ГОДИНА LI

БРОЈ 12

ЧАЧАК 16. јул
2017. године

Цена овог броја је 600 динара
Годишња претплата је 10.000 динара

2. Дан 13.8.2017. СЕНТ АНДРЕЈА –
БУДИМПЕШТА

241.

Долазак у Сент Андреју око 900.

На основу члана 120. став 1. тачка 12.
Статута града Чачка ("Сл. лист града Чачка", бр.
3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и 26/2016) и члана
4. Одлуке о буџету града Чачка за 2017. годину
("Сл. лист града Чачка", бр. 25/2016),

Обилазак српске вароши: кућа Јаше Игњатовића,
Београдска црква, Пожаревачка црква, Крст кнеза
Лазара. Слободно време групе. Полазак за
Будимпешту у 1200. Панорамско разгледање града
у пратњи локалног водича (1500-1900): Трг Хероја,
Опера, Катедрала Св. Стефана, Рибарска кула,
црква Матије Корвина, Цитадела, Гелертов
споменик, мостови на Дунаву. Након завршеног
обиласка одлазак у хотел 3*. Вечера. Ноћно
крстарење Дунавом од 2130- 2300 и разгледање
града са реке. Повратак у хотел. Ноћење

Градоначелник града Чачка, дана 15. јула
2017. године, донео је
ПРАВИЛНИК O ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА
О НАГРАДНОЈ ЕКСКУРЗИЈИ ЗА
МАТУРАНТЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА
НОСИОЦЕ "ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ"
ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

3. Дан 14.8.2017. БУДИМПЕШТА – БЕЧ
Доручак (шведски сто). Након доручка напуштање
хотела и слободнио време у улици Ваци. А потом
одлазак у Беч. Долазак у Беч око 15 часова, у
пратњи локалног водича, панорамско разгледање
града: Белведере, Ринг, раскошни дворац
династије Хабсбург, Парламент, Опера, Катедрала
Св. Стефана, Бургтеатар. Слободно време групе.
Одлазак у хотел. Вечера. Ноћење.

Члан 1.
У Правилнику о наградној екскурзији за
матуранте средњих школа носиоце „Вукове
дипломе“ школске 2016/2017. године („Службени
лист града Чачка“, бр. 11/2017) мења се Програм
наградне екскурзије за матуранте средњих школа
носиоце „Вукове дипломе“ школске 2016/2017
године и гласи:

4. Дан 15.8.2017. БЕЧ

„ПРОГРАМ НАГРАДНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ
ЗА МАТУРАНТЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА
НОСИОЦЕ "ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ"
ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ
ПРОГРАМ ПУТОВАЊА
ЧАЧАК- СЕНТ АНДРЕЈА – БУДИМПЕШТА БЕЧ – ЧАЧАК
1. Дан 12.8.2017. – ЧАЧАК – СЕНТ АНДРЕЈА

Доручак (шведски сто). Напуштање хотела.
Обилазак града: Одлазак у Шембрун, и слободно
време за индивидуално разгледање града. Вечера.
Ноћење.
5. Дан 16.8. 2017. БЕЧ – ЧАЧАК
Доручак (шведски сто). Посета Природњачом
музеју и Музеју лепих уметности, улици Марије
Терезије, Штефан Плацу и слободно време до
поласка групе који је предвиђен у 16.00 часова.
Успутно задржавање у тржном центру Пандорф и
наставак путовања преко Мађарске са успутним
паузама ради одмора и освежења. Долазак у Чачак
у јутарњим сатима.

Полазак из Чачка у суботу, 12.8.2017. године у 2000.
Путовање преко Београда, Новог Сада и Суботице
до граничног прелаза Хоргош, са успутним
задржавањима по потреби групе. Након завршетка
царинске
процедуре
наставак
путовања
територијом Републике Мађарске према Сент
Андреји, српској вароши на 20 км од главног града
Будимпеште.

•

Аранжман обухвата:
Превоз високотуристичким аутобусима до 5
година старости;
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•
•

Техничке карактеристике аутобуса – марке, аc –
клима, тв, видео, тоалет;
Све друмарине, паркинге везане за превоз у
земљи и иностранству;
Међународно путно – здравствено осигурање;
Три полупансиона у хотелима 3*;
Лекарска пратња 24 часа;
Крстарење бродом по Дунаву у Будимпешти;
Организација путовања и услуге стручног водича,
локалне водиче у Будимпешти и Бечу;.
Организационе и манипулативне трошкове;
Све улазнице предвиђене програмом путовања.

•
•

Аранжман не обухвата:
Индивидуалне трошкове;
Прибављање путне исправе – пасоша.“

•
•
•
•
•
•

Члан 2.
Овај правилник биће објављен у
"Службеном листу града Чачка" и ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања.
Град Чачак
Градоначелник
Број: 61-1/2017-II
15. јул 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милун Тодоровић, с.р.
242.
На основу члана 2. став 1. тачка 3. Закона о
буџетском систему („Сл. гласник РС“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014,
68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016) и члана 9.
Одлуке о буџету града Чачка за 2017. годину
(„Службени лист града Чачка“, број 25/2016),
Градоначелник града Чачка, дана 11. јула
2017. године, донео је
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
У
Финансијском
плану
директног
корисника Градске управе за друштвене
делатности града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 3/2017, 7/2017 и 8/2017), у члану
3. став 1., у табели, организациона класификација

16. јул 2017. године

ОСНОВНА ШКОЛА ,,ДР ДРАГИША МИШО–
ВИЋ“ ЧАЧАК број „17.162.500,00“ замењује се
бројем „17.322.500,00“.
После екомомске класификације Накнаде у
натури додаје се нова економска класификација
414 Социјална давања запосленима која гласи:
,,414 Социјална
240.000,00“.

