
 

ГОДИНА LVI БРОЈ 17 
ЧАЧАК  19. август 

2022. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

 391. 

 На основу члана 94. став 6. и 7. Закона о 

превозу путника у друмском саобраћају ("Сл. 

гласник РС", бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - др. 

закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020), члана 38. став 1. 

и 4. Одлуке о такси превозу (''Службени лист града 

Чачка'', број 8/2019) и члана 54. Статута града 

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

 Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 3. августа 2022. године, донела је   

 ОДЛУКУ 

 О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ У ОКВИРУ ТАКСИ 

ТАРИФЕ ПО КОЈОЈ СЕ ТАКСИ ПРЕВОЗ 

МОРА ОБАВЉАТИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЧАЧКА 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се ценовник услугe 

такси превоза у коме је приказана цена такси 

услуге: пређеног километра, старта, минута 

чекања, доласка на адресу по позиву, превоз 

пртљага по комаду.  

Члан 2. 

Утврђује се цена у оквиру такси тарифе по 

којој се такси превоз мора обављати на територији 

Града Чачка, и то за: 

Старт                                                          120,00 дин. 

Вожња по километру /прва тарифа/     65,00 дин/км 

Вожња по километру /друга тарифа/   70,00 дин/км 

Чекање по минуту                               10,00 дин/мин.   

У цену такси превоза урачунат је и долазак 

на адресу по позиву, превоз пртљага који се мора 

сместити у пртљажник возила и превоз  личног 

пртљага. 

Друга тарифа се примењује за вожњу ноћу 

од 22,00 до 06,00 часова, недељом од 00,00 до 24,00 

часова и празником од 00,00 до 24,00 часова.  

 

Члан 3. 

Таксиметар такси превозника мора бити 

подешен искључиво у складу са ценовником из 

члана 2. ове одлуке. 

Такси превозници су дужни да Градској 

управи за локални економски развој града Чачка 

доставе на оверу Ценовник такси превоза у року од 

15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у ''Службеном листу града 

Чачка''.  

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-120/2022-I 

3. август 2022. године 

     

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

392. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(,,Сл. лист града Чачка” бр. 6/2019), члана 6. став 

3. Одлуке о манифестацијама у области културе од 

значаја за град Чачак (“Сл. лист општине Чачак”, 

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

бр. 4/2009 и 10/2009),  

Заменик градоначелника града Чачка, дана 

5. августа  2022. године, донео је 

ПРАВИЛА 

о измени и допунама Правила о организовању 

манифестације Фестивал анимације 

„АНИМАНИМА“ 

Члан 1. 

У Правилима о организовању 

манифестације Фестивал анимације 

„АНИМАНИМА“ („Сл. лист  града Чачка“, бр. 
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5/2011 и  17/2020),  у члану 4., после става 2. додају 

се нови ставови 3. и 4. који гласе: 

 „Фестивал има главни такмичарски 

програм кратких анимираних филмова из целог 

света, а може имати додатни такмичарски програм 

и специјални нетакмичарски програм. 

 Додатни такмичарски програм Фестивала, 

као посебна програмска целина,  обухвата  

анимиране документарне филмове, анимиране 

филмове за децу, комерцијалну анимацију за ТВ и 

видео игре, српски такмичарски програм, VR 

(virtual reality), посебан тематски програм и 

друго.“ 

Досадашњи став 3. који постаје став 5. 

мења се и гласи: 

„Специјални нетакмичарски програм, 

обухвата више програмских целина (национални и 

регионални програми, програми професионалних 

студија, универзитетска продукција, специјални 

програми за децу, ауторске ретроспективе 

ТВ/интернет/ VR и други садржаји). Пратећи 

програми су изложбе филмских плаката, 

фотографија из филмова, илустрација, стрипова и 

другог графичког материјала, презентације нових 

медија у области визуелних уметности са 

акцентом на анимацији, промоција књига, 

часописа и других публикација везаних за 

уметност анимираног филма, музичко-сценски 

програми.“ 

Члан 2. 

