
 

ГОДИНА LV БРОЈ 16 
ЧАЧАК  20. август 

2021. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

292. 

На основу члана 54. Статута града Чачка 

(«Сл. лист града Чачка» бр. 6/2019), 

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 19. августа 2021. године, донела је  

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 

ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА I УГОВОРА  

О УДРУЖИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

ИЗГРАДЊУ БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ  

„АРИЉЕ-ПРОФИЛ СВРАЧКОВО“ 

 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за 

закључивање Анекса I Уговора о удруживању 

средстава за изградњу бране и акумулације 

„Ариље-профил Сврачково“ између Републике 

Србије-Министарство пољопривреде, шумарства 

и водопривреде - Републичка дирекција за воде 

Београд, града Чачка, општине Пожега, општине 

Лучани, општине Ариље, општине Горњи 

Милановац, Јавног предузећа за водоснабдевање 

„Рзав“ Ариље и Јавног водопривредног предузећа 

„Србијаводе“ Београд, у тексту који је саставни 

део ове одлуке. 

  2. Овлашћује се градоначелник града 

Чачка да потпише Анекс уговора из тачке 1. 

Одлуке и акта која се односе на извршење овог 

Анекса уговора. 

 3. Ову oдлуку објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

   Број: 06-138/2021-I 

     19. август 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК  

 Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

293. 

На основу члана 49. став 3. Закона о 

комуналној милицији («Службени гласник РС» 

број 49/2019) и члана 54. став 1. тачка 7. Статута 

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

а по претходно прибављеној сагласности 

Министарства државне управе и локалне 

самоуправе број 021-01-00720/1/2021-24 од 7. јула 

2021. године, 

 Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 19. августа 2021. године, донела је 

ОДЛУКУ 

O ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БОЈИ И НАЧИНУ 

ОЗНАЧАВАЊА ВОЗИЛА И ПЛОВИЛА И 

ОПРЕМИ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ 

Члан 1. 

У члану 4. став 1. Одлуке о боји и начину 

означавања возила и пловила и опреми комуналне 

милиције („Сл. лист града Чачка“, број 22/2020), 

реч „плава“ замењује се речју „бела“. 

У ставу 2. реч „плава“ замењује се речју 

„бела“. 

Члан 2. 

 У члану 5. речи „у белој боји“ замењују се 

речима „у црвеној боји“.  

Члан 3. 

 У члану 6. став 1. алинеја 2. речи „у висини 

предњих врата, односно прве половине кабине 

возила“, бришу се. 

 У ставу 1. алинеја 3. речи „на предњој 

страни, односно поклопцу мотора возила испод 

цртежа грба града, као и“, бришу се. 

Члан 4.  

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 

Чачка“. 



Страна 1940 – Број 16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 20. август 2021. године 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

   Број: 06-138/2021-I 

     19. август 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК  

 Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

294. 

На основу члана 39. став 1. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Србије'', бр. 129/2007, 83/2014 - други 

закон, 101/2016 – други закон и 47/2018) и члана 

24. Одлуке о месној самоуправи на територији 

града Чачка (''Службени лист града Чачка'', бр. 

3/2020) и члана 54. Статута града Чачка (“Сл. лист 

града Чачка”, број 6/2019),  

Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 19. августа 2021. године, донела је  

ОДЛУКУ 

     1.  Именује се Градска комисија за изборе у 

месним заједницама, која има председника и 4 

члана, који имају заменике,  на мандат од 4 године, 

и то: 

За председника: Биљана Рајић 

За заменика председника Марко Вујовић 

1. За члана Предраг Ковачевић 

За заменика члана Сузана Миковић 

2. За члана Гордан Ђорђевић 

За заменика члана Милан Стојић 

3. За члана Марко Васовић 

За заменика члана Андрија Недић 

4.  За члана Љубинка Миленковић 

За заменика члана Јелена Плавшић 

За секретара: Јелена Веселиновић 

За заменика секретара Нада Јовичић 

 2. Председнику, заменику председника, 

секретару, заменику секретара, члановима Градске 

комисије за изборе у месним заједницама и 

њиховим заменицима припада накнада у новчаном 

износу за извршен рад у Комисији. 

