ГОДИНА LII
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Цена овог броја је 600 динара

ЧАЧАК 28. јун
2018. године

241.
На основу члана 16. Закона о обележавању
дана жалости на територији Републике Србије
(„Службени гласник РС“ бр. 101/2015 и 30/2010) и
члана 52. став 2. Статута града Чачка („Сл. лист
града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и
26/2016)
Градоначелник града Чачка, дана 16. јуна
2018. године, донео је
ОДЛУКУ

Годишња претплата је 10.000 динара

Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и
26/2016),
Заменик градоначелника града Чачка, на
предлог Градског штаба за ванредне ситуације на
територији града Чачка, дана 19. јуна 2018. године,
донео је
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
-

Проглашава се ванредна ситуација на делу
територије града Чачка, услед наступања
елементарних непогода поплаве и града и
то за подручја месних заједница: Парк,
Алваџиница, Јездина, Сајмиште, Љубић
кеј, Придворица, Бељина, Кошутњак,
Лозница, Стари град, Палилула, 3.
децембар, Лугови, Љубић, Танаско Рајић,
Атеница, Трнава, Виљуша, Јанчићи, Горња
Трепча, Рошци, Бањица, Милићевци,
Миоковци, Пријевор, Коњевићи, Горња
Горевница и Јежевица.

-

Градски штаб за ванредне ситуације на
територији града Чачка координира и
руководи пословима заштите и спасавања
у ванредним ситуацијама утврђеним
чланом 34. и 35. Закона о ванредним
ситуацијама, неопходним у проглашеној
ванредној ситуацији.

-

Ова одлука ступа на снагу даном
доношења а биће објављена у „Сл. листу
града Чачка“.

О ПРОГЛАШЕЊУ ДАНА ЖАЛОСТИ
1. Проглашава се Дан жалости у граду Чачку,
поводом трагедије изазване тешком
саобраћајном несрећом на Ибарској
магистрали код Мојсиња у којој је смртно
страдало четворо младих људи.
2. За Дан жалости одређује се 18. јун 2018.
године.
3. Дан жалости обележиће се на начин
утврђен Законом о обележавању Дана
жалости на територији Републике Србије.
4. Обавештење о прогашењу Дана жалости
објавити
у
средствима
јавног
информисања.
5. Ову одлуку објавити у „Сл. листу града
Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 020-58/2018-II
16. јун 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милун Тодоровић, с.р.

ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 020-59/2018-II
19. јун 2018. године

На основу члана 32. став 1. Закона о
ванредним ситуацијама (,,Службени гласник РС“,
број 111/2009, 92/2011 и 93/2012) и члана 120.
Статута града Чачка (,,Службени лист града

ЗАМЕНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Милица Дачић, с.р.

242.

Страна 722 – Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

28. јун 2018. године
Члан 6.

243.
На основу члана 9. став 4. Закона о
финансијској подршци породици са децом („Сл.
гласник РС“, бр. 16/2002, 115/2005 и 107/2009),
члана 29. Закона о комуналним делатностима („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2011), члана 20. став 2. и члана
29. став 2. Одлуке о додатној финансијској
подршци породици са децом („Сл. лист града
Чачка“ бр. 1/2015 и 6/2018),
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 27. јуна 2018. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О
СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ТРОШКОВА
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ПОРОДИЦИ СА
ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ И/ИЛИ ДЕТЕТОМ СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Члан 1.
У Правилнику о субвенционисању
трошкова комуналних услуга породици са троје и
више деце и/или дететом са сметњама у развоју
(„Сл. лист града Чачка“, бр. 7/2015, 18/2016 и
11/2017) у члану 2. став 1. речи: „док у породици
постоји најмање троје деце до завршетка средње
школе“ замењују се речима“ док се треће и свако
наредно дете налази на редовном школовању“.
Алинеја четврта мења се и гласи: „да у
моменту подношења захтева за субвенционисану
цену комуналне услуге нема дуговања по основу
извршених комуналних услуга према јавном
предузећу за које се корисник определи.“
Члан 2.
У члану 3. речи „до навршене 18. године
живота, односно“ и речи „средњој школи“ бришу
се.
Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу града
Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-155/2018-III
27. јун 2018. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ,
Милица Дачић, с.р.
заменик градоначеника
244.
На основу члана 247. Закона о раду
(„Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14 и 13/2017 – одлука УС) и члана 189.
Колективног уговора Jaвног комуналног предузећа
за изградњу и одржавање зелених површина и
гробља „Градско зеленило“ Чачак („Службени
лист града Чачка“, бр. 15/2017) на захтев ЈКП
„Градско зеленило“ Чачак и репрезентативног
синдиката,
1. Градско веће града Чачка, овлашћени
орган оснивача,
2. Репрезентативни синдикат:
- Самостална организација ЈКП „Градско
зеленило“ Чачак, Симе Сараге бр. 71, Чачак, кога
заступа председник Ненад Алексић,
3. Јавно комунално предузеће за изградњу
и одржавање зелених површина и гробља „Градско
зеленило“ Чачак, Симе Сараге бр. 71, Чачак, (у
даљем тексту: послодавац), кога заступа директор
Драган Николић,
закључују дана 27.06.2018. године

