дужина годишњег одмора утврђује се тако 

што се законски минимум од  20  радних дана 

увећава по основу: 

1) Радног искуства 

- до навршених 5 година радног искуства и 

за сваких наредних навршени 5 година радног  

искуства 1  радни дан, 

2) По основу степена образовања и 

оспособљености за рад: 

- за послове за које се захтева од I до  IV 

степена стручне спреме, односно за основно 
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образовање, оспособљеност за рад у трајању од 

једне године, образовање за рад у трајању од две 

године, средње образовање у трајању од три или 

четири године - 2  радна дана, 

- за послове за које се захтева V и VI степен 

стручне спреме односно за високо образовање на 

студијама првог степена (основне академске, 

односно струковне студије), студијама у трајању 

од три године, више образовање и 

специјалистичко образовање након средњег 

образовања - 3  радна дана, 

- за послове за које се захтева  VII и  VIII 

степен стручне спреме, односно за високо 

образовање на студијама другог степена (мастер 

академске студије, специјалистичке академске 

студије или специјалистичке струковне студије) у 

складу са законом о високом образовању почев од 

10. септембар 2005 године, и на основним 

студијама у трајању од најмање 4 године, по 

пропису који је уређивао високо образовање до 10. 

септембра 2005 године, и докторске студије - 5 

радних дана, 

- за послове са посебним овлашћењима и 

одговорностима - 5  радних дана, 

-          на предлог непосредног руководиоца  за 

остварене изузетне резултате рада - до 5 радних 

дана 

3) По основу услова рада 

- за рад на отвореном простору и рад у 

сменама  - 1  радни дан, 

- за рад на радним местима са повећаним 

ризиком, а који немају скраћено радно време – 3 

радна дана, 

-  за раднике који раде на нарочито тешким 

пословима у веома неповољним условима рада и 

који имају право на скраћено радно време – 5 

радних дана, 

4) По основу бриге о деци и 

члановима уже породице: 

- запосленом родитељу, усвојитељу, 

старатељу, или хранитељу са дететом до 14 година 

живота – 2 радна дана, 

- запосленом који који се стара о члану уже 

породице који је ометен у развоју, има телесно 

оштећење или болест услед које је потпуно или 

врло слабо покретан – 5 радних дана. 

Под чланом уже породице у смислу става 1 

тачка 4  алинеја 2 овог члана сматрају се брачни 

друг и деца запосленог. 

5) Запосленом код кога постоји 

утврђена инвалидност на основу решења 

надлежног органа - 2  радна дана,.  

Годишњи одмор запосленог по основу 

свих наведених критеријума не може  бити дужи 

од 30 радних дана.“ 

Члан 2. 

У члану 60. став 1 алинеја 3 Колективног 

уговора Јавног комуналног предузећа „Паркинг 

сервис“ Чачак („Сл.лист града Чачка“,бр.1/2021) 

мења се те гласи: 

„- порођаја другог члана уже породице – 3 

радна дана“. 

Алинеја 14 истог члана брише се, те 

алинеја 15  постаје алинеја 14. 

Члан 3. 

Члан 76. став 1 Колективног уговора Јавног 

комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак 

(„Сл.лист града Чачка“,бр,1/21) мења се и гласи: 

„Основна зарада запосленог се одређује на 

основу утврђене основице у бруто I износу од 

20.000 динара на месечном нивоу и коефицијента 

радног места.“ 

Члан 4. 

Члан 90. Колективног уговора Јавног 

комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак 

(„Сл.лист града Чачка“,бр.1/2021) мења се тако 

што се након става 1 додаје став 2 који гласи: 

„Запосленом припада накнада зараде у 

висини од 100% од просечне зараде запосленог у 

претходних 12 месеци пре месеца у коме је 

наступила привремена спреченост за рад увећана 

за додатак по основу дужине времена проведеног 

у радном односу, за време одсуства са рада због 

потврђене болести COVID-19 или због мере 

изолације или самоизолације наложене у вези са 

том болешћу, а која је наступила као последица 

непосредног излагања ризику по основу обављања 

њихових послова и радних задатака, односно 

службених дужности и контакта са лицима којима 

је потврђена болест COVID-19 или наложена мера 

изолације и самоизолације, и то: 

1) За првих 30 дана одсуства са рада, 

висину накнаде зараде послодавац ће 

исплатити из својих средстава, 

2) Почев од 31. дана одсуства са рада 

висина  накнаде зараде исплатиће се 

тако што ће се из средстава обавезног 

здравственог осигурања обезбедити 

законом прописан износ накнаде 
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зараде, а послодавац ће из својих 

средстава обезбедити разлику до 

висине од 100% основа за накнаду 

зараде.“ 

Члан 5. 

