
 

ГОДИНА LVI БРОЈ 8 
ЧАЧАК  26. април 

2022. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

186.  

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 18. 

априла 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 21.380,00 динара 

(20.000,00 динара нето и 1.380,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ Вери 

Ђоковић из Чачка у току лечења и 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 401-320/2022-II 

18. април 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

187. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

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

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

лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по предлогу 

Градске управе за  финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 21. априла 2022. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. 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 града Чачка, Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

1.550.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава Градској управи за 

финансије за повећање планираних 

средстава предвиђених за изградњу 

канализације у Месној заједници 

Мрчајевци (крак изнад школе). 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 377, економска 

класификација 511, Зграде и грађевински 
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објекти, Расход по наменама 5112 – 

Изградња зграда и објеката, Функционална 

класификација 520, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за финансије, Програм 

0401 Заштита животне средине, ПА 0401-

0004 Управљање отпадним водама. 

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: 06-57/2022-III 

21. април 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

188. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

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

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

лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по предлогу 

Градске управе за  финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 21. априла 2022. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. 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 града Чачка, Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

2.500.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава Предшколској устанви 

„Радост“ Чачак за набавку намирница за 

припремање хране и средстава за хигијену 

за потребе организације летовања деце у 

Дечијем одмаралишту „Овчар“ у Улцињу. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 312, економска 

класификација 426, Материјал, Расход по 

наменама 4268 – Материјал за одржавање 

хигијене и угоститељство, Функционална 

класификација 911, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за друштвене делатности, 

Индиректни корисник буџетских 

средстава – Предшколска установа 

„Радост“, Пројекат 2002-7001 

Суфинансирање летовања школске и 

предшколске деце у одмаралишту „Овчар“ 

у Улцињу. 

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: 06-57/2022-III 

21. април 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

189. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

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

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

лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по предлогу 

Градске управе за  финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 21. априла 2022. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. 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 града Чачка, Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

3.000.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава Спортском центру 

„Младост“ Чачак за помоћ у организацији 

3x3 турнира у баскету, које Београдско 

урбан баскет урдружење планира да 

организује у Чачку 17. и 18. јуна 2022. 

године. 
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2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 279, економска 

класификација 423, Услуге по уговору, 

Расход по наменама 4239 – Остале опште 

услуге, Функционална класификација 810, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за друштвене делатности, 

Индиректни корисник буџетских 

средстава – СЦ „Младост“ Чачак, Програм  

1301 Развој спорта и омладине, ПА 1301-

0004 Функционисање  локалних спортских 

установа. 

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: 06-57/2022-III 

21. април 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

190. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

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

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

лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по предлогу 

Градске управе за  финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 21. априла 2022. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. 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 града Чачка, Програм 0602, Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска  

активност 0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 

2.800.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава за потребе ОШ „Свети 

Ђакн Авакум“ Трнава, за набавку новог 

котла у котларници. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 202, економска 

класификација 463, Трансфери осталим 

нивоима власти, Расход по наменама 5129 

– Опрема за производњу, моторна, 

непокретна и немоторна опрема, 

Функционална класификација 912, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градска управа за 

друштвене делатности, Индиректни 

корисник буџетских средстава – ОШ 

„Свети Ђакон Авакум“ Трнава, Програм 

2003 Основно образовање, ПА 0001 

Реализација делатности основног 

образовања. 

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: 06-57/2022-III 

21. април 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

191. 

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 21. априла 2022. године,  донело 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 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 500.000,00 динара, на 

име помоћи Добросаву Вујовићу из 
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Горичана за санацију штете на стамбеном 

објекту, 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: 06-57/2022-III 

21. април 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

192. 

На основу члана 11. Закона о финансијској 

подршци породици са децом („Сл. гласник РС“ 

број 113/2017, 50/2018, 46/2021 – Одлука УС, 

51/2021 – Одлука УС, 53/2021, 66/2021 и 130/2021) 

и члана 31. став 1. Одлуке о додатној финансијској 

подршци  породици са децом („Сл. лист града 

Чачка“ број 1/2015, 6/2018, 17/2019 и 20/2019), 

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 21. априла 2022. године, донело је  

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ 

ЛЕТОВАЊА ДЕЦЕ У ОДМАРАЛИШТУ 

„ОВЧАР“ У УЛЦИЊУ ЗА 2022. ГОДИНУ 

I 

            Овим решењем утврђује се економска цена 

летовања детета предшколског узраста и ученика 

основне школе у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу, 

Република Црна Гора за 2022. годину. 

