ГОДИНА LII

БРОЈ 13

ЧАЧАК 13. јул
2018. године

251.
На основу члана 29. став 1. Закона о
комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр.
88/2011) и члана 5. став 2. Правилника о
субвенционисању трошкова комуналних услуга
породици са троје и више деце и дететом са
сметњама у развоју („Сл. лист града Чачка“, бр.
7/2015, 18/2016 и 12/2018),
Градско веће града Чачка, на седници
одржаноj 10. јула 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О СУБВЕНЦИОНИСАНОЈ ЦЕНИ
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ПОРОДИЦИ СА
ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ И/ИЛИ ДЕТЕТОМ СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У 2018. ГОДИНИ

Цена овог броја је 600 динара
Годишња претплата је 10.000 динара

више деце и дететом са сметњама у развоју („Сл.
лист града Чачка“ бр. 7/2015 и 18/2016) у члану 5.
став 2. је прописано да субвенционисану цену
комуналних услуга из става 1. овог члана утврђује
Градско веће на годишњем нивоу за календарску
годину у зависности од нивоа планираних
средстава у буџету града и броја породица са
децом који имају право на субвенционисану цену.
Изменом Правилника о субвенционисању
трошкова комуналних услуга породици са троје и
више деце и/или дететом са сметњама у развоју
(„Сл.лист града Чачка“ бр. 12/2018) прописано је
да субвенционисана цена конуналних услуга
износи половину номиналног износа дечијег
додатка за породице са троје и више деце,а за
породице са дететом са сметњама у развоју
субвенционисана цена је месечни номинални
износ дечијег додатка.

1. Субвенционисана цена комуналних
услуга породици са троје и више деце утврђује се
месечно у висини месечне обавезе за извршене
комуналне услуге, а највише до половине
номиналног месечног износа дечијег додатка који
је утврђен решењем надлежног министарства.
2. Субвенционисана цена комуналних
услуга породици са дететом са сметњама у развоју
утврђује се месечно у висини месечне обавезе за
извршене комуналне услуге, а највише до
номиналног месечног износа дечијег додатка који
је утврђен решењем надлежног министарства.
3. Ступањем на снагу овог решења престаје
да важи решење о субвенционисаној цени
комуналник услуга породици са троје и више деце
и/или дететом са сметњама у развоју („Сл.лист
града Чачка“ бр. 1/2018).
3. Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у Службеном листу
града Чачка“.
Образложење
Правилником
о
субвенционисању
трошкова комуналних услуга породици са троје и

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

252.
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 10. јула 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 -
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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 600.000,00 динара, на име
обезбеђења
додатних
средстава
на
апропријацији 498, за трошкове добијања
техничких
услова
за
реализацију
инвестиција, техничку контролу пројектне
документације,
прикључење
на
нисконапонску
мрежу
објеката
у
власништву Града и слично.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се
на
апропријацију
498,
економска
класификација
424
–Специјализоване
услуге, Функционална класификација 490,
извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава – Градска
управа за финансије, Индиректни корисник
буџетских средстава – Градска управа за
финансије, Програм 15. Опште услуге
локалне самоуправе П4-0602, Пројекат:
Средства за редовне и ванредне расходе код
инвестиционих радова.
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: 06-172/2018-III
10. јул 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

13. јул 2018. године
РЕШЕЊЕ

о образовању Комисије за процену штете на
општинским и некатегорисаним путевима
настале након елементарне и друге непогоде
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за процену штете
на општинским и некатегорисаним путевима
настале након елементарне и друге непогоде (у
даљем тексту: Комисија) у саставу:
ПРЕДСЕДНИК
Драган Вукајловић, дипл. инж.грађевине
ЧЛАНОВИ
1. Милош Чекановић, дипл. инж. грађевине
2. Денис Ћојбашић, дипл. инж. грађевине
3. Раде Ћирковић, инж. грађевине
4. Небојша Јелушић, дипл. инж. грађевине
5. Љубомир Јевтић, дипл. инж. саобраћаја
6. Драгана Крвавац, дипл. инж. саобраћаја
II
Задатак Комисије је да процењује штету на
општинским и некатегорисаним путевима насталу
након елементарне и друге непогоде на подручју
града Чачка и извештај достави Градском већу
града Чачка.
III
Даном доношења овог решења престаје да
важи Решење о образовању Комисије за процену
штете на локалним и некатегорисаним путевима
настале након елементарне и друге непогоде („Сл.
лист града Чачка“ бр. 7/2016).
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.