У члану 8. став 3. после алинеје прве, 

додаје се нова алинеја друга, која гласи: 

„-утврђује правила о конкурисању 

филмова за учешће у такмичарским програмима;“ 

Досадашње алинеје друга, трећа, четврта и 

пета, постају алинеје трећа, четврта,  пета и шеста. 

Члан 3. 

 У члану 9. став 2. после алинеје треће, 

додаје се нова алинеја четврта која гласи:  

„-врши финалну селекцију филмова за 

такмичарске и друге програме;“ 

Досадашња алинеја четврта, постаје 

алинеја пета. 

Члан 4. 

 У члану 10. став 2. после алинеје треће, 

додаје се нова алинеја четврта која гласи:  

„-врши предселекцију филмова за 

такмичарске програме пријављених посредством 

дигиталних интернет платформи;“ 

 

Досадашња алинеја четврта, постаје 

алинеја пета. 

Члан 5. 

После члана 10. додаје се одељак 4. и 

чланови 11. и 12., који гласе: 

„ 4. ЖИРИ  И НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

ФЕСТИВАЛА 

Члан 11. 

 Савет бира чланове жирија на предлог 

директора и уметничког директора. Жири је 

интернационалног састава и има три пуноправна 

члана. Жири оцењује уметнички домет филмова у 

главном такмичарском програму, а одлуке доноси 

већином гласова од укупног броја чланова. 

 Чланови жирија, учествују у раду жирија 

директним, физичким присуством у простору 

Организатора (onsite), или посредством интернета 

(online), а у договору са Организатором. Уколико 

су чланови жирија физички присутни, одлуке и 

образложења жирија се уносе у записник, који 

чланови потписују, а уколико чланови жирија 

учествују у раду посредством интернета, одлуке и 

образложења достављају Организатору у форми 

имејла. Сесијама жирија координира извршни 

директор Фестивала или други овлашћени 

представник Фестивала. 

Ако Фестивал има додатни такмичарски 

програм који се састоји од само једне пројекције, 

овај програм жирира жири главног такмичарског 

програма. Уколико се додатни такмичарски 

програм састоји од две или више пројекција, 

формира се посебан жири. Жири додатног 

такмичарског програма ради по процедурама, које 

важе за жири главног такмичарског програма.  

Члан 12. 

 У главном такмичарском програму 

Фестивала, додељују се награде и признања: 

1) Велика награда (Grand Prix) за најбољи филм 

Фестивала (новчани износ и диплома) 

2) Специјална награда жирија (новчани износ и 

диплома) 

3) Награда публике (диплома) 

4) Специјална признања по личном избору 

чланова жирија (диплома). 

У додатном такмичарском програму, 

додељују се награде и признања: 

1) Награда за најбољи филм у одређеној 

категорији (новчани износ и диплома) 

2) Специјална признања чланова жирија 

(диплома).“ 
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Члан 6. 

Ова правила ступају на снагу осмог дана од 

објављивања у "Службеном листу града Чачка". 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

 Број: 644-3/2022–II 

  5. август  2022. године 

 

ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Владан Милић, с.р. 

 

393. 

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 и 

16/2022), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Заменик градоначелника  града Чачка, дана 

9. августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

раздео 2 Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од  54.000,00 динара,  на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 202, за потребе Основне 

школе за образовање одраслих Чачак, за 

објављивања конкурса за избор директорa.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 202, економска 

класификација 463 – Трансфери осталим 

нивоима власти, Расход по наменама 4234 

-Услуге информисања, функционална 

класификација 912, Извор финансирања 

01 (Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за друштвене делатности, 

индиректни корисник буџетских 

средстава – Основна школа за  образовање 

одраслих Чачак, Програм 2003 Основно 

образовање, ПА 0001- Реализација 

делатности основног образовања.  

3. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

 Број: 401-602/2022–II 

  9. август  2022. године 

 

ЗАМЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Владан Милић, с.р. 

 

394. 

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 и 

16/2022), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Заменик градоначелника  града Чачка, дана 

9. августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

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  77.000,00 динара,  на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 47, за потребе  Градске 

управе за опште и заједничке послове 

града Чачка, за исплату трошкова 

погребних услуга 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. 
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3. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

 Број: 401-603/2022 –II 

  9. август  2022. године 

 

ЗАМЕНИК  

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Владан Милић, с.р. 

 

395. 

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 и 

16/2022), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Заменик градоначелника  града Чачка, дана 

9. августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

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  308.900,00 динара  

(250.000,00 динара нето и 58.900,00 динара 

припадајући порез на друге приходе)   на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Снежани Тодосијевић, самохраној мајци 

из Трнаве, Чачак, 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, Расходи 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. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-604/2022–II 

9. август  2022. године 

 

ЗАМЕНИК  

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Владан Милић, с.р. 

 

396. 

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 и 

16/2022), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Заменик градоначелника  града Чачка, дана 

9. августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

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  77.000,00 динара,  на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 361, за потребе  Градске 

управе за финансије града Чачка, за 

исплату трошкова погребних услуга 

запосленом, због смрти члана уже 

породице.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 361, 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 финансије, Програм 

0602 Опште услуге локалне самоуправе,  

ПА 0001 Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина.  

3. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 
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ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-607/2022–II 

9. август  2022. године 

 

ЗАМЕНИК  

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Владан Милић, с.р. 

 

397. 

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 и 

16/2022), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Заменик градоначелника  града Чачка, дана 

9. августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

раздео 2 Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 16, 

извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско 

веће,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од  183.900,00 динара  

(150.000,00 динара нето и 33.900,00 динара 

припадајући порез на друге приходе),   на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Зорану Протићу из Чачка у току лечења 

ћерке. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расходи 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. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-606/2022–II 

9. август  2022. године 

 

ЗАМЕНИК  

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Владан Милић, с.р. 

 

398. 

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 и 

16/2022), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Заменик градоначелника  града Чачка, дана 

9. августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

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  33.900,00 динара  

(30.000,00 динара нето и 3.900,00 динара 

припадајући порез на друге приходе),   на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ Владу 

Нишевићу из Виљуше, Чачак,  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, Расходи 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. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 
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ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-564/2022–II 

9. август  2022. године 

 

ЗАМЕНИК  

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Владан Милић, с.р. 

 

399. 

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 и 

16/2022), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Заменик градоначелника  града Чачка, дана 

9. августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

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  33.900,00 динара  

(30.000,00 динара нето и 3.900,00 динара 

припадајући порез на друге приходе), на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ  

Катарини Сарић 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, Расходи 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. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-565/2022–II 

9. август  2022. године 

 

ЗАМЕНИК  

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Владан Милић, с.р. 

 

400. 

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 и 

16/2022), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Заменик градоначелника  града Чачка, дана 

9. августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

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  58.900,00 динара  

(50.000,00 динара нето и 8.900,00 динара 

припадајући порез на друге приходе),   на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5/1, за новчану помоћ 

Бранку Симеуновићу из Чачка у току  

лечења сина. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 5/1, економска 

класификација 472 Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, Расходи 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. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 
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ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-582/2022–II 

9. август  2022. године 

 

ЗАМЕНИК  

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Владан Милић, с.р. 

 

401. 