У члану 5. став 3. мења се и гласи:
„Субвенционисана цена комуналних услуга за
породицу са троје и више деце утврђује се у износу
од половине номиналног износа дечијег додатка, а
за породицу са дететом са сметњама у развоју у
висини номиналног износа дечијег додатка.

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА JAВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ
И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И
ГРОБЉА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК

Члан 4.

Члан 1.

У члану 6. став 3. брише се.
Члан 5.
Члан 9. брише се.

АНЕКС II

У Колективном уговору Jaвног комуналног
предузећа за изградњу и одржавање зелених
површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
(„Службени лист града Чачка“, бр. 15/2017 и
2/2018) члан 75. мења се гласи:
„Табела коефицијената уређена је на
основу Правилникa о унутрашњој организацији и
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систематизацији радних места у ЈКП „Градско
зеленило“ Чачак и Правилницима о измени и
допуни правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места, а у складу са
Законом о привременом уређењу основица за
обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава
(„Сл. гласник РС“, број 116/2014).
Коефицијенти посла за сва радна места
систематизована Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у
ЈКП „Градско зеленило“ Чачак и Правилницима о
измени и допуни правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у
ЈКП „Градско зеленило“ Чачак су следећи:
Назив радног места

Директор

Коефицијент основне зараде
увећан за проценат увећања
по основу сложености
послова, одговорности,
посебних услова рада, по
основу рада у сменама
Уговор са
Надзорним одбором

7.50
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Координатор на протоколу за сахране

2.80

Продавац у малопродаји “Божур” - Цвећар
аранжер

2.50

Возач погребног возила

2.50

Пословођа за одржавање

2.40

Возач тактора

2.20

Пословођа за погребне услуге и грађевинске
радове

2.40

Радник на гробљу

2.20

Радник на одржавању гробља

2.04

Радник на протоколу за сахране

1.80

ОДЕЉЕЊЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА НА ГРОБЉУ
Водећи радник на обезбеђењу и протоколу за
сахране

2.00

Радник на обезбеђењу и протоколу за сахране

1.80

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАШИНСКИ ПАРК
Управљач машинским парком - магационер

2.50

Возач теретног возила

2.30

Возач тактора

2.20

Бравар и радник на циркулару

2.50

Варилац

2.50

Директор сектора
техничких послова

6.00

СЕКТОР ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА

Директор сектора
економских послова

6.00

СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА И
ФИНАНСИЈСКЕ ОПЕРАТИВЕ

Директор сектора општих и
правних послова

5.50

Руководилац службе рачунодства и
финансијске оперативе

4.30

Водећи референт

3.50

Координатор за опште
послове и пословни
секретар

3.20

Рачуноводствени референт

2.80

Самостални референт комкерцијале и наплате

3.20

СЛУЖБА НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА

СЕКТОР ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА
Пројектант

4.00

РАДНА ЈЕДИНИЦА „ЗЕЛЕНИЛО И
ПРОИЗВОДЊА“

Руководилац службе наплате потраживања

5.00

Водећи референт наплате

3.50

Референт наплате

3.00

Благајник

2.60

СЕКТОР ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА

Руководилац радне јединице
„Зеленило и производња“

5.00

Шеф службе „Производња” и
Референт за лична заштитна средства

4.30

Шеф службе „Зеленило”

4.00

Техничар у радној јединици

2.50

Продавац у малопродаји
„Нарцис” - Цвећар аранжер

2.50

Пословођа радницима
I и II групе

2.40

Радник I групе

2.20

Радник II групе

2.04

РАДНА ЈЕДНИЦА „ГРОБЉЕ”
Руководилац радне јединице „Гробље”