давања

запосленима

На економској класификацији 4144 Помоћ у
медицинском лечењу запосленог или чланова уже
породице и друге помоћи запосленом, број
„80.000,00“ замењује се бројем „ 240.000,00“.
Код организационе класификацијe
ОШ
„ТАНАСКО
РАЈИЋ“
ЧАЧАК,
број
„23.360.000,00“
замењује
се
бројем
„23.560.000,00“.
После економске класификације 5122
Административна опрема, додаје се нова
програмска активност 0401 Програм 6. Заштита
животне средине и програмска активност 04010001 ПА: Управљање заштитом животне средине,
нова функционална класификација 500 Заштита
животне средине и нова апропријација 237 са
следећим економским класификацијама:
- 421 Стални трошкови
1.000,00
- 4211 Трошкови платног промета и
банкарских услуга
1.000,00
- 423 Услуге по уговору
192.930,00
- 4234 Услуге информисања
88.930,00
- 4235 Стручне услуге
81.000,00
- 4237 Репрезентација
23.000,00
- 426 Материјал
6.070,00
- 4264 Материјал за саобраћај
6.070,00
Код
организационе
класификацијe
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ ЧАЧАК,
број „33.900.000,00“ замењује се бројем
„34.772.000,00“.
На економској класификацији 425 Тeкуће
поправке и одржавање, број „660.000,00“ замењује
се бројем ,,1.532.000,00“ а на економској
класификацији 4251 Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката, број „600.000,00“ замењује се
бројем „1.532.000,00“.
Код
организационе
класификацијe
ОСНОВНА ШКОЛА „РАТКО МИТРОВИЋ“
ЧАЧАК, број „15.017.000,00“замењује се бројем
„15.077.000,00“.
После економске класификације 4822
Обавезне таксе, додају се нове економске
класификације 483 и 4831 Казне и пенали по
решењу судова које гласе:
,,483 Казне и пенали по решењу судова
60.000,00“

16. јул 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

,, 484 Казне и пенали по решењу судова
60.000,00“.

-

Код организационе класификацијe ОСНОВ–
НА ШКОЛА „СТЕПА СТЕПАНОВИЋ“ ГОРЊА
ГОРЕВНИЦА, број „9.497.500,00“ замењује се
бројем „9.641.500,00“.

-

На економској класификацији 423 Услуге по
уговору, број „132.000,00“ замењује се бројем
„176.000,00“.
После економске класификације 4235 Стручне
услуге, додаје се нова економска класификација
4239 Остале опште услуге која гласи:
,,4239 Остале опште услуге број

44.000,00“.

На
економској
класификацији
424
Специјализоване услуге и на економској
класификацији 4249 Остале специјализоване
услуге број „183.000,00“ замењује се бројем
„283.000,00“.
Код организационе класификације ОСТАЛИ
РАСХОДИ - нераспоређена средства број
,,7.977.273,00“ замењује се бројем ,,6.741.273,00“.
На економској класификацији 421 Стални
трошкови – нераспоређена средства и економској
класификацији 4212 Енергетске услуге број
,,7.977.273,00“ Замењује се бројем ,,6.741.273,00“.
Члан 2.
У члану 7. став 1., у табели, организациона
класификацијеа ЕКОНОМСКА ШКОЛА ЧАЧАК,
број
„9.590.000,00“
замењује
се
бројем
„9.790.000,00“.
После
економске
класификације
5122
Административна опрема, додаје се нова
програмска класификација 0401 Програм 6.
Заштита животне средине и
програмска
класификација 0401-0001, ПА: Управљање
заштитом животне средине и нова функционална
класификација 500 Заштита животне средине и
нова апропријација 256 са следећим економским
класификацијама:
-

421 Стални трошкови
1.500,00
4211 Трошкови платног промета и банкарских
услуга
1.500,00
423 Услуге по уговору
168.000,00
4235 Стручне услуге
73.000,00
4239 Остале опште услуге
95.000,00
426 Материјал
22.000,00
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4268 Материјал за одржавање хигијене и
угоститељство
20.500,00
4269 Материјал за посебне намене.

На
апропријацији
256,
економска
класификација 4631 Трансфери осталим нивоима
власти – Текући трансфери средњим школама (Еко
фест - Одржавање светског дана заштите животне
средине) – нераспоређена средства, број
„200.000,00“ замењује се бројем „0“.
Код
организационе
класификације
МАШИНСКО САОБРАЋАЈНА ШКОЛА, број
„22.119.000,00“
замењује
се
бројем
„22.257.892,00“.
На економској класификацији 414 Социјална
давања запосленима, број „68.000,00 замењује се
бројем „206.892,00“.
После
економске класификације 414
Социјална давања запосленима, додаје се нова
економска класификација 4143 Отпремнине и
помоћи која гласи:
,,4143 Отпремнине и помоћи

64.162,00“.

На економској класификацији 4144 Помоћ у
медицинском лечењу запосленог или чланова уже
породице и друге помоћи запосленом, број
„68.000,00“ замењује се бројем 142.730,00“.
Код организационе класификације ОСТАЛИ
РАСХОДИ – нераспоређена средства и на
економској класификацији 4212 Енергетске услуге
број
„6.535.023,00“
замењује
се
бројем
„6.396.131,00“.
Члан 3.
Овај финансијски план ступа на снагу
даном доношења, а биће објављен у „Службеном
листу града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 402-6/2017-II
11. јул 2017. године
Мн ТГРАДОНАЧЕЛНИКћ, с.р.
Милун Тодоровић, с.р.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милун Тодоровић, с.р.
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