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 и 

16/2022), а по предлогу Градске управе за  

финансије града Чачка,  

Заменик градоначелника  града Чачка, дана 

9. августа 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) 

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  25.000,00 динара,  на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 137, за потребе  Градске 

управе за локални економски развој града 

Чачка, за финансирање трошкова 

организације едукативне посете 

пољопривредних произвођача Сајму 

пољопривреде у Горњој Радгони.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацији 137, економска 

класификација 423 Услуге по уговору, 

Расход по наменама 4239  Остале опште 

услуге - Едукативна посета 

пољопривредних произвођача сајмовима,   

Функционална класификација 421, Извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

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. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-608/2022–II 

9. август  2022. године 

 

ЗАМЕНИК  

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Владан Милић, с.р. 

 

402. 

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 10. августа 2022. године,  донело је  

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ  ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

ДВА 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:  

- Драган Николић 

- Др Петар Домановић. 

II. Именују се за чланове Градског штаба 

за ванредне ситуације на територији града Чачка: 

- Дејан Ћосић, в.д. директор ЈКП ,,Градско 

зеленило“ Чачак 

- Бранко Пејица, в.д. директор ЈКП 

,,Комуналац“ Чачак. 

III. Ово решење објавити у ,,Службеном 

листу града Чачка“ 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-129/2022-III 

   10. август 2022. године 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ 

Заменик градоначелника 

Владан Милић, с.р. 
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403. 

На основу члана 263. Закона о раду (“Сл. 

гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 

13/2017 – одлука УС и 95/18-аутентично 

тумачење), а по иницијативи  репрезентативног 

синдиката Међуопштинског историјског архива за 

град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани 

и  Међуопштинског историјског архива за град 

Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани,  

 Градско веће Града Чачка, овлашћени 

орган оснивача, 

 Репрезентативни синдикат: Синдикална 

организација Међуопштинског историјског архива 

за град Чачак и општине Горњи Милановац и 

Лучани и 

 Директор Међуопштинског историјског 

архива за град Чачак и општине Горњи Милановац 

и Лучани, закључују дана 10. августа 2022. године, 

СПОРАЗУМ 

О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 

МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ 

АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ 

Члан 1. 

 Потписници споразума су сагласни да се 

важење Колективног уговора Међуопштинског 

историјског архива за град Чачак и општине 

Горњи Милановац и Лучани („Сл. лист града 

Чачка“, бр.13/2019 и 14/2019), продужи до 

11.09.2025. године. 

Члан 2. 

 Овај Споразум је саставни део 

Колективног уговора Међуопштинског 

историјског архива за град Чачак и општине 

Горњи Милановац и Лучани. 

Члан 3. 

 Споразум је сачињен  у шест истоветних 

примерака, од којих сваки од учесника у 

закључивању колективног уговора, задржава по 

два примерка и сматра се закљученим када га 

потпишу овлашћени представници учесника. 

Члан 4. 

 Споразум о продужењу рока важења 

Колективног уговора Међуопштинског 

историјског архива за град Чачак и општине 

Горњи Милановац и Лучани, ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном листу 

града Чачка“. 

 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-129/2022-III 

10. август 2022. године 

 

Градско веће града Чачка  

Заменик градоначелника  

Владан Милић, с.р. 

 

Овлашћени представник синдиката 

 Гордана Драгићевић, с.р. 

 

Директор установе 

Лела Павловић, с.р. 

 

404. 

 На основу члана 263. Закона о раду (“Сл. 

гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 

13/2017 – одлука УС и 95/18-аутентично 

тумачење), а по иницијативи  репрезентативног 

синдиката Народног музеја Чачак и  Народног 

музеја Чачак, 

 Градско веће Града Чачка, овлашћени 

орган оснивача, 

 Репрезентативни синдикат: Независни 

синдикат Народног музеја Чачак и 

 Директор Народног музеја Чачак, 

закључују дана 10. августа 2022. године,  

СПОРАЗУМ 

О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА  

НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК 

Члан 1. 

 Потписници споразума су сагласни да се 

важење Колективног уговора Народног музеја 

Чачак („Сл. лист града Чачка“, бр.13/2019 и 

14/2019), продужи до 11.09.2025. године. 

Члан 2. 