 Накнада из става 1. овог члана утврђује се 

за сваку одржану седницу у висини од по 1.500,00 

динара.   

          3. Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објављује се у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

   Број: 06-138/2021-I 

     19. август 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК  

 Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

295. 

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 и 12/2021), а 

по предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 11. 

августа 2021. године, донео је  

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 19/2019 и 24/2020) 

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 100.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 129, за потребе Градске 

управе за локални економски развој града 

Чачка, за суфинансирање дванаестог 

међународног Симпозијума о генетици, 

оплемењивању и помологији шљиве.   

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 129, економска 

класификација 465 – Остале дотације и 

трансфери, Расход по наменама, 4651 – 

Остале текуће дотације и трансфери, 

Функционална класификација 421, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средсава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градска управа за 

локални економски развој, Програм 0101 

Пољопривреда и рурални развој,  ПА 0001 

Подршка за спровођење пољопривредне 

политике у локалној заједници.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  



20. август 2021. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 1941 – Број 16 

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-473/2021-II 

11. августа 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

296. 

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 и 

12/2021), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 16. 

августа 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 30/2020 и 12/2021) 

раздео 2 Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 21.700,00 динара 

(20.000,00 динара нето и 1.700,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ 

Даници Ћендић 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, 

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 401-431/2021-II 

16. август 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

297. 

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 и 

12/2021), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Заменик градоначелника града Чачка, дана 

11. августа 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 30/2020 и 12/2021) 

раздео 2 Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 21.700,00 динара 

(20.000,00 динара нето и 1.700,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ 

Драгани Мајсторовић 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, 

ПА 0001 – Једнократне помоћи и други 

облици помоћи.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  
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4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број 401-456/2021-II 

11. август  2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

298. 

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 и 

12/2021), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Заменик  градоначелника града Чачка, дана 

11. августа 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 30/2020 и 12/2021) 

раздео 2 Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 34.200,00 динара 

(30.000,00 динара нето и 4.200,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ 

Душици Пековић из Чачка на име 

превазилажења тешке материјалне 

ситуације. 

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, 

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 401-468/2021-II 

11. август 2021. године 

 

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Владан Милић, с.р. 

 

299. 

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 и 12/2021), а 

по предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 16. 

августа 2021. године, донео је  

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 30/2020 и 12/2021) 

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 160.000,00 динара, за 

потребе Градске управе за локални 

економски развој града Чачка, за набавку 

стручно – експертских услуга за креирање 

пројекта и израду нацрта апликационог 

формулара (упитника), ради пријаве града 

Чачка на Конкурс за Престоницу културе 

Србије 2023, који је расписало 

Министарство културе и информисања и 

отвара нова апропријација 171/1, 

Економска класификација 423 Услуге по 

уговору, Расход по наменама 4239 Остале 

опште услуге, Функционална 

класификација 820, извор финансирања 01 

(Издаци из буџета града) Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за локални економски развој, 

Програм 1201 Развој културе и 

информисање,  ПА 0003 Унапређење 

система очувања и представљања 

културно –историјског наслеђа.    
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2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на нову апропријацију 171/1, економска 

класификација 423 – Услуге по уговору, 

Расход по наменама, 4239 – Остале опште 

услуге, Функционална класификација 820, 

Извор финансирања 01 (Издаци из 

средсава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за локални економски развој, 

Програм 1201 Развој културе и 

информисања,  ПА 0003 Унапређење 

система очувања и представљања 

културно –историјског наслеђа.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-494/2021-II 

16. август 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

300. 

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 и 

12/2021), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 11. 

августа 2021. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 30/2020 и 12/2021) 

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 121.700,00 динара 

(100.000,00 динара нето и 21.700,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији  6/1, за доделу једнократне 

финансијске помоћи Милутину 

Миловановићу из Чачка за издавање 

књижевног дела „Демони долазе“ 

Милутина Миловановић. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4727 Накнаде из буџета за образовање, 

културу, науку и спорт, Функционална 

класификација 090, Извор финансирања 01 

(Издаци из средсава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градоначелник, Програм 0901 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 401-475/2021-II 

11. август 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

301. 