II 

Економска цена летовања детета 

предшколског узраста и ученика основне школе до 

завршеног осмог разреда у одмаралишту „Овчар“ 

у Улцињу утврђује се у износу од 19.800,00 

динара. 

III 

Учешће родитеља у економској цени 

летовања за дете предшколског узраста  износи  

16.500,00 динара и може да се плати у четири 

месечне рате и то: 

- прва рата у износу 4.500,00  динара доспева 

најкасније десет дана пре поласка на летовање, 

- друга рата у износу од 4.000,00  динара 

доспева најкасније тридесет дана од уплате 

прве рате, 

 - трећа рата у износу од  4.000,00  динара 

доспева најкасније у року од 60 дана од дана 

уплате прве рате. 

- четврта рата у износу од 4.000,00 

динара,доспева  најкасније у року од 90 дана 

од дана уплате прве рате. 

IV 

- За летовање ученика основне школе 

узраста од првог до осмог разреда цену 

летовања из тачке II овог решења у износу 

од  19.800,00 динара, родитељ може да 

плати у четири рате и то:  

- прва рата у износу од 5.000,00 динара 

доспева најкасније десет дана пре поласка 

на летовање, 

- друга рата у износу од 5.000,00 динара 

доспева најкасније тридесет дана од дана 

уплате прве рате, 

- трећа рата у износу од 5.000,00 динара 

доспева најкасније у року од 60 дана од 

дана уплате прве рате, 

- четврта рата у износу од 4.800,00 динара 

доспева најкасније у року од 90 дана од 

дана  уплате прве рате. 

 V 

            Треће и свако наредно  дете по реду рођења 

предшколског и школског узраста до завршеног 

четвртог разреда има право на делимично 

регресирање  и плаћа износ од 9.900,00 дин. у две  

месечне рате и то: 

- прва рата у износу 5.000,00 динара десет дана 

пред полазак на летовање, 

- друга рата  у износу од 4.900,00 динара 30 

дана од дана  уплате прве рате. 

Накнада трошкова летовања у дечијем 

одмаралишту „Овчар“ у Улцињу обезбеђује се у 

целини из буџета града за дете предшколског и 
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школског узраста до завршеног четвртог разреда 

основне школе и то:  

1. Дете чији је родитељ корисник права на 

новчану социјалну помоћ у складу са 

законом, 

2. Дете без родитељског старања, 

3. Дете са сметњама у развоју под условом да 

Интерресорна комисија града оцени 

способност детета за летовање под условима 

који се обезбеђују у одмаралишту и да 

одмаралиште просторно, опремом и 

организацијом одговара потребама детета. 

     Право на летовање о трошку буџета града 

има свршени ученик осмог разреда основне школе 

са седиштем на територији града Чачка, носилац 

„Вукове дипломе“школске 2021/2022 године. 

VI 

Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“, а примењиваће се за летовање деце 

предшколског узраста и ученике основне школе у 

одмаралишту „Овчар“ у Улцињу 2022. године. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-57/2022-III 

21. април 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

193. 

На основу члана 84. Статута града Чачка 

(,,Сл.лист града Чачка“ бр. 6/2019)  и члана 3. 

Одлуке о образовању Градског штаба за ванредне 

ситуације на територији града Чачка  („Сл.лист 

града Чачка“ бр. 22/2020), 

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 21. априла 2022. године,  донело је  

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ  ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

ЧЕТИРИ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЧАЧКА 

I. Разрешавају се дужности чланова 

Градског штаба за ванредне ситуације на 

територији града Чачка, због престанка основа по 

коме су именовани :  

- Небојша Јелушић 

- Миодраг Јаћимовић 

- Др Мирослав Сретеновић 

- Биљана Давидовић. 

II. Именују се за чланове Градског штаба 

за ванредне ситуације на територији града Чачка: 

- Милан Бојовић., в.д. директор ЈП 

,,Градац“ Чачак 

- Срђан Бошковић, в.д. директор ЈКП 

,,Моравац“ Мрчајевци 

- Примаријус др Дејан Дабић, в.д. директор 

Опште болнице Чачак 

- Мр Наташа Цвијовић, секретар Црвеног 

крста Чачак. 

III. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-57/2022-III 

21. април 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА  

Милун Тодоровић, с.р. 

 

194. 

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 18. 

априла 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 46.380,00 динара 

(40.000,00 динара нето и 6.380,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Мишку Илићу из Чачка у току лечења.  
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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 401-339/2022-II 

18. април 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

195. 

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 18. 

априла 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 71.380,00 динара 

(60.000,00 динара нето и 11.380,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Љиљани Николић из Чачка, која јој је 

потребна у току лечења малолетне ћерке.  

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 401-337/2022-II 

18. април 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

196. 

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 18. 

априла 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 21.380,00 динара 

(20.000,00 динара нето и 1.380,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Љиљани Гавриловић из Чачка у току 

лечења и за превазилажење тешке 

материјалне ситуације.  
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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 401-254/2022-II 

18. април 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

197. 

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 18. 

априла 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 71.380,00 динара 

(60.000,00 динара нето и 11.380,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Јовани Ђуровић из Чачка у току 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 401-338/2022-II 

18. април 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

198. 

На основу члана 58. Закона о запосленима 

у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, број 

21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – 

др. закон, 86/2019 – др, закон, 157/2020 – др. закон, 

114/2021 и 123/2021 – др. закон), члана 5. Уредбе о 

критеријумима за разврставање радних места и 

мерилима за опис радних места службеника у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, број 

88/2016, 113/2017 – др. закони, 95/2018 – др. закон, 

86/2019 – др. закони, 157/2020 – др. закон и 

123/2021 – др. закон), члана 4. Уредбе о 

критеријумима за разврставање радних места и 

мерилима за опис радних места намештеника у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе „Службени гласник Републике 

Србије“, број 88/2016), 

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 21. априла 2022. године, усвојило је  

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКA 

О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У  

ГРАДСКИМ УПРАВАМА, СТРУЧНИМ 

СЛУЖБАМА И ГРАДСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЧАЧКА 

Члан 1. 

У Правилнику о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у градским 
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управама, стручним службама и градском 

правобранилаштву града Чачка („Службени лист 

града Чачка“, број 12/2020 – пречишћен текст, 

21/2020, 28/2020, 6/2021, 10/2021 и 11/2021), у 

глави III, у члану 42. став 6. мења се и гласи: 

„Укупан број систематизованих радних 

места у Градској управи за инспекцијски надзор је 

20, са 48 извршилаца и то : 

             - 1 службеник на положају 

 - 46  службеника 

             - 1  намештеник“  

Члан 2. 

У глави IX, у члану 53. став 1. мења се и 

гласи: 

 „Укупан број систематизованих радних 

места је 20, са 48 извршиоца и то: 

       -  1 службеник на положају 

       - 18 радних места са 46 службеника и 

       - 1 радно место са 1 намештеником.“ 

Члан 3. 

У глави IX, у члану 53. став 3. 

Извршилачка радна места, у делу звања Саветник, 

број службеника „23“, замењује се бројем „25“. 

Члан 4. 

У глави IX, члан 54., Инспекција за 

локални превоз и путеве, код радног места: 

„Инспектор за локални превоз и путеве“, број 

службеника „2“ замењује се бројем „3“. 

Члан 5. 

 У глави IX, члан 54., Комунална 

инспекција, код радног места: „Комунални 

инспектор I“, број службеника „10“ замењује се 

бројем „11“. 

Члан 6. 

Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 

Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-57/2022-III 

21. април 2022. године 

                                                              

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА  

       Милун Тодоровић, с.р.  

 

199. 

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 15. 

априла 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  

152.600,00 динара, за потребе Градске 

управе за опште и заједничке послове 

града Чачка, на име обезбеђења додатних 

средстава на апропријацији 47 за исплату 

помоћи запосленом, због смрти члана уже 

породице.  

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 401-335/2022-II 

15. април 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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200. 

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 15. 

априла 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  

130.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 198 

због промене опорезивог износа и 

елемената опорезивања. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 198, економска 

класификација 472-Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4727 -Накнаде из буџета за образовање, 

културу, науку и спорт, Функционална 

класификација 810, Извор финансирања 

01 (Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава-

Градска управа за друштвене делатности, 

Програм 1301 Развој спорта и омладине, 

ПА 0001: Подршка локалним, спортским 

организацијама, удружењима и савезима.  