 Овај Споразум је саставни део 

Колективног  уговора Народног музеја Чачак. 

Члан 3. 

 Споразум је сачињен  у шест истоветних 

примерака, од којих сваки од учесника у 

закључивању колективног уговора, задржава по 

два примерка и сматра се закљученим када га 

потпишу овлашћени представници учесника. 

Члан 4. 

 Споразум о продужењу рока важења 

Колективног уговора Народног музеја Чачак, 
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ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-129/2022-III 

10. август 2022. године 

 

Градско веће града Чачка  

Заменик градоначелника  

Владан Милић, с.р. 

 

Овлашћени представник синдиката 

Марко Бојовић, с.р. 

 

Директор установе 

Делфина Рајић, с.р. 

 

405. 

На основу члана 263. Закона о раду ("Сл. 

гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 

32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017 и 95/2018) на 

захтев ЈКП „Комуналац“ Чачак и 

репрезентативних синдиката ЈКП „Комуналац” 

Чачак,  

Синдикат “Независност” и Самостални 

синдикат ЈКП „Комуналац« Чачак, в. д. директор 

ЈКП »Комуналац« Чачак и Градско веће града 

Чачка по овлашћењу Скупштине града Чачка, 

закључују дана, 10. августа 2022. године  

СПОРАЗУМ 

О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА  

ЈКП »КОМУНАЛАЦ« ЧАЧАК 

Члан 1. 

Потписници споразума су сагласни да се 

важење Колективног уговора ЈКП „Комуналац“ 

Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр. 13/2019 од 

11.09.2019. г.) продужи до 11. 09. 2025. године.  

Члан 2. 

Овај Споразум саставни је део 

Колективног уговора ЈКП „Комуналац“ Чачак.  

Члан 3. 

Споразум је сачињен у шест истоветних 

примерака, од којих сваки од учесника задржава 

по два примерка и сматра се закљученим када га 

потпишу овлашћени представници учесника.  

Члан 4. 

Споразум о продужењу рока важења 

Колективног уговора ЈКП „Комуналац“ Чачак 

ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

,,Службеном листу града Чачка“.  

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-129/2022-III 

10. август 2022. године 

 

Градско веће Града Чачка 

Заменик градоначелника 

Владан Милић, с.р. 

 

ЈКП „Комуналац“ Чачак 

в. д. директор Бранко Пејица, с.р. 

 

Синдикат “Независност” 

главни повереник, Борко Вранић, с.р. 

 

Самостални синдикат 

председник, Бранкица Симић, с.р. 

 

 406. 

На основу члана 263. Закона о раду (“Сл. 

гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 

13/2017 – одлука УС и 95/18-аутентично 

тумачење), а по иницијативи репрезентативног 

синдиката Дома културе Чачак и  Дома културе 

Чачак,  

 Градско веће Града Чачка, овлашћени 

орган оснивача, 

 Репрезентативни синдикат: Синдикална 

организација Дома културе Чачак и 

 Директор Дома културе Чачак, закључују 

дана 10. августа 2022. године,  

СПОРАЗУМ 

О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА  

ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК 

Члан 1. 

 Потписници споразума су сагласни да се 

важење Колективног уговора Дома културе Чачак 

(„Сл. лист града Чачка“, бр.13/2019 и 14/2019), 

продужи до 11.09.2025. године. 

Члан 2. 

 Овај Споразум је саставни део 

Колективног  уговора Дома културе Чачак 

Члан 3. 

 Споразум је сачињен  у шест истоветних 

примерака, од којих сваки од учесника у 

закључивању колективног уговора, задржава по 
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два примерка и сматра се закљученим када га 

потпишу овлашћени представници учесника. 

Члан 4. 

 Споразум о продужењу рока важења 

Колективног уговора Дома културе Чачак, ступа 

на снагу  осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-129/2022-III 

10. август 2022. године 

 

Градско веће града Чачка  

Заменик градоначелника  

Владан Милић, с.р. 