5.00

Помоћник руководиоца радне јединице и
оператер на аутоматској обради података

3.95

СЛУЖБА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ
Пројектант

4.00

Референт за информациону технологију (ИТ)

3.20

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Руководилац службе за опште и правне
послове

4.00

Спремачица

1.80

Домар - ложач

1.80

Коефицијент за новоотворена радна места
утврђује директор уз сагласност синдиката према
сличним пословима у оквиру одговарајуће групе
послова утврђених овим колективним уговором.
У коефицијент је урачунат проценат
увећања за радна места са посебним условима рада

Страна 724 – Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

у погледу повећаног ризика на здравље радника,
специфичности радног места и технолошког
процеса и то за радна места која су изложена
прљавштини, буци,
неугодним мирисима,
опасности од заразе, професионалним обољењима,
тешком физичком напору, руковању са штетним
или опасним материјама, повећана опасност од
повреда, несрећних случајева и рад у сменама, као
и увећана зарада по основу рада недељом уколико
је рад недељом распоредом предвиђен као редован
радни дан.
Запослени гробар има право на увећану
зараду у висини од 200% за време обављања
послова ексхумације.
Возач погребног возила има право на
увећану зараду у висини 200% за време обављања
послова купљења посмртних остатака по позиву
МУП-а или од стране тужилаштва, као и други
запослени када са возачем, обавља исти посао”.
Члан 2.
Овај анекс је саставни део Колективног
уговора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак.
Члан 3.
Анекс је сачињен у шест истоветних
примерака, од којих свака од учесника задржава по
два примерка и сматра се закљученим кад га
потпишу овлашћени представници учесника.
Члан 4.
Анекс Колективног уговора ЈКП „Градско
зеленило“ Чачак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу града Чачка.
Град Чачак
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-155/2018-III
27. јун 2018. године
Оснивач Град Чачак
Градоначелник
Милун Тодоровић, с.р.
Самостална организација
ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
Председник
Ненад Алексић, с.р.
ЗА ПОСЛОДАВЦА
Директор
Драган Николић, с.р.
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245.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 13. Одлуке о
буџету града Чачка за 2018. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 24/2017), а по предлогу Градске
управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 27. јуна 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 32, економска класификација
499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града), Директни корисник буџетских
средстава - Градско веће града Чачка, Програм
15, Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0009 - Текућа
буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 36.000,00 динара, на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 239, за
потребе ОШ „Ратко Митровић“ Чачак, на име
трошкова геодетског снимања катастарско
топографске ситуације на локацији издвојеног
одељења у Паковраћу, а у циљу стварања
услова за добијање донације за замену ограде
у школском дворишту, реконструкцију
тротоара и равнање дела школског дворишта.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 239, економска класификација
4631 – Трансфери осталим нивоима власти –
текући трансфери основним школама, Функ–
ционална класификација 912, извор финанси–
рања 01 (Издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава –
Градска управа за друштвене делатности,
Индиректни корисник буџетских средстава
ОШ „Ратко Митровић“ Чачак, Програм 9.
Основно образовање и васпитање, ПА 2002 0001 Фунцкионисање основних школа.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска
управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-155/2018-III
27. јун 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

28. јун 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

246.

Страна 725 – Број 12

247.

На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 13. Одлуке о
буџету града Чачка за 2018. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 24/2017), а по предлогу Градске
управе за финансије,

На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 13. Одлуке о
буџету града Чачка за 2018. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 24/2017), а по предлогу Градске
управе за финансије,

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 27. јуна 2018. године, донело је

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 27. јуна 2018. године, донело је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 32, економска класификација
499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“,
извор финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник буџетских
средстава - Градско веће града Чачка,
Програм 15, Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0602-0009Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 550.000,00 динара, за
обезбеђење
додатних
средстава
на
апропријацији 239, за потребе ОШ „Свети
Сава“ Чачак, на име предфинансирања
играног филма „Чарапе краља Петра“,
куповином 2500 карата за ученике основних
школа на територији Чачка.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 239, економска класификација
4631 – Трансфери осталим нивоима власти –
текући трансфери основним школама,
Функционална класификација 912, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града), Директни корисник буџетских
средстава – Градска управа за друштвене
делатности, Индиректни корисник буџетских
средстава ОШ „Свети Сава“ Чачак, Програм 9.
Основно образовање и васпитање, ПА 2002 0001 Фунцкионисање основних школа.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска
управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 32, економска класификација
499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града), Директни корисник буџетских
средстава - Градско веће града Чачка, Програм
15, Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0009 - Текућа
буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 396.000,00 динара, за обезбеђење
додатних средстава на апропријацији 242, за
потребе Eкономске школе Чачак, на име
предфинансирања играног филма „Чарапе
краља Петра“, куповином 1800 карата за
ученике средњих школа на територији Чачка.

