
ЗАПИСНИК 

СА СЕДАМДЕСЕТШЕСТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 20. новембра 2018. године, у сали Градског већа града Чачка, са почетком у 

14,00 часова. 

 

 У смислу члана 15. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић, 

председник Градског већа отворило је 76. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

  да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 12 чланова: Милун 

Тодоровић, Милица Дачић, др Велимир Дробњак, Драгомир Шипетић, Немања Трнавац, 

Анђелка Новаковић, прим. др Славица Драгутиновић, Вељко Неговановић, Мирослав 

Вукосављевић, Славко Веселиновић, Душан Радојевић и др Милан Лукић, а одсутан је Михаило 

Јовић. 

 

     да у смислу члана 15. Пословника Градског већа града Чачка, Градско веће има кворум,  

те  може да ради и пуноважно одлучује; 

 

 да седници Градског већа  присуствују: 

 

- Владан Милић, помоћник градоначелника  

- Игор Трифуновић, председник Скупштине града 

- Милорад Јевђовић, заменик председника Скупштине града 

- Мирослав Петковић, секретар Скупштине града 

- Славица Каранац, начелник Градске управе за стручне послове Скупштине, 

Градоначелника и Градског већа  

- Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој  

- Сида Затежић, представник Градске управе за финансије  

- Катарина Новковић, Градски правобранилац 

- Игор Кривокапић, председник Комисије за спровођење конкурса за избор директора 

јавних предузећа 

- Драгана Јовановић, члан Комисије за надзор у реализацији Програма локалног 

економског развоја 

 

   да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока 

седнице из за то одређене просторије, а након седнице биће им дата изјава о раду и одлучивању 

на седници. 

 

*** 

 

Милун Тодоровић, председник Градског већа, обавестио је чланове Градског већа да 

им је достављен  записник са 75. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли имају примедби на записник са 75. седнице 

Градског већа.  

 

Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће једногласно 

донело: 

 

 



   

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  75.  седнице Градског већа града Чачка број 06-267/2018-III   

од 15. новембра 2018. године, без примедби. 

 

*** 

 

У смислу члана 16. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић,  

предложио је дневни ред који је достављен уз материјал за седницу, с тим да се исти допуни 

следећим тачкама: 

 

- ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 

ЧАЧКА БРОЈ 06-245/2018-III ОД 11. ОКТОБРА 2018. ГОДИНЕ  

(да се разматра као 8. тачка) 

 

- ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ  

(да се разматра као 9. тачка). 

 

Питао је да ли има још предлога за измену или допуну дневног реда. Како више није 

било предлога за измену и допуну дневног реда, Градско веће је једногласно утврдило следећи: 

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1.    РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

2.   РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОР  - ДРЖАВНИ ПУТ IА РЕДА ОЗНАКЕ А2 

(763) БЕОГРАД – ОБРЕНОВАЦ – ЛАЈКОВАЦ - ЉИГ- ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ - 

ПРЕЉИНА – ЧАЧАК- ПОЖЕГА, СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА И 

САДРЖАЈИМА У ФУНКЦИЈИ АУТОПУТА ЗА ДЕОНИЦУ ОД УЛАЗА ИЗ 

ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ НА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА ДО 

ПРЕЉИНЕ 

 

3.   РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ 

ЧИСТОЋЕ И КОМУНАЛНОМ РЕДУ 

 

4.   РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ОРГАНИЗОВАЊА 

ТАКСИ ПРЕВОЗА ЗА ПЕРИОД 2018. – 2023. ГОДИНА 

 

5.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И 

ПИЈАЦА „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ 

 

6. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР  У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ 

КОРИСНИКА СРЕДСТАВА „INTERFOOD 60“ ЧАЧАК 

 

7.   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ЗАДУЖЕЊИМА ЧЛАНОВА 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗА ПОЈЕДИНЕ ОБЛАСТИ 

 



   

8.   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 06-245/2018-III ОД 11. ОКТОБРА 2018. ГОДИНЕ  

 

9. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ  

РЕЗЕРВЕ (апропријација 9/4) 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА 

АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је разматрало један амандман на Предлог 

измена Акционог плана запошљавања града Чачка за 2018. годину и то:  

 

Амандман  I који су поднели одборници Миленко Каличанин и Предраг Јевтић, а у 

уводном излагању образложио Владимир Гојгић, истакавши да се амандман односи на главу V 

Акционог плана: Мере активне политике запошљавања града Чачка за 2018. годину где би се у 

ставу 10. брисала тачка 2. Одељак 2: Програм обуке на захтев послодавца, а у досадашњем 

одељку 3: Програм стручне праксе став 3. број 7.000.000,00  заменио бројем 10.000.000,00. 