 

Овлашћени представник синдиката 

 Радан Недовић, с.р. 

 

Директор установе 

Радисав Луковић, с.р. 

 

 407. 

На основу члана 263. Закона о раду (“Сл. 

гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 

13/2017 – одлука УС и 95/18-аутентично 

тумачење), а по иницијативи  репрезентативног 

синдиката Градске библиотеке „Владислав 

Петковић Дис“ и  Градске библиотеке „Владислав 

Петковић Дис“,  

 Градско веће града Чачка, овлашћени 

орган оснивача, 

 Репрезентативни синдикат: Синдикална 

организација Градске библиотеке „Владислав 

Петковић Дис“ и 

 Директор Градске библиотеке „Владислав 

Петковић Дис“, закључују дана 10. августа 2022. 

године, 

СПОРАЗУМ 

О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА  

ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ  

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ 

Члан 1. 

 Потписници споразума су сагласни да се 

важење Колективног уговора Градске библиотеке 

„Владислав Петковић Дис“ („Сл. лист града 

Чачка“, бр.13/2019 и 14/2019), продужи до 

11.09.2025. године. 

 

Члан 2. 

 Овај Споразум је саставни део 

Колективног  уговора Градске библиотеке 

„Владислав Петковић Дис“. 

Члан 3. 

 Споразум је сачињен  у шест истоветних 

примерака, од којих сваки од учесника у 

закључивању колективног уговора, задржава по 

два примерка и сматра се закљученим када га 

потпишу овлашћени представници учесника. 

Члан 4. 

 Споразум о продужењу рока важења 

Колективног уговора Градске библиотеке 

„Владислав Петковић Дис“, ступа на снагу  осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-129/2022-III 

10. август 2022. године 

 

Градско веће града Чачка  

Заменик градоначелника  

Владан Милић, с.р. 

 

Овлашћени представник синдиката 

 Александар Вукајловић, с.р. 

 

Директор установе 

Богдан Трифуновић, с.р. 

  

408. 

На основу члана 263. Закона о раду (“Сл. 

гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 

13/2017 – одлука УС и 95/18-аутентично 

тумачење), а по иницијативи Уметничке галерије 

„Надежда Петровић“ Чачак и репрезентативног 

синдиката Уметничке галерије „Надежда 

Петровић“ Чачак,  

 Градско веће Града Чачка, овлашћени 

орган оснивача, 

 Репрезентативни синдикат: Синдикална 

организација Уметничке галерије „Надежда 

Петровић“ Чачак и 

 Директор Уметничке галерије „Надежда 

Петровић“ Чачак, закључују дана 10. августа 2022. 

године,  
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СПОРАЗУМ 

О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА  

УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ  

„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК 

Члан 1. 

 Потписници споразума су сагласни да се 

важење Колективног уговора Уметничке галерије 

„Надежда Петровић“ Чачак („Сл. лист града 

Чачка“, бр.13/2019 и 14/2019), продужи до 

11.09.2025. године. 

Члан 2. 

 Овај Споразум је саставни део 

Колективног уговора Уметничке галерије 

„Надежда Петровић“ Чачак. 

Члан 3. 

 Споразум је сачињен  у шест истоветних 

примерака, од којих сваки од учесника у 

закључивању колективног уговора, задржава по 

два примерка и сматра се закљученим када га 

потпишу овлашћени представници учесника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 4. 

 Споразум о продужењу рока важења 

Колективног уговора Уметничке галерије 

„Надежда Петровић“ Чачак, ступа на снагу  осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-129/2022-III 

10. август 2022. године 

 

Градско веће града Чачка  

Заменик градоначелника  

Владан Милић, с.р. 

 

Овлашћени представник синдиката 

 Даниел Микић, с.р. 

 

Директор установе 

Бранко Ћаловић, с.р. 
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