253.
На основу члана 5. Одлуке о организацији
и функционисању цивилне заштите на територији
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 13/2014 и
19/2016),
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 10. јула 2018. године, донело је

Град Чачак
Градско веће
Број: 06-172/2018-III
10. јул 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

13. јул 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

254.
На основу члана 120. став 1. тачка 12.
Статута града Чачка ("Сл. лист града Чачка", бр.
3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и
11/2018) и члана 4. Одлуке о буџету града Чачка за
2018. годину („Сл. лист града Чачка“, бр. 24/2017),
Градоначелник града Чачка, дана 2. јула
2018. године, донео је
ПРАВИЛНИК
О НАГРАДНОЈ ЕКСКУРЗИЈИ ЗА
МАТУРАНТЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА
НОСИОЦЕ „ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ“
ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овим
правилником
уређује
се
организација, програм и реализација програма
наградне екскурзије матураната средњих школа
носилаца "Вукове дипломе" школске 2017/2018.
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 2018. годину („Сл. лист града Чачка“ бр.
24/2017), у износу од 1.600.000,00 динара.
Члан 2.
Право на наградну екскурзију, на терет
средставау буџета града Чачка у складу са
наменом средстава утврђеном Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину и овим правилником
имају матуранти средњих школа носиоци "Вукове
дипломе" школске 2017/2018. године.
Члан 3.
Наградна екскурзија матураната средњих
школа носилаца "Вукове дипломе", школске
2017/2018. године изводи се према програму
путовања и путном правцу Чачак - Сент Андреја –
Праг - Карлове Вари - Беч - Чачак.
Путни правац и програм екскурзије
предложен 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
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средстава буџета Града на основу решења
Градоначелника о упућивању на службени пут
ради извођења програма наградне екскурзије
матураната средњих школа носилаца „Вукове
дипломе“, школске 2017/2018. године.
Дневнице за пратиоце екскурзије се
исплаћују на терет средстава школа у којима су
пратиоци запослени.
У трошкове наградне екскурзије не урачу–
навају се трошкови прибављања путне исправе,
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 и 84/2015).
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
носиоца „Вукове дипломе“ може да предложи два
пратиоца.
Уз предлог лица пратиоца екскурзије
директор школе доставља Градоначелнику и спи–
сак матураната који путују на наградну екскурзију.
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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 која 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.

13. јул 2018. године

Организатор пута може наставити екскур–
зију 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.

Матуранти и други учесници у реализацији
екскурзије осигуравају се од уобичајених врста
ризика на туристичком путовању.

Организатор екскурзије и стручни вођа пу–
та по завршеној екскурзији поднеће Градоначел–
нику извештај о реализацији наградне екскурзије.

Агенција којој се додели уговор о јавној
набавци екскурзије обезбеђује лекара који се стара
о стању здравља учесника екскурзије.

Члан 13.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу града
Чачка“.

Аутобус за превоз учесника екскурзије
мора да има доказ о техничкој исправности и не
може бити старији од 5 година.

Град Чачак
Градоначелник
Број: 61-1/18-II
2. јул 2018. године

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.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милун Тодоровић, с.р.

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.
Члан 10.
Организатор пута ће обуставити екскур–
зију ако возило не испуњава прописане и угово–
рене услове, посаду аутобуса не чине два возача и
нису испуњени други услови у погледу здравс–
твеног стања посаде, односно да возач нема путни
налог, или није потврђена исправност аутобуса.