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-155/2018-III
27. јун 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 242, економска класификација
4631 – Трансфери осталим нивоима власти –
текући
трансфери
средњим
школама,
Функционална класификација 920, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града), Директни корисник буџетских
средстава – Градска управа за друштвене
делатности, Индиректни корисник буџетских
средстава Економска школа Чачак, Програм
10. Средње образовање и васпитање, ПА 2003
-0001 Фунцкионисање средњих школа.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска
управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-155/2018-III
27. јун 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

Страна 726 – Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

248.

28. јун 2018. године

249.

На основу члана 121. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018) и
члана 13. Одлуке о буџету града Чачка за 2018.
годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 24/2017), а
по предлогу Градске управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 27. јуна 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 32, економска класификација
499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града), Директни корисник буџетских
средстава - Градско веће града Чачка, Програм
15, Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0009 - Текућа
буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 200.000,00 динара, за обезбеђење
додатних средстава на апропријацији 333, за
потребе Дома културе Чачак, на име
ангажовања удружења „Позоришна трупа
пајаци“ за извођење позоришне представе
„Неиндентификоване“ почетком позоришне
сезоне.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 333, економска класификација
820, извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава – Градска управа за
друштвене делатности, Индиректни корисник
буџетских средстава Дом културе Чачак,
Програм 13. Развој културе и информисања,
ПА 1201-0001, Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва – средства Града.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска
управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-155/2018-III
27. јун 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

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, 99/2016 и 113/2017) и
члана 8. став 3. Одлуке о буџету града Чачка за
2018. годину („Сл.лист града Чачка“, број
24/2017),
Начелник Градске управе за друштвене
делатности, доноси
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ
ПЛАНА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
У
члану
2.
На
организационој
класификацији РАСХОДИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, на Програмској
класификацији 0602-0001 Програмска активност:
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина,
-

-

-

-

-

Апропријација 229:
после економске класификације 414
Социјална давања запосленима, додаје се
нова економска класификација 4141
Исплата накнада за време одсуствовања с
посла на терет фондова и додаје се број
„150.000,00“;
На економској класификацији 4143
Отпремнине и помоћи, број „565.000,00“
замењује се бројем „150.000,00“.
На економској класификацији 4144 Помоћ
у медицинском лечењу заапосленог или
чланова уже породице и друге помоћи
запосленом, број „70.000,00“ замењује се
бројем „335.000,00“.
Апропријација 234:
На економској класификацији 4231
Административне услуге број „40.000,00“
замењује се бројем „1.540.000,00“.
На економској класификацији 4235 Остале
стручне услуге, број „2.180.000,00“
замењује се бројем „680.000,00“.

На Програмској класификацији 2002-0001
Програмска активност: Функционисање основних
школа
-

на апропријацији 237, бришу се економске
класификације 423 Услуге по уговору и
4239 Остале опште услуге и уместо њих
убацују се економске класификације 472
Накнаде за социјалну заштиту из буџета и
4727 Накнаде из буџета за образовање,
културу,
науку
и
спорт.
Износ
апропријације остаје непромењен.

28. јун 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

На организационој класификацији ОШ
„ТАНАСКО РАЈИЋ“ у колони Планирани
расходи и издаци из средстава буџета Града –
извор финансирања 01 број „22.285.000,00“
замењује се бројем „22.485.000,00“. На
функционалној класификације 500 Заштита
животне средине, у колони Планирани расходи и
издаци из средстава буџета Града – извор
финансирања 01 број „100.000,00“ замењује се
бројем „300.000,00“, а на апропријацији 245,
брише се економска класификација 425 Текуће
поправке и одржавање и 4251 Текуће поправке и
одржавање зграда и објеката и додају се нове
економске класификације и то:
-

421 Стални трошкови и број „1.500,00“,
4211 Трошкови платног промета и
банкарских услуга и број „1.500,00“,
423 Услуге по уговору и број „230.000,00“,
4234 Остале медијске услуге и број
„99.800,00“,
4235 Остале стручне услуге и број
„108.000,00“,
4237 Репрезентација и број „22.200,00“,
426 Материјали и број „68.500,00“,
4261 Администартивни материјал и број
„60.000,00“,
4264 Материјали за саобраћај и број
„8.500,00“.