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 и 12/2021), а 

по предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 11. 

августа 2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 30/2020 и 12/2021) 

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 220.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 443, за потребе Mесне 

заједнице Овчар Бање, за измирење 
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обавеза по испостављеном рачуну-

отпремници за замену два пвц прозора.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 443, економска 

класификација 425 – Текуће поправке и 

одржавање, Расход по наменама, 4251 – 

Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката, Функционална класификација 

160,  Извор финансирања 01 (Издаци из 

средсава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за финансије, Индиректни 

корисник  - Месна заједница Овчар Бања, 

Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 0002 Функционисање 

месних заједница – редовно пословање.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-474/2021-II 

11. август 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

302. 

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 и 12/2021), а 

по предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 11. 

августа 2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 30/2020 и 12/2021) 

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 192.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 442/1, за потребе Mесне 

заједнице Овчар Бање, за измирење 

обавеза по испостављеном рачуну за 

израду и осликавање мурала у центру 

Овчар Бање.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 442/1, економска 

класификација 424 – Специализоване 

услуге, Расход по наменама, 4249 –Остале 

специјализоване услуге, Функционална 

класификација 160,  Извор финансирања 

01 (Издаци из средсава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за финансије, Индиректни 

корисник  - Месна заједница Овчар Бања, 

Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 0002 Функционисање 

месних заједница – редовно пословање.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-476/2021-II 

11. августа 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

303. 

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 и 12/2021), а 

по предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 11. 

августа 2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 30/2020 и 12/2021) 

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 44.250,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 
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апропријацији 446, за потребе Mесне 

заједнице Пријевор, за набавку столица за 

организацију манифестације Гулашијада.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 446, економска 

класификација 512 – Машине и опрема, 

Расход по наменама, 5122 – 

Административна опрема, Функционална 

класификација 160, Извор финансирања 01 

(Издаци из средсава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за финансије, Индиректни 

корисник  - Месна заједница Пријевор, 

Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 0002 Функционисање 

месних заједница – редовно пословање.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-477/2021-II 

11. августа 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

304. 

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 и 12/2021), а 

по предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 16. 

августа 2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 30/2020 и 12/2021) 

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 120.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 441, за потребе Mесне 

заједнице Соколићи, за набавку десет 

цистерни воде, ради водоснадбевања 

домаћинстава. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 441, економска 

класификација 421 – Стални трошкови, 

Расход по наменама, 4213 – Комуналне 

услуге, Функционална класификација 160, 

Извор финансирања 01 (Издаци из 

средсава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за финансије, Индиректни 

корисник  - Месна заједница Соколићи, 

Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 0002 Функционисање 

месних заједница – редовно пословање.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-483/2021-II 

16. августа 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

305. 

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 и 

12/2021), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 16. 

августа 2021. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 30/2020 и 12/2021) 

раздео 2 Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 59.200,00 динара 
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(50.000,00 динара нето и 9.200,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацију 6/1, за новчану помоћ 

Радмили Миловановић из Чачка у току 

лечења ћерке Весне Миловановић 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, 

Програм 0901 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 401-472/2021-II 

16. август 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

306. 

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 и 

12/2021), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 16. 

августа 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 30/2020 и 12/2021) 

раздео 2 Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 34.200,00 динара 

(30.000,00 динара нето и 4.200,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ Роси 

Павићевић 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, 

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 401-388/2021-II 

16. август 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

307. 

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 11. 

августа 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 400.000,00 динара, на 



20. август 2021. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 1947 – Број 16 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 135, за санацију објекта 

Ромског дома у оквиру спровођења 

акционих планова за Роме. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 135, економска 

класификација 425 – Текуће поправке и 

одржавање, Расход по наменама, 4251 – 

Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката, Функционална класификација 

490, Извор финансирања 01 (Издаци из 

средсава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за локални економски развој, 

Програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, ПА 0007 – Функционисање 

националних савета националних мањина.   