У члану 99. након става 1 Колективног 

уговора Јавног комуналног предузећа „Паркинг 

сервис“ Чачак („Сл.лист града Чачка“,бр.1/2021) 

додаје се став 2 који гласи: 

„Годишњи износ регреса утврђен на начин 

из става 1. овог члана, увећава се за фиксни износ 

од 33.000 динара, без пореза и доприноса.“ 

Ставови 2. и 3. постају ставови 3. и 4. 

Члан 6. 

  Овај анекс је саставни део Колективног 

уговора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак („Сл.лист 

града Чачка“,бр.1/2021). 

 

Члан 7. 

Анекс је сачињен у четири истоветна 

примерака, од којих сваки од учесника задржава 

по један примерак, и сматра се закљученим кад га 

потпишу овлашћени представници учесника. 

Члан 8. 

 Овај Анекс донет је у сагласности са 

Посебним колективним уговором за јавна 

предузећа у комуналној делатности  на територији 

Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр.30/2021), 

са применом од 26. марта  2021. године. 

За Оснивача  

Градоначелник града Чачка 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

     За ЈКП „Паркинг сервис” Чачак  

Директор 

Зоран Благојевић, с.р. 

 

За репрезентативне синдикате: 

 

„САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА 

СРБИЈЕ“ 

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА  

У ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК 

Обрадовић Милован, с.р. 

 

СИНДИКАТ „НЕЗАВИСНОСТ“ 

Грујовић  Драган, с.р. 

54. 

На основу члана 247. Закона о раду („Сл. 

гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 

32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 

95/2018 - аутентично тумачење) и члана 195. 

Колективног уговора Јавног комуналног 

предузећа за грејање „Чачак“ Чачак („Сл. лист 

града Чачка“, бр. 1/2021), на предлог ЈКП „Чачак“ 

Чачак и репрезентативних синдиката ЈКП „Чачак“ 

Чачак, Градско веће града Чачка, по овлашћењу 

Скупштине града Чачка, Репрезентативни 

синдикати: Независни синдикат 

„Независност“,кога заступа председник Драган 

Поповић, Независни синдикат ЈКП „Чачак“ Чачак, 

кога заступа председник Слободан Недељковић, 

Синдикална организација ЈКП „Чачак“ Чачак, коју 

заступа председник Радојица Пантовић и Јавно 

комунално предузеће за грејање „Чачак“ Чачак, 

кога заступа директор Данко Ћаловић, дана 7. 

фебруара 2022. године, закључују 

АНЕКС I 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРЕЈАЊЕ 

„ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

Члан 1. 

У Колективном уговору Јавног 

комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак 

(„Сл. лист града Чачка“, бр.1/2021) члан 72. став1. 

мења се и гласи: 

 „Основна зарада запосленог се одређује на 

основу утврђене основице у бруто I износу од 

22.800,00  динара на месечном нивоу и 

коефицијента радног места запосленог“. 

Члан 2. 

 Члан 97. став 1. Колективног уговора 

Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ 

Чачак („Сл. лист града Чачка“, бр.1/2021) мења се 

и гласи: 

 „Запослени има право на регрес за 

коришћење годишњег одмора у висини 75% од 

просечне бруто месечне зараде по запосленом у 

Републици остварене у периоду јануар-октобар 

претходне године, у једној календарској години, за 

пун годишњи одмор.“ 

Члан 3. 

Овај анекс је саставни део Колективног 

уговора ЈКП „Чачак“ Чачак. 
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Члан 4. 

Анекс је сачињен  у шест истоветних 

примерака, од којих сваки од учесника задржава 

по један, и сматра се закљученим кад га потпишу 

овлашћени представници учесника. 

За Оснивача 

Градоначелник града Чачка, 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

За ЈКП „Чачак“ Чачак 

Директор, 

Данко Ћаловић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За репрезентативне синдикате 

 

Независни синдикат „Независност“  

Председник, 

Драган Поповић, с.р. 

 

Независни синдикат ЈКП „Чачак“ Чачак 

Председник, 

Слободан Недељковић, с.р. 

 

Синдикална организација ЈКП „Чачак“ Чачак 

Председник, 

Радојица Пантовић, с.р. 
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