
 

ГОДИНА LIV БРОЈ 7 
ЧАЧАК 4. април 

2020. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

81. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ број 6/2019) и члана 2. 

Одлуке о давању у закуп станова изграђених на 

основу Програма изградње станова за социјално 

становање (,,Сл.лист града Чачка“ бр. 8/2015) 

Градоначелник града Чачка, дана 30. марта 

2020. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

о престанку дужности односно именовању 

заменика члана Комисије за давање у закуп 

станова изграђених на основу Програма 

изградње станова за социјално становање  

I 

           Утврђује се да је Ивану Јојићу, престала 

дужност заменика члана Комисије за давање у 

закуп станова изграђених на основу Програма 

изградње станова за социјално становање, због 

наступања смрти. 

II 

            Именује се Петар Радојичић, члан 

Управног одбора Градске стамбене агенције 

Чачак, за заменика члана Комисије за давање у 

закуп станова изграђених на основу Програма 

изградње станова за социјално становање. 

III 

           Ово решење објавити у ,,Сл. листу града 

Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 020-3/2020-II 

30. март 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

82. 

На основу члана 29. став 1. тачка 4) и члана 

31. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа 

и управљању у ванредним ситуацијама („Сл. 

гласник РС“ бр. 87/2018) и члана 84. став 1. тачка 

26) Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 

број 6/2019),   

Градско веће града Чачка, на седници 

одржанoj 3. априла 2020. године, донело је  

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ОДРЕЂИВАЊУ СУБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ 

ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ЗА 

ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА 

Члан 1. 

          У Одлуци о одређивању субјеката од 

посебног значаја за заштиту и спасавање за 

територију града Чачка бр. 06-38/2020 –III од 13. 

марта 2020. године, у члану 3. став 1., у табели 

после редног броја 26. додаје се редни број 27. који 

гласи: 

„27. ЕКОС ДДД ДОО 8129 Услуге осталог 

чишћења, Сурчин, Војвођанска 420б“ 

Члан 2. 

         Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном  листу града Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

    Број: 06-46/2020-III 

3. април 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 
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83. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

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

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

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

Градске управе за финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 24. марта 2020. године, донело 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 града Чачка, Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

1.400.000,00, динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацијама 62. 

и 64., за измирење обавеза по 

испостављеним фактурама на име набавке 

материјала и услуга у циљу предузимања 

заштитних мера за спречавање ширења 

Корона вируса.   

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на: 

- апропријацију 62, економска 

класификација 424 – Специјализоване 

услуге, Расход по наменама 4243 – 

Медицинске 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, пројектна активност 

014, Управљање у ванредним ситуацијама, 

износ од 400.000,00 динара;  

- апропријацију 64, економска 

класификација 426 – Материјал, Расход по 

наменама 4267 – Медицински и 

лабораторијски материјали, 

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, 

пројектна активност 014, Управљање у 

ванредним ситуацијама, износ од 

1.000.000,00 динара; 

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: 06-45/2020-III 

24. март 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

84. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

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

3. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

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

Градске управе за финансије,  

Градоначелник града Чачка, дана 30. марта 

2020. 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 90.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 83, за потребе Градске 

управе за урбанизам, на име исплате 

јубиларне награде запосленом.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 83, економска 

класификација 416 Награде запосленима и 

остали посебни расходи, Расход по 

наменама 4161 Награде запосленима и 

остали посебни расходи, Функционална 

класификација 130, Извор финансирања 01 

(издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за урбанизам, Програм 

0602 Опште услуге локалне самоуправе, 

ПА 0001 Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина.  
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3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401- 100/2020-II 

30. март 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

85. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

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

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

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

Градске управе за опште и заједничке послове,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 3. априла 2020. године, донело 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 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 

2.000,000,00 динара, за измирење обавеза 

по испостављеним фактурама на име 

набавке материјала и услуга, у циљу 

предузимања заштитних мера за 

спречавање ширења Корона вируса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 65, економска 

класификација 484 - Накнада штете за 

повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других 

природних узрока, Функционална 

класификација 130, Програм 0602 Опште 

услуге локалне самоуправе, Програмска 

активност 0602-0014 Управљање у 

ванредним ситуацијама, извор 

финансирања 01 (издаци из буџета Града) 

Директни корисник буџетских средстава 

Градска управа за опште и заједничке 

послове. 

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-46/2020-III 

3. април 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 
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ИЗДАВАЧ: Скупштина града Чачка, АДМИНИСТРАЦИЈА: Стручна служба Скупштине. Адреса  

е-поште: strucniposlovi@cacak.org.rs, ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Мирослав Петковић, 

секретар Скупштине града Чачка. Жиро рачун за претплату: рачун буџета града Чачка број:  

840-745141843-30 код управе за трезор Чачак. Штампа: „Офис сервис“ - Чачак 
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