255.
На основу члана 44. Статута града Чачка
(''Службени лист града Чачка'' бр.3/08, 8/13, 22/13,
15/15, 26/16 и 11/18), Комисија за спровођење
референдума у Месној заједници Трбушани на
седници одржаној 7. јула 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА
ГЛАСАЧА ЗА ИЗЈАШЊАВАЊЕ ГРАЂАНА
НА РЕФЕРЕНДУМУ РАДИ ДОНОШЕЊА
ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА МЕСНУ ЗАЈЕДНИЦУ ТРБУШАНИ
1. Укупан број гласача који имају право
изјашњавања на референдуму ради
доношења
Одлуке
о
увођењу
самодоприноса за Месну заједницу
Трбушани по предлогу Одлуке о увођењу
самодоприноса
за
месну
заједницу
Трбушани (''Службени лист града Чачка''
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бр. 11/2018) на дан 30. јуна 2018. године је
2832.
2. Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Чачка'', на Порталу сајта Града Чачка
и на огласној табли Месне заједнице
Трбушани.
Град Чачак
Комисија за спровођење
референдума у Месној заједници
Трбушани
Број: 014-1-3/2018-I
07.07.2018. године
Председник Комисије
за спровођење референдума
Милан Павловић, с.р.

Страна 735 – Број 13

Град Чачак
Комисија за спровођење
референдума у Месној заједници
Трбушани
Број: 014-1-2/2018-I
07.07.2018. године
Председник Комисије
за спровођење референдума
Милан Павловић, с.р.
257.
На основу члана 44. Статута града Чачка
(''Службени лист града Чачка'' бр.3/08, 8/13, 22/13,
15/15, 26/16 и 11/18), Комисија за спровођење
референдума у Месној заједници Трбушани на
седници одржаној 12. јула 2018. године донела, је
РЕШЕЊЕ

256.
На основу тачке 2. Одлуке о образовању
комисије за спровођење референдума ради
доношења Одлуке о увођењу самодоприноса за
месну заједницу Трбушани ("Службени лист града
Чачка" бр.11/2018), Комисија за спровођење
референдума на седници одржаној 07.07. 2018.
године, донела је

О УТВРЂИВАЊУ УКУПНОГ КОНАЧНОГ
БРОЈА ГЛАСАЧА ЗА ИЗЈАШЊАВАЊЕ
ГРАЂАНА НА РЕФЕРЕНДУМУ РАДИ
ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА МЕСНУ
ЗАЈЕДНИЦУ ТРБУШАНИ

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ГЛАСАЧКИХ МЕСТА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ
ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА МЕСНУ
ЗАЈЕДНИЦУ ТРБУШАНИ

1. Укупан коначан број гласача који имају право
изјашњавања на референдуму ради доношења
Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну
заједницу Трбушани по предлогу Одлуке о
увођењу самодоприноса за месну заједницу
Трбушани (''Службени лист града Чачка'' бр.
11/2018) је 2834.

1. За спровођење референдума ради
доношења Одлуке о увођењу самодоприноса за
месну заједницу Трбушани одређује се гласачка
места и то:

2. Ово решење објавити у ''Службеном листу
града Чачка'', на Порталу сајта Града Чачка и
на огласној табли Месне заједнице Трбушани.

1) гласачко место бр. 1. Просторија Месне
заједнице Трбушани и
2) гласачко место бр. 2. Просторија Месне
заједнице Трбушани,
која ће се налазити у просторији Месне заједнице
Трбушани у Дому културе у Трбушанима, на
којима ће гласати гласачи који су уписани у
посебне изводе из бирачког списка на наведеним
гласачким местима.
2. Ово решење објавити у ''Службеном
листу града Чачка'', на огласној табли Месне
заједнице Трбушани, на порталу сајта града Чачка
и истаћи на гласачким местима.

Град Чачак
Комисија за спровођење
референдума у Месној заједници
Трбушани
Број: 014-1-6/2018-I
12.07.2018. године
Председник Комисије
за спровођење референдума
Милан Павловић, с.р.
Председник Комисије
за спровођење референдума
Милан Павловић, с.р.

Страна 736 – Број 13

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

13. јул 2018. године

258.
На основу члана 2. став 1. тачка 3. Закона о буџетском систему ("Службени 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. Одлуке о буџету града Чачка за 2018. годину („Службени лист града Чачка“,
број 24/2017),
Начелник Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка, дана 11. јула 2018. године,
донео је
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
У финансијском плану директног корисника Градске управе за опште и заједничке послове града
Чачка за 2018. годину („Сл.лист града Чачка“, број 4/2018 и 9/2018) члан 1. став 1. мења се и гласи:

5

01

05

0602

0602-0001
130
55

411

01

4111
56

412

01

4121
4122

57

4123
413

1

4131

2

4131

3

4131

58

414

01

01

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ
РАСХОДИ ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ЗА ОПШТЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
ПА: Функционисање локалне
самоуправе и градских
општина
Опште услуге
Плaтe, дoдaци и накнаде
зaпoслeних (зараде)
Плaтe, дoдaци и накнаде
зaпoслeних
Сoциjaлни дoпринoси нa
тeрeт пoслoдaвцa
Допринос за пензијско и
инвалидско осигурање
Допринос за здравствено
осигурање
Допринос за незапосленост
Накнада у натури
Накнаде у натури- месечне
карте
Накнаде у натури- пакетићи за
децу
Накнаде у натури- остало
Сoциjaлнa дaвaњa
зaпoслeнимa

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

ПЛАН
РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА
БУЏЕТА

Организациона
класификација

Извор
финансирања

Економска
класификација

Број
апропријације

Функционална
класификација

Програмска
класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

„Овим Финансијским планом у складу са Одлуком о буџету града Чачка за 2018. годину („Службени
лист града Чачка“, број 24/2017), распоређују се планирана средства за финансирање директног корисника
Градске управе за опште и заједничке послове у износу од 203.624.100,00 динара, на следећи начин:

43.000.000,00

43.000.000,00

43.000.000,00

43.000.000,00

7.820.000,00

7.820.000,00

5.242.528,00

5.242.528,00

2.249.814,00
327.658,00
1.190.000,00

2.249.814,00
327.658,00
1.190.000,00

100.000,00

100.000,00

590.000,00
500.000,00

590.000,00
500.000,00

2.300.000,00

2.300.000,00
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1

4141

2

4143

3

4144

59

4143

01

4143
60

415

01

4151
61

416

01

4161

62

421

1

4211

2

4212

3

4213

4

4214

5

4214

6

4214

7

4214

8

4214

9

4214

10

4215

11

4216

12

4219

63

421

64

4212
422
4221
4222

01

01

01

Исплата накнада за време
одсуствовања са посла на терет
фондова
Отпремнине и помоћи
Помоћ у медицинском лечењу
запосленог или чланова уже
породице и друге помоћи
запосленом
Сoциjaлнa дaвaњa
зaпoслeнимa-решавање
одлива броја запослених
Отпремнине и помоћи
Накнаде трошкова за
запослене
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и
остали посебни расходијубиларне награде
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стaлни трoшkoви -Трошкови
платног промета и
банкарских услуга,
енергетске услуге, комуналне
услуге, услуге комуникација,
трошкови осигурања зграда,
запослених и опреме,
трошкови закупа имовине и
опреме и остало
Трошкови платног промета и
банкарских услуга
Енергетске услуге
Комуналне услуге-(вода,
дератизација, одвоз отпада,
одводњавање и сл.)
Услуге комуникација-услуге
фиксног телефона
Услуге комуникација-услуге
мобилног телефона
Услуге комуникација-услуге
мобилног телефона (смс поруке
за обавештавање
пољопривредних произвођача)
Услуге комуникација-услуге
интернета
Услуге комуникација-услуге
одржавања сајта
Услуге комуникација-услуге
доставе поште и ЛПА решења
Трошкови осигурања (зграде,
запослених, опреме и возила)
Закуп имовине и опреме (закуп
штампача)
Остали трошкови
Стaлни трoшkoви енергетске услуге-електрична
енергија (Градска управа и
објекти које је изградио Град)
Енергетске услуге
Tрoшkoви путoвaњa
Трошкови службених путовања
у земљи
Трошкови службених путовања
у иностранство
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300.000,00
300.000,00