Сходно овоме било би потребно изменити и табелу у ставу 2.  глави 6: Средства за реализацију 

мера. Предлаже да се амандман не прихвати из разлога што сматра да наведена средства која су 

остала неутрошена треба преусмерити.  

 

По упознавању са Амандманом, Градско веће поднети Амандман једногласно није 

прихватило, па предлаже Скупштини да поднети Амандман не прихвати. 

 

 

ДРУГА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОР  - ДРЖАВНИ 

ПУТ IА РЕДА ОЗНАКЕ А2 (763) БЕОГРАД – ОБРЕНОВАЦ – 

ЛАЈКОВАЦ - ЉИГ- ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ - ПРЕЉИНА – ЧАЧАК- 

ПОЖЕГА, СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА И САДРЖАЈИМА У 

ФУНКЦИЈИ АУТОПУТА ЗА ДЕОНИЦУ ОД УЛАЗА ИЗ 

ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ НА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА 

ЧАЧКА ДО ПРЕЉИНЕ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је разматрало један амандман на Предлог  

плана детаљне регулације за инфраструктурни коридор - државни пут IА реда ознаке A2 (763) 

Београд-Обреновац-Лајковац-Љиг-Горњи Милановац-Прељина-Чачак-Пожега, са пратећим 

садржајима и садржајима у функцији аутопута за деоницу од улаза из општине Горњи 

Милановац на територију града Чачка до Прељине и то:  

 

Амандман  I који су поднели одборници Миленко Каличанин и Предраг Јевтић, а у 

уводном излагању образложила Весна Дмитрић, истакавши да се амандман односи на главу 2: 

Плански део, 2.1. Правила уређења, подтачка 2.1.2.1. Намена простора, где би се додала тачка 6: 

Пуњење електромобила или хибридног електромобила електричном енергијом. Предлаже да се 

амандман прихвати, као оправдан. 

 

По упознавању са Амандманом, Градско веће поднети Амандман једногласно је 

прихватило, па предлаже Скупштини да поднети Амандман прихвати. 



   

 

ТРЕЋА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О 

ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ И КОМУНАЛНОМ РЕДУ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је разматрало два амандмана на Предлог 

Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду и то:  

 

1) Амандман  I који је поднео одборник Александар Сретеновић, а у уводном 

излагању образложила Весна Дмитрић, истакавши да се амандман односи на члан 2. Предлога 

одлуке, где би се промениле тачке 1), 2) и 3) тако да гласе: 1) све јавне саобраћајне површине 

(коловози, тротоари, разделне и заштитне траке и појасеви, пешачке и бициклистичке стазе, 

пешачка острва, тргови, надвожњаци, подвожњаци, мостови и друго; 2) јавне зелене површине: 

паркови, спомен паркови, зелене површине дуж и у оквиру олице (разделне и заштитне траке и 

појасеви, травњаци, дрвореди и други засади, зелене површине дуж уређених обала река, кејова 

и других водених површина, пошумљени терени, рекреативне површине и друго; и 3) површине 

око објеката јавне намене ( просветних, културних, научних, здравствених, социјалних 

установа, организација и слично). Предлаже да се овај амандман прихвати, као оправдан. 

 

По упознавању са Амандманом, Градско веће поднети Амандман једногласно је 

прихватило, па предлаже Скупштини да поднети Амандман прихвати, као оправдан.  

 

2) Амандман  I који су поднели одборници Миленко Каличанин и Предраг Јевтић, 

а у уводном излагању образложила Весна Дмитрић, истакавши да се амандман односи на члан 

8. Предлога одлуке који би се мењао тако да гласи: Извођач радова на одржавању и уређењу 

дрвореда, травњака и скверова, као и вршење других сличних послова на површинама јавне 

намене, дужан је да површину јавне намене очисти од отпадака и материјала насталог 

извођењем ових радова. Предлаже да се овај амандман прихвати, као оправдан. 