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-333/2022-II 

15. април 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

201. 

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 18. 

априла 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 33.880,00 динара 

(30.000,00 динара нето и 3.880,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Драгану Васовићу 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 401-311/2022-II 

18. април 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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202. 

На основу  члана  11. став 4.  Закона о 

финансијској подршци породици са децом („Сл. 

гласник Републике Србије“ бр. 

113/2017,50/2018,46/2021-ОдлукaУС,53/2021-

Одлука УС,66/2021 и 130/2021, члана 13. Одлуке о 

додатној финансијској подршци породици са 

децом ("Сл. лист града Чачка", бр. 1/2015 

,6/2018,7/2019 и 20/2019), члана 7. став 2. и 3.  

Правилника о праву на накнаду дела трошкова 

боравка детета у предшколској установи чији је 

оснивач друго правно или физичко лице ("Сл. лист 

града Чачка", бр. 7/2015, 17/2016, 5/2018 17/2018 

,7/2019 и 18/2020), 

Градско веће града Чачка на седници 

одржаној 21. априла 2022. године, донело је 

РЕШЕЊЕ  

O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ВИСИНИ 

МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА НАКНАДЕ  ДЕЛА 

ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА У 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО 

ЛИЦЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 

РАДНУ 2021/2022 ГОДИНУ 

1. У Решењу о висини месечног износа 

накнаде дела трошкова боравка детета у 

предшколској установи чији је оснивач 

друго правно или физичко лице из буџета 

града Чачка за радну 2021/2022 годину 

(„Службени лист града Чачка“ бр. 

17/2021и 20/2021), тачкa 2 мења се и гласи: 

„ Месечни износ накнаде трошкова 

боравка за треће и свако наредно дете по 

реду рођења признаје се у износу од 

22.441,оо динара (78.98% од економске 

цене боравка детета у предшколским 

установама чији је оснивач Град Чачак).“ 

2. Ово решење ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у "Службеном листу  

града Чачка“. 

 ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-57/2022-III 

21. април 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 

203. 

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 20. 

априла 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 90.000,00 динара 

(72.000,00 динара нето и 18.000,00 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 401-347/2022-II 

20. април 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 



26. април 2022. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 447 – Број 8 

204. 

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 20. 

априла  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  121.380,00 динара 

(100.000,00 динара нето и 21.380, 00 

динара припадајући порез на друге 

приходе) на име обезбеђења додатних 

средстава на апропријацији 5/1, за новчану 

помоћ Јелисавети Суруџић из Чачка, на 

име превазилажења тешке материјалне 

ситуације у којој се нашла због измирења 

обавеза насталих у судском поступку.  

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 401-346/2022-II 

20. април 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

205. 

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 15. 

априла 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  840.000,00 динара,  на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 95 за израду Урбанистичког 

пројета за катастарске парцеле 438/1, 438/2, 

725/1 и 725/2, све КО Чачак - урбанистичка 

подцелина 2.3.1 обухваћена ПГР ,,Центар“ (,,Сл. 

лист града Чачка“ број 15/2014 и 27/2018) ради 

стварања основа за изградњу садржаја у 

дворишту Народног музеја Чачак, а све у циљу 

реализације инфраструктурних пројеката  за 

програм ,,Чачак - престоница културе Србије 

2023“. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 95, економска класификација 424 

- Специјализоване услуге, Расход по наменама, 

4249 - Остале специјализоване услуге, 

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 401-334/2022-II 

15. април 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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206. 

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 20. 

априла 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 62.500,00 динара 

(50.000,00 динара нето и 12.500,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Драгани Настановић 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 401-349/2022-II 

20. април 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

207. 

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 19. 

априла 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  58.880,00 динара 

(50.000,00 динара нето и 8.880,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Даринки Жагрић из  Заблаћа, Чачак  у току 

лечења зета, самохраног родитеља,  који је 

тешко оболео. 

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 401-336/2022-II 

19. април 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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208. 

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 20. 

априла 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 46.380,00 динара 

(40.000,00 динара нето и 6.380,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ Беби 

Мирковић 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 401-348/2022-II 

20. април 2022. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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