На организационој класификацији ОШ
„ВУК КАРАЏИЋ“, у оквиру функционалне
класификације 500 Заштита животне средине, на
апропријацији 245, брише се економска
класификација 425 Текуће поправке и одржавање
и 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката и број „100.000,00“, а додају се нове
економске класификације и то:
-

423 Услуге по уговору и број „40.000,00“
4234 Остале медијске услуге и број
„10.000,00“,
4235 Остале стручне услуге и број
„30.000,00“,
426 Материјали и број „60.000,00“,
4269 Остали материјали за посебне намене
и број „60.000,00“.

На организационој класификацији ОШ
„РАТКО
МИТРОВИЋ“,
у
оквиру
функционалне класификације 500 Заштита
животне средине, на апропријацији 245, бришу се
економске класификације 425 Текуће поправке и
одржавање и 4251 Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката и уместо њих убацују се нове
економске класификације 423 Услуге по уговору и
4235 Стручне услуге. Износ апропријације
остаје непромењен.

Страна 727 – Број 12

На
организационој
класификацији
МУЗИЧКА
ШКОЛА
„ВОЈИСЛАВ
ВУЧКОВИЋ“ ЧАЧАК, у колони Планирани
расходи и издаци из средстава буџета Града –
извор финансирања 01 број „6.620.000,00“
замењује
се
бројем
„6.520.000,00“.
На
програмској класификацији Програм 6.
Заштита животне средине, а на функционалној
класификацији 500 Заштита животне средине, на
апропријацији 245, брише се економска
класификација 425 Текуће поправке и одржавање
и 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката и број „100.000,00“ се замењује бројем
„0,00“.
На организационој класификацији ОШ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ
ОДРАСЛИХ,
у
колони
Планирани расходи и издаци из средстава буџета
Града – извор финансирања 01 број „3.862.000,00“
замењује
се
бројем
„3.762.000,00“.
На
програмској класификацији Програм 6.
Заштита животне средине, а на функционалној
класификацији 500 Заштита животне средине, на
апропријацији 245, брише се економска
класификација 425 Текуће поправке и одржавање
и 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката и број „100.000,00“ се замењује бројем
„0,00“.
Члан 2.
Ова измена и допуна финансијског плана
ступа на снагу даном доношења, а биће објављена
у Службеном листу града Чачка.
ГРАД ЧАЧАК
Градска Управа за друштвене делатности
Број: 402-3/2018-IV-3
19. април 2018. године
в.д. Начелника Градске управе
за друштвене делатности
Милка Станковић, с.р.
250.
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, 99/2016 и 113/2017) и
члана 8. став 3. Одлуке о буџету града Чачка за
2018. годину („Сл. лист града Чачка“, број
24/2017),
Начелник Градске управе за друштвене
делатности, доноси

Страна 728 – Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ
ПЛАНА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
У
члану
2.
на
организационој
класификацији ОШ „ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ“
Мрчајевци,
у
оквиру
функционалне
класификације 500 Заштита животне средине, на
апропријацији 245, брише се економска
класификација 425 Текуће поправке и одржавање
и 4251 Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката и број „100.000,00“, а додају се нове
економске класификације и то:
-