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-480/2021-II 

11. август 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

308. 

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 и 

12/2021), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 16. 

августа 2021. године, донео је 

 РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 30/2020 и 12/2021) 

раздео 2 Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 59.200,00 динара 

(50.000,00 динара нето и 9.200,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацију 6/1, за доделу једнократне 

финансијске помоћи Тијани Вукосављевић 

из Чачка за одлазак на конгрес музиколога 

у Виљнусу у Литванији, који ће бити 

одржан у периоду од 21. октобра до 23. 

октобра 2021. године, ради презентације 

рада Storytlling in the instrumental music – 

Claude Debussy’s Ballad. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расход по наменама, 

4727 – Накнаде из буџета за образовање, 

културу, науку и спорт, Функционална 

класификација 090, Извор финансирања 01 

(Издаци из средсава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градоначелник, Програм 0901 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 401-436/2021-II 

16. август 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

309. 

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 и 

12/2021), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 16. 

августа 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 30/2020 и 12/2021) 

раздео 2 Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 



Страна 1948 – Број 16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 20. август 2021. године 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 34.200,00 динара 

(30.000,00 динара нето и 4.200,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ Весни 

Минић 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, 

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 401-471/2021-II 

16. август 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

310. 

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 и 

12/2021), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 16. 

августа 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 30/2020 и 12/2021) 

раздео 2 Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 59.200,00 динара 

(50.000,00 динара нето и 9.200,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ 

Александри Виријевић 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, 

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 401-482/2021-II 

16. август 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

311. 

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 и 

12/2021), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 18. 

августа 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 30/2020 и 12/2021) 

раздео 2 Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 



20. август 2021. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 1949 – Број 16 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 46.700,00  динара 

(40.000,00 динара нето и 6.700,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ 

Даринки Жагрић из Чачка, због смрти 

ћерке чија се породица нашла у тешкој 

материјалној ситуацији.  

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: 401-478/2021-II 

18. август 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

312. 

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 и 12/2021), а 

по предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 18. 

августа 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 30/2020 и 30/2021) 

раздео 2 Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор фисплату трошкова превоза 

инансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градско веће,  

Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 15.000,00 динара, за 

непланирне сврхе за које није утврђена 

апропријација и то за исплату  трошкова 

превоза  запосленом у Кабинету 

Градоначелника, за период јул – децембар 

2021. године  и отвара нова апропријација 

103/1, економска класификациа 415 – 

Накнаде трошкова за запослене, Расход по 

наменама, 4151 – Накнаде трошкова за 

запослене, Функционална класификација 

110, Извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за стручне послове Скупштине, 

Градоначелника и Градског већа,  Програм 

2101 Политички систем локалне 

самоуправе, Пројектна активност 0002 – 

Функционисање извршних органа.    

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на нову апропријацију 103/1, економска 

класификациа 415 – Накнаде трошкова за 

запослене, Расход по наменама, 4151 – 

Накнаде трошкова за запослене, 

Функционална класификација 110, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градска управа за 

стручне послове Скупштине, 

Градоначелника и Градског већа,  Програм 

2101 Политички систем локалне 

самоуправе, Пројектна активност 0002 – 

Функционисање извршних органа.   

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- 497/2021-II 

18. август 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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313. 

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 и 

12/2021), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 18. 

августа 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 30/2020 и 12/2021) 

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 31.300,00  динара 

(25.000,00 динара нето и 6.300,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ Мири 

Парезановић из Чачка, кориснику новчане 

социјалне помоћи, на име финансирања 

трошкова сахране члана уже породице. 

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: 401-481/2021-II 

18. август 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

314. 

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 и 

12/2021), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 18. 

августа 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 30/2020 и 12/2021) 

раздео 2 Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 34.200,00  динара 

(30.000,00 динара нето и 4.200,00 динара 

припадајући порез на друге приходе) на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 6/1, за новчану помоћ 

Надици Павловић из Чачка, на име лечења 

и  превазилажења тешке материјалне 

ситуације.  

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: 401-479/2021-II 

18. август 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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315. 

