
 

ГОДИНА LV БРОЈ 5 
ЧАЧАК  10. март 

2021. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

96. 

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 9. марта 

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 120.000,00 динара 

(100.000,00 динара нето и 20.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе), на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ 

породици у току лечења мал. Анђелке 

Стевановић из Чачка.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник 

града, 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 07-125/2021-II 

9. март 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

97. 

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 9. марта 

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 120.000,00 динара 

(100.000,00 динара нето и 20.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ 

Драгомирки Вучићевић из Чачка, на име 

лечења сина Александра.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на апропријацију 6/1, економска 
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класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник града 

Чачка, 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 07-127/2021-II 

9. март 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

98. 

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 17. 

фебруара 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 48.000,00 динара 

(40.000,00 динара нето и 8.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе), на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ 

Душици Пековић из Чачка, на име лечења.   

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник 

града, 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 07-77/2021-II 

17. фебруар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

99. 

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 9. марта 

2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020. 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 200.000,00 динара, 

на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 216, за потребе Економске  

школе Чачак, име исплате солидарних 

помоћи  запосленима.   

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на апропријацију 216, економска 

класификација 463 – Трансфери осталим 

нивоима власти, Расход по наменама, 4144 

– Помоћ у медицинском лечењу  
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запослених или чланова уже породице и 

друге помоћи запосленом, Функционална 

класификација 920, Извор финансирања 01 

(Издаци из средсава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за друштвене делатности, 

Програм 2003 Средње образовање и 

васпитање, ПА 0001 Функционисање 

средњих 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: 401-185/2021-II 

9. март 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

100. 

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 9. марта 

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 42.000,00 динара 

(35.000,00 динара нето и 7.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ Јосифу 

Николићу из Чачка,  на име лечења.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник, 

Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

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- 102/2021-II 

9. март 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

101. 

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 12. 

фебруара 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 183.600,00 динара 

(153.000,00 динара нето и 30.600,00 динара 

припадајући порез на друге приходе), на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ 

Катарини Благојевић из Чачка, на име 

измирења трошкова гробног места за 

супруга Слободана Благојевића, лекара 

Опште болнице Чачак, који је преминуо од 

последица вируса covid 19.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на апропријацију 6/1, економска 
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класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник 

града, 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 401-91/2021-II 

12. фебруар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

102. 

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. 

фебруара 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 40.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 149, за измирење обавеза за 

извршену услугу ревизије Пројекта 1501-

7002 Exchange 5 – Побољшање 

ефикасности управљања јавном имовином. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на апропријацију 149, економска 

класификација 423 – Услуге по уговору, 

Расход по наменама, 4235 – Стручне услуге, 

Функционална класификација 490, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градска управа за 

локални економски развој, Програм 1501 

Локални економски развој, Пројекат 1501-

7002 Exchange 5 – Побољшање 

ефикасности управљања јавном имовином.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-144/2021-II 

26. фебеуар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

103. 

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 9. марта 

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 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ 

Мирјани Перић 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, 
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4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник 

града, 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 07-125/2021-II 

9. март 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 104. 

 На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

4. Одлуке о манифестацијама у области културе од 

значаја за град Чачак („Сл. лист општине Чачак“ 

бр. 7/2006 и 8/2006 - испр. и ,,Сл. лист града Чачка“ 

бр. 4/2009 и 10/2009),  

 Градоначелник града Чачка, дана 24. 

фебруара 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

O ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА ОДБОРА МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

„ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ“ 

I 

У Одбор манифестације „Дисово пролеће“ 

именују се:  

ЗА ПРЕДСЕДНИКА: 

- Дејан Алексић, песник и уредник, Народна 

библиотека ,,Стефан Првовенчани“ Краљево 

ЗА ЧЛАНОВЕ: 

1. Мирослав Петковић, помоћник градоначелника 

града Чачка за област друштвених делатности,  

2. Верица Ковачевић, уредник програма, Дом 

културе Чачак, 

3. Марија Радисавчевић, кустос, Уметничка 

галерија ,,Надежда Петровић“Чачак, 

4. Оливера Недељковић, библиотекар саветник, 

Градска библиотека ,,Владислав Петковић Дис“ 

Чачак, 

5. Марија Радуловић, виши библиотекар, Градска 

библиотека ,,Владислав Петковић Дис“Чачак, 

6. Душица Брковић, библиотекар, Градска 

библиотека ,,Владислав Петковић Дис“Чачак, 

7. Тања Вуковић, библиотекар, Градска 

библиотека ,,Владислав Петковић Дис“Чачак, 

8. Горан Марковић, аутор и издавач, оснивач ИК 

,,Пчелица“.  