421 Стални трошкови, и број „500,00“,

- 4211 Трошкови платног промета и
банкарских услуга, и број „500,00“,
- 423 Услуге по уговору и број „37.000,00“,
- 4234 Остале медијске услуге и број
„10.000,00“,
- 4235 Остале стручне услуге и број
„27.000,00“,
- 426 Материјали и број „62.500,00“,
- 4261 Административни материјал и број
„5.000,00“,
- 4262 Материјал за пољопривреду и број
„52.500,00“
- 4269 Материјал за посебне намене и број
„5.000,00“.
На организационој класификацији ОШ
„БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ“ Слатина на
апропријацији 245, на економској класификацији
425 Текуће поправке и одржавање и 4251 Текуће
поправке и одржавање зграда и објеката број
„1.100.000,00“ замењује се бројем „1.000.000,00“ и
додају се нове економске класификације и то:
- 424 Специјализоване услуге и број
„10.000,00“,
- 4241 Пољопривредне услуге и број
„10.000,00“,
- 426 Материјали и број „90.000,00“,
- 4262 Материјал за пољопривреду и број
„90.000,00“.
На организационој класификацији ОШ
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ Заблаће, у
оквиру функционалне класификације 500
Заштита животне средине, на апропријацији 245,
бришу се економске класификације 425 Текуће
поправке и одржавање и 4251 Текуће поправке и
одржавање зграда и објеката и уместо њих убацују
се нове економске класификације 426 Материјал и
4266
Материјал
за
образовање.
Износ
апропријације остаје непромењен.
На организационој класификацији ШОСО
„1. НОВЕМБАР“, на апропријацији 239,
економска класификација:
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- 414 Социјална давања запосленима број
„110.000,00“ замењује се бројем
„70.000,00“,
- 4143 Отпремнине и помоћи
„40.000,00“ замењује се бројем „0,00“,

број

- 416 и 4161 Награде запосленима и остали
посебни расходи број „40.000,00“
замењује се бројем „0,00“,
- 421 Стални трошкови број „1.990.000,00“
замењује се бројем „1.944.000,00“,
4212
Енергетске
услуге
број
„1.675.000,00“ замењује се бројем „1.629.000,00“,
- 423 Услуге по уговору број „110.000,00“
замењује се бројем „81.000,00“,
- 4232 Компјутерске услуге
„45.000,00“ замењује се бројем „31.000,00“,

број

- 4239 Остале опште услуге
„45.000,00“ замењује се бројем „30.000,00“,

број

- 425 Текуће поправке и одржавање број
„200.000,00“ замењује се бројем
„100.000,00“,
- 4251 Текуће поправке и одржавање зграда
и објеката број „100.000,00“
замењује се бројем „50.000,00“,
- 4252 Текуће поправке и одржавање
опреме број „100.000,00“ замењује се
бројем „50.000,00“,
- 483 и 4831 Новчане казне и пенали по
решењу судова број „100.000,00“
замењује се бројем „0,00“,
- 472 Накнаде за социјалну заштиту из
буџета и 4727 Накнаде из буџета за образовање,
културу, науку и спорт број „3.025.000,00“
замењује се бројем „3.380.000,00“.
У оквиру функционалне класификације
500 Заштита животне средине, на апропријацији
245, брише се економска класификација 425
Текуће поправке и одржавање и 4251 Текуће
поправке и одржавање зграда и објеката и број
„100.000,00“, а додају се нове економске
класификације и то:
-

421 Стални трошкови, и број „500,00“,

- 4211 Трошкови платног
банкарских услуга, и број „500,00“,
-

промета

и

422 Трошкови путовања и број „10.000,00“

- 4224 Трошкови путовања ученика и број
„10.000,00“,
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423 Услуге по уговору и број „26.700,00“
4234 Остале медијске услуге и број
„2.500,00“,
4235 Остале стручне услуге и број
„24.200,00“,
426 Материјали и број „62.800,00“,
4261 Административни материјал и број
„52.800,00“,
4269 Материјал за посебне намене и број
„10.000,00“.
Члан 2.

Ова измена и допуна финансијског плана
ступа на снагу даном доношења, а биће објављена
у Службеном листу града Чачка.
ГРАД ЧАЧАК
Градска управа за друштвене делатности
Број: 402-3/2018-IV-3
18. јун 2018. године
Начелник Градске управе
за друштвене делатности
Милка Станковић, с.р.
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ГРАД ЧАЧАК
Градска управа за друштвене делатности
Број: 402-3/2018-IV-3
18. јун 2018. године
Начелник Градске управе
за друштвене делатности
Милка Станковић, с.р.

ГРАД ЧАЧАК
Градска управа за друштвене делатности
Број: 402-3/2018-IV-3
18. јун 2018. године
Начелник Градске управе
за друштвене делатности
Милка Станковић, с.р.

ГРАД ЧАЧАК
Градска управа за друштвене делатности
Број: 402-3/2018-IV-3
18. јун 2018. године
Начелник Градске управе
за друштвене делатности
Милка Станковић, с.р.

Страна 730 – Број 12
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