300.000,00
300.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

450.000,00
450.000,00

450.000,00
450.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

35.450.000,00

35.450.000,00

3.000.000,00
8.000.000,00

3.000.000,00
8.000.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

100.000,00

100.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

100.000,00

100.000,00

8.500.000,00

8.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.900.000,00
150.000,00

2.900.000,00
150.000,00

12.000.000,00
12.000.000,00
600.000,00

12.000.000,00
12.000.000,00
600.000,00

200.000,00

200.000,00

400.000,00

400.000,00
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65

423

01

4231

66

423

1

4232

2

4232

3

4233

4

01

4233

5

4234

6

4234

7

4236

8

4237

9

4239

10

4239

11

4239

4239
12
13

4239

67

423

1

4239

2

4239

68

423

01

01

4235
69

424

1

4243

2

4243

70

1

425

4251

01

01

Услугe пo угoвoру-накнада за
рад за лица ангажована
уговором
Административне услуге
Услугe пo угoвoру-трошкови
управе (одржавање програма,
услуге копирања, коричења,
услуге штампе, угоститељске
услуге, репрезентација и
остали трошкови управе)
Компјутерске услуге-(програми
финансија)
Компјутерске услуге-(програм
ЛПА)
Услуге образовања и
усавршавања запосленихкотизације и сл.
Услуге образовања и
усавршавања запосленихусавршавања по новом Закону
Услуге информисања-медији,
честитке, обрасци и сл.
Услуге информисања-oгласи и
сл.
Услуге за домаћинство и
угоститељство и сл.
Репрезентација- роба за бифе
Остале опште услугефотокопирање и умножавање
материјала
Остале опште услуге- израда
сајта града и остало
Остале опште услуге-прање
возила и остало
Остале опште услуге-обука
запослених у градској управи
(безбедност и здравље на раду
и пружање прве помоћи)
Остале опште услуге
Услугe пo угoвoру-трошкови
управе (одржавања хигијене,
техничког обезбеђења)
Остале опште услугеодржавање хигијене
Остале опште услуге- техничко
обезбеђење
Услугe пo угoвoру-Трошкови
за рад жалбене комисије
Стручне услуге
Спeциjaлизoвaнe услугeпотврде о смрти и остале
специјализоване услуге
Медицинске услуге- потврде о
смрти
Медицинске услугесистематски преглед
запослених
Tekућe пoпрaвke и
oдржaвaњe зграда, објеката и
опреме
Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката- одржавање
инсталација
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5.000.000,00
5.000.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00

12.940.000,00

12.940.000,00

400.000,00

400.000,00

750.000,00

750.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

500.000,00

500.000,00

700.000,00

700.000,00

100.000,00
500.000,00

100.000,00
500.000,00

7.100.000,00

7.100.000,00

100.000,00

100.000,00

400.000,00

400.000,00

300.000,00
1.490.000,00

300.000,00
1.490.000,00

3.900.000,00

3.900.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

180.000,00
180.000,00

180.000,00
180.000,00

1.340.000,00

1.340.000,00

750.000,00

750.000,00

590.000,00

590.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

150.000,00

150.000,00
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2

3

4251

4251

4

4252

5

4252

6

4252

7

4252

8

71

4252

425

01

4251
72

426

01

4261

73

1

2

74

426

01

4261

4261

426

01

4261
75

426

01

4264
76

426

01

4268

77

426

01

Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката- замена
санитарије, кречење степеништа
и санитарних чворова зграде
градске управе и месних
канцеларија и остало
Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката- одржавање
улазних врата на згради Градске
управе
Текуће поправке и одржавање
опреме - одржавање возног парка
Текуће поправке и одржавање
опреме- поправка рачунарске
опреме и мреже
Текуће поправке и одржавање
опреме- сервис клима
Текуће поправке и одржавање
опреме- сервис ПП апарата и
громобрана
Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката- одржавање
зграда за социјално становање
Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњeнужне и хитне поправке на
стамбеним објектима града
социјално угроженим лицима
Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката
Maтeриjaл-административни
материјал-тонери и остало
Административни материјал и
остало
Maтeриjaл-административни
материјал-униформе и лична
заштитна опрема за комуналну
полицију, матичаре, портире и
други материјал
Административни материјалуниформе и лична заштитна
опрема за комуналну полицију
Административни материјалуниформе и лична заштитна
опрема за матичаре и техничко
особље и други материјал
Maтeриjaл-административни
материјал-канцеларијски
материјал и остало
Административни материјал и
остало
Maтeриjaл- материјал за
саобраћај-гориво
Материјал за саобраћај
Maтeриjaл- материјал за
одржавање хигијене и
угоститељство
Материјали за одржавање
хигијене и угоститељство
Maтeриjaл-(стручна
литература за потребе
запослених, материјал за
посебне намене, обрасци за
матичну службу и остали
материјал)
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1.200.000,00