II 

 Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 022 -1/2021 - II 

24. фебруар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

105. 

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 2. марта 

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 215, за потребе Основне 

школе „Милица Павловић“ Чачак, на име 

измирења обавеза у поступку окончаном 

судским поравнањем у предмету број 4П1 

бр. 441/20 од 19.02.2021. године.  
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2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на апропријацију 215, економска 

класификација 463 – Трансфери осталим 

нивоима власти, Расход по наменама, 4831 

– Новчане казне и пенали по решењу 

судова, Функционална класификација 912,  

Извор финансирања 01 (Издаци из средсава 

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: 401-178/2021-II 

2. март 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

106. 

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 12. 

фебруара 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, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 215, за потребе ОШ „Вук 

Караџић“ Чачак, за измирење обавеза 

мерења емисије загађених материја у 

ваздуху из котларнице школе.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на апропријацију 215, економска 

класификација 463 – Трансфери осталим 

нивоима власти, Расход по наменама, 4246 

– Услуге очувања животне средине, науке и 

геодетске услуге, Функционална 

класификација 912, Извор финансирања 01 

(Издаци из средсава 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: 401-90/2021-II 

12. фебруар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

107. 

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 9. марта 

2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020. 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 54.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 216, за потребе Техничке 

школе Чачак, на име исплате солидарнe 

помоћи због смрти запосленог.    

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на апропријацију 216, економска 

класификација 463 - Трансфери осталим 

нивоима власти, Расход по наменама, 4143 
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- Отпремнине и помоћи, Функционална 

класификација 920, Извор финансирања 01 

(Издаци из средсава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за друштвене делатности, 

Програм 2003 Средње образовање и 

васпитање, ПА 0001 Функционисање 

средњих 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- 184/2021-II 

9. март 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

108. 

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 2. марта 

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 404.000,00 динара, 

на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 472 и апропријацији 475 за 

потребе Јавне установе Туристичка 

органицација Чачка, за измирење обавеза из 

месеца децембра 2020. године, по 

испостављеним рачунима на основу 

уговора о пословној сарадњи закљученим 

између ЈКП ,,Градско зеленило“ Чачак и 

Туристичке организације Чачак. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

и то: 

- износ од 90.000,00 динара на апропријацију 

472, економска класификација 421 – Стални 

трошковић, Расход по наменама, 4213 – 

Комуналне услуге, Функционална 

класификација 473, Извор финансирања 01 

(Издаци из средсава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за финансије, Индиректни 

корисник буџетских средстава - ЈУ 

Туристичка организација Чачка, Програм 

1502 Развој туризма, Програмска активност 

0001 Управљање развојем туризма и 

- износ од 314.000,00 динара на 

апропријацију 475, економска 

класификација 425 – Текуће поправке и 

одржавање, Расход по наменама, 4251 – 

Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката, Функционална класификација 

473, Извор финансирања 01 (Издаци из 

средсава буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градска управа за 

финансије, Индиректни корисник 

буџетских средстава - Јавна установа 

Туристичка организација Чачка, Програм 

1502 Развој туризма, Програмска активност 

0001 Управљање развојем туризма.  

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- 179/2021-II 

2. март 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

109. 

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 17. 

фебруара 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 
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(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 96.000,00 динара 

(80.000,00 динара нето и 16.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе), на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ Ани 

Главоњић из Горње Трепче, Чачак,0 на име 

лечења.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4729 – Остале накнаде из буџета, 

Функционална класификација 090, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначелник 

града, 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- 36/2021-II 

17. фебруар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

110. 