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 и 12/2021), а 

по предлогу Градске управе за  финансије града 

Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 18. 

августа  2021. године, донео је  

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2021. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 30/2020 и 12/2021) 

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 270.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 264, за потребе Народног 

музеја Чачак за реализацију 

Традиционалне изложбе студената 

уметности. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се и то: 

- износ од 50.000,00 динара на 

апропријацију 264, економска 

класификација 423 - Услуге по уговору, 

Расход по наменама 4234 -Услуге 

информисања, Функционална 

класификација 820, Извор финансирања 01 

(Издаци из средсава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за друштвене делатности, 

Програм 1201 Развој културе и 

информисања, ПА: 0003 Унапређење 

система очувања и представљања 

културно – историјског наслеђа,  

- износ од 220.000,00 динара, на 

апропријацију 264, економска 

класификација 423 - Услуге по уговору,  

Расход по наменама 4235 – Стручне 

услуге, Функционална класификација 820, 

Извор финансирања 01 (Издаци из 

средсава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за друштвене делатности, Програм 

1201 Развој културе и информисања, ПА: 

0003 Унапређење система очувања и 

представљања културно – историјског 

наслеђа.  

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- 498/2021-II 

18. август 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

316. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(,,Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019)  и члана 4. 

Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину („Сл. 

лист града Чачка“, бр. 30/2020  и 12/2021),  

Градоначелник града Чачка, дана 17. 

августа  2021. године, донео је  

ПРАВИЛНИК 

О НАГРАДНОЈ ЕКСКУРЗИЈИ ЗА 

МАТУРАНТЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА 

НОСИОЦЕ „ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ“ 

ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

Члан 1. 

Овим правилником уређује се 

организација, програм  и реализација програма 

наградне екскурзије матураната средњих школа 

носилаца ,,Вукове дипломе“ школске 2020/2021. 

године, коришћење средстава за реализацију 

екскурзије и друга питања од значаја за 

реализацију наградне екскурзије, за коју намену су 

опредељена средства Одлуком о буџету града 

Чачка за 2021. годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 

30/2020 и 12/2021) у износу од 2.000.000,00 

динара.  

Члан 2. 

Право на наградну екскурзију, на терет 

средстава буџета града Чачка у складу са наменом 

средстава утврђеном  Одлуком о буџету града 

Чачка за 2021. годину и овим  правилником имају 

матуранти средњих школа носиоци ,,Вукове 

дипломе“ школске 2020/2021. године. 

Члан 3. 

Наградна екскурзија матураната средњих 

школа носилаца ,,Вукове дипломе“, школске 

2020/2021. године изводи  се према програму 

путовања и  путном правцу Чачак-Ковачица-

Идвор-Зрењанин-Суботица-Палић-Зобнатица-

Бечеј-Сремски Карловци-Нови Сад-Београд-

Авала -Чачак.   
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Путни правац и програм екскурзије  

пределожен је од стране директора средњих 

школа.  

Члан 4. 

На терет средстава буџета града Чачка у 

оквиру планираних средстава и процењене 

вредности услуге садржани су трошкови 

екскурзије према утврђеном  програму екскурзије: 

услуге превоза, смештаја, улазнице и други 

трошкови који су у непосредној функцији 

реализације програма наградне екскурзије.  

Дневнице за организатора екскурзије и 

стручног вођу екскурзије се исплаћују на терет 

средстава буџета Града на основу решења 

Градоначелника о упућивању на службени пут 

ради извођења програма наградне екскурзије 

матураната средњих школа носилаца „Вукове 

дипломе“, школске 2020/2021. године.  

Дневнице за пратиоце екскурзије се 

исплаћују на терет средстава школа у којима су 

пратиоци запослени.  

У трошкове наградне екскурзије не 

урачунавају се, трошкови алтернативних излета и 

други трошкови који нису садржани у програму 

екскурзије.  

Дневница и умањење дневница за 

службено путовање у земљи и иностранству из 

става 2. и 3. обрачунавају се и исплаћују у складу 

са Уредбом о накнади трошкова и отпремнини 

државних службеника и намештеника („Сл. 