 

По упознавању са Амандманом, Градско веће поднети Амандман једногласно је 

прихватило, па предлаже Скупштини да поднети Амандман прихвати. 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА 

ОРГАНИЗОВАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА ЗА ПЕРИОД 2018. – 2023. 

ГОДИНА 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је разматрало два амандмана на Предлог 

програма организовања такси превоза за период 2018. - 2023. година и то: 

 

1) Амандман  1 који је поднео одборник проф. др Мирослав Спасојевић, а у уводном 

излагању образложила Весна Дмитрић, истакавши да се амандман односи на Главу II. став 1. 

Предлога програма који би се мењао тако да гласи: Оптималан број такси возила представља 

потребан број такси возила и такси возача у раду који имају издате такси дозволе и који у 

сваком тренутку односно 24 сата свих 365 дана у години може континуирано да задовољи 

потребе грађана са овом врстом јавног превоза. Предлаже да се ова јамандман прихвати, као 

оправдан. 

 

По упознавању са Амандманом, Градско веће поднети Амандман једногласно је 

прихватило, па предлаже Скупштини да поднети Амандман прихвати. 

 

2) Амандман  2 који је поднео одборник проф. др Мирослав Спасојевић, а у уводном 

излагању образложила Весна Дмитрић, истакавши да се амандман односи на Главу III  

Предлога програма која би се мењала тако да гласи: На територији града Чачка постоји 25 



   

стајалишта на којима је обележно укупно 166 такси места. Локација такси стајалишта и број 

такси места са стајалиштима одређени су програмом такси стајалишта на територији града 

Чачка. Такси стајалишта са бројем такси места на територији града Чачка су: (према 

приложеној табели). Такси стајалишта су битна за несметано и квалитетно обављање такси 

превоза, јер се на њима обавља пријем и отпремање путника па је неопходно да се постојећа 

одржавају и нова граде у складу са Законом и градским одлукама. Предлаже да се овај 

амандман прихвати, као оправдан. 

 

По упознавању са Амандманом, Градско веће поднети Амандман једногласно је 

прихватило, па предлаже Скупштини да поднети Амандман прихвати. 

 

 

ПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА „МОРАВАЦ“ 

МРЧАЈЕВЦИ 

 

Игор Кривокапић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда и 

упознао чланове Градског већа са поступком који је спровела Комисија за спровођење конкурса 

за избор директора јавних предузећа, а у вези именовања директора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци. 

Истакао је да је Скупштина града Чачка, на седници одржаној 12, 13, 14. и 17. септембра 2018. 

године,  донела Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног 

предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци и огласила Јавни 

конкурс за именовање директора. Јавни конкурс објављен је у „Службеном гласнику РС“ бр. 

72/2018, дневном листу „НДН Српски телеграф“ и на интернет страници града Чачка. Јавни 

конкурс је био отворен 30 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Србије“. Јавни конкурс спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа, коју је именовала Скупштина града Чачка. Комисија  је, по истеку рока за 

подношење пријава, констатовала да су на Јавном конкурсу за именовање директора Јавног 

комуналног предузећа за  водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци поднете 

три пријаве и да су исте биле благовремене, од којих је једну пријаву као непотпуну Комисија 

одбацила закључком На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање 

директора приложених уз пријаву кандидата, Комисија је на седници одржаној 5. новембра 

2018. године, у складу са одредбама Закона о јавним предузећима, утврдила да се изборни 

поступак за именовање директора Јавног комуналног предузећа за одржање чистоће и пијаца 

„Комуналац“ Чачак саставила списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за 

именовање директора и то: Радојица Вуловић, дипломирани економиста и Миодраг Јаћимовић, 

дипломирани менаџер. Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа 

је, примењујући мерила утврђена Уредбом о мерилима за именовање директора јавног 

предузећа, спровела изборни поступак у коме је увидом у податке из пријаве, поднету и 

прибављену документацију и усменим разговором, извршила оцену стручне оспособљености, 

знања и вештина кандидата. На основу спроведеног изборног поступка, Комисија је на седници 

одржаној 16. новембра 2018. године, утврдила резултате за кандидате и саставила Ранг листу 

кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и 

пијаце „Моравац“ Мрчајевци са два кандидата који испуњавају прописане услове за избор 

директора и то: Миодраг Јаћимовић, дипломирани менаџер из Чачка и Радојица Вуловић, 

дипломирани економиста из Чачка.  