1.200.000,00

100.000,00

100.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

600.000,00

600.000,00

150.000,00

150.000,00

100.000,00

100.000,00

200.000,00

200.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

3.900.000,00

3.900.000,00

3.900.000,00

3.900.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

900.000,00

900.000,00

300.000,00

300.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

3.500.000,00
3.500.000,00

3.500.000,00
3.500.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

5.600.000,00

5.600.000,00
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1

4261

2

4261

3

4263

4

4264

5

4269

6

4269

7

4269

78

465

01

4651
79

465

01

4651
80

482

01

4821
81

511

1

5113

2

5113

81/1

511

01

07

5113

82

512

1

5121

2

5122

3

5122

4

5122

5

5122

6

5125

83

515
5151

01

01

Административни материјал и
остало- обрасци за матичну
службу и сл.
Административни материјал и
остало- цвеће, венци и сл.
Материјали за образовање и
усавршавање запоселних
Материјал за саобраћај- ауто
гуме и остало
Материјали за посебне наменекуполе за такси
Материјали за посебне наменепотрошни материјал за домара
и сл.
Материјали за посебне наменеостали материјал
Остале дотације и трансфериБуџетски фонд за
професионалну
рехабилитацију и
запошљавање особа са
инвалидитетом
Остале текуће донације и
трансфери
Остале дотације и трансфери
Остале текуће донације и
трансфери
Пoрeзи, oбaвeзнe тakсe, kaзнe
и пенали
Остали порези
Згрaдe и грaђeвинсkи
oбjekти-радови на згради
градске управе
Капитално одржавање зграда и
грађевинских објеката
Капитално одржавање зграда и
грађевинских објеката- радови
на згради градске управе преузете обавезе
Згрaдe и грaђeвинсkи
oбjekти-радови на згради
градске управе
Капитално одржавање зграда и
грађевинских објеката
Maшинe и oпрeмaадминистративна опрема,
опрема за саобраћај и остала
опрема
Опрема за саобраћај
Административна опремаполице за архиву и сл.
Административна опреманамештај
Административна опремарачунарска опрема и штампачи
Административна опремаостала опрема
Административна опремамедицинска и лабораторијска
опрема
Нематеријална имовинанабавка софтвера за рад
градских управа
Нематеријална имовина
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2.900.000,00

2.900.000,00

500.000,00

500.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

300.000,00

300.000,00

400.000,00

400.000,00

300.000,00

300.000,00

200.000,00

200.000,00

1.450.000,00

1.450.000,00

1.450.000,00
5.300.000,00

1.450.000,00
5.300.000,00

5.300.000,00

5.300.000,00

200.000,00
200.000,00

200.000,00
200.000,00

8.550.000,00

8.550.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

550.000,00

550.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

5.000.000,00
3.100.000,00

5.000.000,00
3.100.000,00

600.000,00

600.000,00

200.000,00

200.000,00

600.000,00

600.000,00

435.000,00

435.000,00

65.000,00

65.000,00

500.000,00
500.000,00

500.000,00
500.000,00
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0602-0014
130
84

423

01

4239

85

423

01

4239

86

423

01

4239
87

423

01

4239
88

423

01

4239
88/1

423

01

4239
89

425
4251

01

УКУПНО ПА 0602-0001
Функционисање локалне
самоуправе и градских
општина
Извори финансирања за
функцију 130. Опште услуге
01 Приходи из буџета
07 Приходи од виших нивоа
власти - Канцеларија за
управљање јавним улагањима
Укупно за функцију 130
Извори финансирања за
програмску активност 06020001 - Функционисање локалне
самоуправе и градских
општина
01 Приходи из буџета
07 Приходи од виших нивоа
власти - Канцеларија за
управљање јавним улагањима
Укупно за програмску
активност 0602-0001
ПА: Управљање у ванредним
ситуацијама
Опште услуге
Услугe пo угoвoру-Обука
чланова Цивилне заштите
града Чачка
Остале опште услуге
Услугe пo угoвoру-Трошкови
накнаде за рад и остали
трошкови ангажовања
припадника јединица
цивилне заштите опште
намене града Чачка у случају
ванредних ситуација или
спровођења превентивних
мера
Остале опште услуге
Услугe пo угoвoру-Трошкови
накнаде за рад и остали
трошкови ангажовања
оспособљених правних лица
од значаја за заштиту и
спасавање на територији
града Чачка у случају
ванредних ситуација или
спречавања превентивних
мера
Остале опште услуге
Услугe пo угoвoру-Израда
плана заштите и спасавања
Остале опште услуге
Услуге по уговоруФормирање ситуационог
центра града Чачка
Остале опште услуге
Услуге по уговору-показна
вежба
Остале опште услуге
Текуће поправке и
одржавање-радови на објекту
цивилне заштите
Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката
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184.970.000,00