гласник РС“, бр. 98/2007 - пречишћен текст, 

84/2014, 84/2015 и 74/2021).  

Члан 5. 

Градоначелник доноси решење о 

упућивању матураната средњих школа носилаца 

„Вукове дипломе“ на наградну екскурзију на 

основу спискова матураната  које су дужне да 

доставе средње школе са седиштем на територији 

града. 

Директор средње школе из става 1. овог 

члана,  или лице које он овласти је  дужно да 

информише и организује пријаву матураната, 

достави надлежној управи и другим 

организацијама списак матураната који путују и 

врше друге послове у поступку реализације 

наградне  екскурзије.   

Решењем из става 1. овог члана одређује се 

организатор екскурзије, стручни вођа, пратиоци и 

друга лица која ће учествовати у реализацији 

путовања.  

Организатор екскурзије је лице које одреди 

Градоначелник.  

Стручни вођа екскурзије се одређује на 

предлог директора средњих школа. 

Пратилац се одређује на предлог директора 

школе.  

Школа у којој има више од 20 ученика 

носилаца „Вукове дипломе“ може да предложи два 

пратиоца.  

Уз предлог лица пратиоца екскурзије 

директор школе доставља Градоначелнику и 

списак матураната који путују на наградну 

екскурзију.  

Члан 6. 

Припрему, организацију и извођење - 

реализацију програма екскурзије врше 

организатор екскурзије - представник Града, 

стручни вођа пута, пратиоци, представник 

агенције којој је додељен уговор о јавној набавци 

и друга лица које одреди Градоначелник са 

одређеним задатком.  

Услуга наградне екскурзије прибавља се у 

складу са Законом о јавним набавкама.  

Члан 7. 

Општи услови екскурзије морају да садрже 

све елементе прописане Законом о туризму.  

Матуранти и други учесници у реализацији 

екскурзије осигуравају се од уобичајених врста 

ризика на туристичком путовању.  

Агенција којој се додели уговор о јавној 

набавци екскурзије обезбеђује лекара који се стара 

о стању здравља учесника екскурзије.  

Члан 8. 

Аутобус за превоз учесника екскурзије 

мора да има доказ о техничкој исправности и не 

може бити старији од 5 година.  

Исправа о техничкој исправности 

аутобуса, не може бити старија од 3 дана пре дана 

одређеног за полазак и превозник је дужан да је 

стави на увид организатору пута.  

Посаду аутобуса чине два возача. 

Лекарско уверење о здравственом стању 

возача не може бити старије од 3 дана и превозник 

је дужан да га стави на увид организатору пута.  

Члан 9. 

Организатор пута је дужан да обавести 

Министарство унутрашњих послова, Полицијску 

управу у Чачку, о месту и времену паркирања 

аутобуса пре поласка, како би непосредно пре 

поласка на екскурзију радници унутрашњих 

послова извршили надзор испуњености услова за 

реализацију екскурзије.  
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Члан 10. 

Организатор пута ће обуставити 

екскурзију ако возило не испуњава прописане и 

уговорене услове, посаду аутобуса не чине два 

возача и нису испуњени други услови у погледу 

здравственог стања посаде, односно да возач нема 

путни налог, или није потврђена исправност 

аутобуса.  

Организатор пута може наставити 

екскурзију ако агенција, односно превозник у 

најкраћем року отклони недостатке из става 1. овог 

члана.  

Организатор може обуставити извођење 

екскурзије у случају да је угрожена безбедност и 

здравље учесника екскурзије.  

Члан 11. 

Организатор екскурзије и стручни вођа 

пута пре изведене екскурзије сазивају састанак 

пратиоца, ученика и родитеља ради упознавања са 

програмом екскурзије и правилима извођења 

наградне екскурзије.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 12. 

Организатор екскурзије и стручни вођа 

пута по завршеној екскурзији поднеће 

Градоначелнику извештај о реализацији наградне 

екскурзије. 

Члaн 13. 

Овај правилник ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у  „Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 61-1/2021-II 

17. август 2021.године 

 

    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

   Милун Тодоровић, с.р. 
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