На основу члана 44. став 1. и члана 78 став 

1. тачка 3) Закона о смањењу ризика од катастрофа 

и управљању ванредним ситуацијама (“Сл. 

гласник РС” број 87/2018), 

Градски штаб за ванредне ситуације на 

територији града Чачка, на седници одржаној 

25.02.2021. године донео је:  

РЕШЕЊЕ 

о именовању повереника и заменика 

повереника јединица цивилне заштите опште 

намене на територији града Чачка 

За поверенике и заменике повереника у 

јединицама цивилне заштите опште намене на 

територији града Чачка, именују се: 

 Источни део -ЈЦЗ-И1- 

1. Кривокућа Миланко, за повереника 

2. Несторовић Томислав, за заменика 

повереника 

3. Вујичић Младен, за заменика повереника 

 

 Источни део -ЈЦЗ-И2- 

1. Радовановић Драган, за повереника 

2. Лечић Иван, за заменика повереника  

3. Чолић Марко, за заменика повереника 

 

 Јужни део -ЈЦЗ-Ј1- 

1. Ивановић Драган, за повереника 

2. Миросавић Илија, за заменика повереника  

3. Крунић Срђан, за заменика повереника 

 

 Јужни део -ЈЦЗ-Ј2- 

1. Бошковић Ђорђе, за повереника 

2. Пешић Небојша, за заменика повереника  

3. Александра Драмићанин, за заменика 

повереника  

 

 Западни  део -ЈЦЗ-З1- 

1. Кузмановић Предраг, за повереника 

2. Богдановић Милош, за заменика 

повереника 

3. Стефан Вујичић, за заменика повереника  

 

 Западни  део -ЈЦЗ-З2- 

1. Ћурчић Стефан, за повереника  

2. Шутић Велибор, за заменика повереника  

3. Василијевић Никола, за заменика 

повереника  

 

 Северни  део -ЈЦЗ-С1- 

1. Радојевић Душан, за повереника  

2. Томић Немања, за заменика повереника  

3. Пауновић Делимир, за заменика 

повереника  
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 Северни  део -ЈЦЗ-С2- 

1. Бошковић Срђан, за повереника  

2. Живковић Стефан, за заменика повереника  

3. Томић Стефан, за заменика повереника  

 

 Централни  део -ЈЦЗ-Ц1- 

1. Ћендић Драган, за повереника  

2. Јањић Дејан, за заменика повереника  

3. Басарић Драган, за заменика повереника  

 

 Централни  део -ЈЦЗ-Ц2- 

1. Кувељић Ђорђе, за повереника  

2. Пауновић Срђан, за заменика повереника  

3. Пауновић Радослав, за заменика повереника 

 

 Централни  део -ЈЦЗ-Ц3- 

1. Јанковић Милош, за повереника  

2. Зимоњић Марко, за заменика повереника  

3. Милетић Милан, за заменика повереника  

 

 Централни  део -ЈЦЗ-Ц4- 

1. Лијескић Милош, за повереника  

2. Стевановић Бела, за заменика повереника  

3. Чантрак Александар, за заменика повереника  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Централни  део -ЈЦЗ-Ц5- 

1. Остојић Александар, за повереника  

2. Пузовић Борис, за заменика повереника  

3. Илић Владимир, за заменика повереника  

 

 Централни  део -ЈЦЗ-Ц6- 

1. Мунитлаковић Никола, за повереника 

2. Пантелић Стефан, за заменика повереника  

3. Величковић Филип, за заменика повереника  

II 

        Даном доношења овог решења престаје да 

важи Решење о постављењу повереника и 

заменика повереника цивилне заштите у месним 

заједницама на територији града Чачка („Сл лист 

града Чачка” број 14/2014; 20/2014; 18/2016; 

11/2017 и 21/2017 ) 

III 

    Ово решење објавити у „Сл. листу града Чачка“. 

 

Градски штаб за ванредне ситуације на 

територији града Чачка 

Број: 06-30/2021-I 

Датум: 25.02.2021.године 

 

КОМАНДАНТ 

ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

Милун Тодоровић, с.р. 
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