184.970.000,00

172.970.000,00

172.970.000,00

12.000.000,00
184.970.000,00

12.000.000,00
184.970.000,00

172.970.000,00

172.970.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

184.970.000,00

184.970.000,00

200.000,00
200.000,00

200.000,00
200.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00

450.000,00
450.000,00

450.000,00
450.000,00

250.000,00
250.000,00

250.000,00
250.000,00

80.000,00
80.000,00

80.000,00
80.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00
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90

426

01

90/1

4261
426
4261

01

91

484

01

4841
91/1

512

01

5122

0901
0901-0006
090

92

472

01

4723

93

472

4723

01

Материјал-униформе за
припаднике јединица
цивилне заштите опште
намене
Административни материјал
Материјал-показна вежба
Административни материјал
Накнаде штете за повреде
или штету насталу услед
елементарних непогода или
других природних узрока
Накнаде штете за повреде или
штету насталу услед
елементарних непогода или
других природних узрока
Maшинe и oпрeмa
Административна опремаостала опрема
УКУПНО 0602-0014 ПА:
Управљање у ванредним
ситуацијама
Извори финансирања за
функцију 130. Опште услуге
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 130
Извори финансирања за
пројектна активност 0602-0014
Управљање у ванредним
ситуацијама
01 Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0602-0014
Извори финансирања за
Програм 15. Опште услуге
локалне самоуправе
01 Приходи из буџета
07 Приходи од виших нивоа
власти - Канцеларија за
управљање јавним улагањима
Укупно за програм 15
ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА
И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
ПА: Подршка деци и
породици са децом
Социјална заштита
некласификована на другом
месту
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета-подстицајна средства
за новорођену децу -Распоред и
коришћење средстава ове
апропријације вршиће се по
посебном акту
Накнаде из буџета за децу и
породицу
Накнаде за социјалну заштиту
из буџета-подстицајна средства
за породице са троје и више
деце (Картица "Три плус") Распоред и коришћење
средстава ове апропријације
вршиће се по посебном акту
Накнаде из буџета за децу и
породицу
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200.000,00
200.000,00
363.000,00
363.000,00

200.000,00
200.000,00
363.000,00
363.000,00

1.087.100,00

1.087.100,00

1.087.100,00
74.000,00

1.087.100,00
74.000,00

74.000,00

74.000,00

3.904.100,00

3.904.100,00

3.904.100,00
3.904.100,00

3.904.100,00
3.904.100,00

3.904.100,00
3.904.100,00

3.904.100,00
3.904.100,00

176.874.100,00

176.874.100,00

12.000.000,00
188.874.100,00

12.000.000,00
188.874.100,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

750.000,00

750.000,00

750.000,00

750.000,00
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УКУПНО ПА 0901-0006
Подршка деци и породици са
децом
Извори финансирања за
функцију 090. Социјална
заштита некласификована на
другом месту
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 090
Извори финансирања за
програмску активност 09010006 - Подршка деци и
породици са децом
01 Приходи из буџета
Укупно за програмску
активност 0901-0006
Извори финансирања за
Програм 11. Социјална и дечија
заштита
01 Приходи из буџета
Укупно за програм 11
Укупно глава 5.01. Расходи
градске управе за опште и
заједничке послове
УКУПНО РАЗДЕО 5.
ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ
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14.750.000,00

14.750.000,00

14.750.000,00
14.750.000,00

14.750.000,00
14.750.000,00

14.750.000,00

14.750.000,00

14.750.000,00

14.750.000,00

14.750.000,00
14.750.000,00

14.750.000,00
14.750.000,00

203.624.100,00

203.624.100,00

203.624.100,00

203.624.100,00

Члан 2.
Овај Финансијски план ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном листу града
Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градска управа за опште
и заједничке послове
Број: 402-7/2018-IV-7
11. јул 2018. године
НАЧЕЛНИК
Градска управа за опште
и заједничке послове
Небојша Бежанић, с.р.
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