 

По упознавању са предлогом, Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о 

именовању директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаце 

„Моравац“ Мрчајевци, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 



   

ШЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР  У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ 

РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ 

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА „INTERFOOD 60“ ЧАЧАК 

 

Драгана Јовановић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознала је чланове 

Градског већа са извештајем Комисије за надзор о реализацији пројекта и трошењу 

подстицајних средстава од стране кориисника „Interfood 60“ д.о.о. Чачак, коме су Одлуком 

Градског већа одобрена средства у износу од 1.966.932,71 динар у сврху набавке парног котла 

Certuss univerzal 400 TC на гас са пратећом опремом са циљем  подстицања конкурентности и 

директне примене и дефинисане користи у ланцу вредности производа, а са којим корисником 

је закључен и уговор. Даље је истакла да је Комисија размотрила извештај о реализацији 

пројекта и трошењу подстицајних средстава који је доставио корисник као и достављену 

пословну документацију.Ценећи све приложене доказе Комисија је једногласно утврдила да је 

корисник средстава „Interfood 60“ д.о.о. Чачак наменски утрошио и оправдао средства додељена 

од града Чачка, као и да је пројекат  за који су одобрена средства завршен, па су се стекли 

услови да град Чачак изврши повраћај средстава обезбеђења привредном друштву „Interfood 60“ 

д.о.о. Чачак. 

 

 По упознавању са Извештајем, Градско веће је једногласно донело 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног 

економског развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране 

корисника средстава „INTERFOOD 60“ ДОО Чачак. 

 

 

СЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ЗАДУЖЕЊИМА 

ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗА ПОЈЕДИНЕ ОБЛАСТИ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Милуна Тодоровића, 

Градско веће је једногласно (др Милан Лукић се изузео од гласања) донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

о измени Решења о задужењима чланова Градског већа за поједине области 

 

I 

 

У Решењу Градског већа града Чачка о задужењима чланова Градског већа за поједине 

области („Сл. лист града Чачка“ број 14/2016) тачка 2. мења се и гласи: 

  

,,2. МИЛАН ЛУКИЋ , задужује се за област пољопривреде и науке.“ 

 

II 

 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 



   

ОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 06-245/2018-III ОД 11. 

ОКТОБРА 2018. ГОДИНЕ  

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Милке Станковић, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о измени и допуни Решења Градског већа града Чачка 

 број 06-245/2018-III од 11. октобра 2018. године  

 

1. У Решењу Градског већа града Чачка  број 06-245/2018-III од 11. октобра 2018. 

године, којим је прихваћена иницијатива за изградњу споменика  жупану Страцимиру у Чачку, 

у тачкама 1. и 2. речи: „жупану“ зењују  се речју  „кнезу“. 

 

2. У тачки 2. у делу ЧЛАНОВИ, после тачке 8. додају се тачке 9. и 10  и гласе:  

 

„ 9. мр.Небојша Савовић, академски вајар 

 

10. Немања Допсај, академски вајар.“ 

 

3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.  

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ (апропријација 9/4) 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Сиде Затежић, Градско веће 

је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 24/2017 и 19/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 

130, апропријација 32, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Текућа 

резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 15, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска активност  0602-0009 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 50.000,00 динара, за непланиране сврхе за које није 

утврђена апропријација и то за потребе Џудо клуба „Борац“ Чачак, на име учешћа на 

џудо турнирима и отвара нова апропријација 9/4, економска класификација 481 – 

Дотације невладиним организацијама - Џудо клуб Борац Чачак, Функционална 

класификација 110,  извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава Градоначелник града,  Програм 16.  Политички 

систем локалне самоуправе, ПА  2101-0002, Функционисање извршних органа. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на нову апропријацију 9/4, економска 

класификација 481 – Дотације невладиним организацијама – Џудо клуб Борац Чачак, 

Функционална класификација 110,  извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава Градоначелник града,  Програм 16.  

Политички систем локалне самоуправе, ПА  2101-0002, Функционисање извршних 

органа. 
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