ГОДИНА LIII

БРОЈ 18

ЧАЧАК 7. децембар
2019. године

377.
На основу члана 79. Статута града Чачка
(,,Сл.лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 13.
Одлуке о финансијској подршци ученицима и
студентима (,,Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2013 и
7/2014),
Градоначелник града Чачка,
децембра 2019. године, донео је

дана

6.

РЕШЕЊЕ
O РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ФИНАНСИЈСКУ
ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА
I
РАЗРЕШАВА СЕ Бела Стевановић,
дужности члана Комисије за финансијску подршку
ученицима и студентима, због престанка мандата
одборника Скупштине града Чачка.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ
Биљана Јаковљевић,
одборник Скупштине града Чачка, за члана
Комисије за финансијску подршку ученицима и
студентима.
III
Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 020 -109/19-II
6. децембар 2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милун Тодоровић, с.р.

Цена овог броја је 600 динара
Годишња претплата је 10.000 динара

Одлуке о додатној финансијској подршци
породици са децом ("Сл. лист града Чачка" бр.
1/2015 и 6/2018), члана 7. став 2. и 3. Правилника
о праву на накнаду дела трошкова боравка детета
у предшколској установи чији је оснивач друго
правно или физичко лице ("Сл. лист града Чачка"
бр. 7/2015, 17/2016, 5/2018, 17/2018 и 7/2019) и
Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину („Сл.
лист града Чачка“ бр. 27/2018 и 16/2019),
Градско веће града Чачка на седници
одржаној 6. децембра 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
O ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ВИСИНИ
МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА НАКНАДЕ
ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА У
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО
ЛИЦЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА
РАДНУ 2019/2020 ГОДИНУ
1. У Решењу о висини месечног износа накнаде
трошкова боравка детета у предшколској
установи чији је оснивач друго правно или
физичко лице из буџета града Чачка за радну
2019/2020 годину („Службени лист града
Чачка“ бр.11/2019), у тачки 1 број“ 11.000“
замењује се бројем “15.000“, а у тачки 6 „број
„820“
замењује
се
бројем
“960“,
број“550“замењује се бројем „670“ и број „270“
замењује се бројем“290“.
2. Ово решење ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у "Службеном листу града
Чачка".
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-187/2019-III
6. децембар 2019. године

378.
На основу члана 11. став 4. Закона о
финансијској подршци породици са децом („Сл.
гласник РС“ бр. 113/2017 и 50/2018), члана 13.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

Страна 2540 – Број 18
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379.
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380.

На основу члана 84. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 20. став
1. Одлуке о прибављању, располагању и
управљању стварима у јавној својини града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 14/2018 и 8/2019),
Градско веће града Чачка на седници
одржаној 6. децембра 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о извођењу радова на реконструкцији регулацији делова реке Караче и реке Ботуње
I. Приступа се извођењу радова на
реконструкцији - регулацији реке Караче и реке
Ботуње - заштита деоница од поплава водотока II
реда – река Ботуња, од државног пута II А реда
број 179 Прањани - Трбушани – Љубић – Чачак –
Дракчићи – Краљево до улива у реку Карачу и реке
Караче од улива реке Ботуње до улива у Западну
Мораву у К.О. Виљуша, К.О. Трнава и К.О. Балуга
Трнавска, град Чачак.
II.
Реконструкција
–
регулација
предметних делова реке Караче и реке Ботуње
ближе описаних у тачки I. овог решења обухвата:
- за реку Карачу: радове на реконструкцији
трапезног попречног профила са нагибом косина
1:1, ширине у дну 2,4м и висине 2,0м; заштиту дна
корита и заштиту косина.
- за реку Ботуњу: радове на реконструкцији тра–
пезног попречног профила са нагибом косина 1:1,
ширине у дну 1,5м и превасходно радове на чиш–
ћењу протицајног профила од наноса и вегетације.
III. Пројектантска процена инвестиције на
реконструкцији предметних делова реке Караче и
реке Ботуње, ближе описаних у тачки I. овог
решења је 55.085.000,00 динара.
IV. На основу овог решења градоначелник
града Чачка ће Градској управи за урбанизам града
Чачка поднети захтев за издавање решења о
одобрењу извођења грађевинских радова на
реконструкцији – регулацији предметних делова
реке Караче и реке Ботуње.
V. Град Чачак вршиће права инвеститора.
VI. Ово решење објавити у Службеном
листу града Чачка.

На основу члана 84. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14.
Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину („Сл.
лист града Чачка“ бр. 27/2018 и 16/2019), а по
предлогу Градске управе за опште и заједничке
послове,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 6. децембра 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 27/2018) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 130, апропријација 27,
економска класификација 499 ,,Средства
резерве - Стална буџетска 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 06020010- Стална буџетска резерва, одобравају
се средства у износу од 749.026,00 динара,
на име обезбеђeња средстава за измирење
обавеза по окончаној ситуацији ДОО
„Татовић“ Чачак, за извођење радова на
санирању
последица
елементарних
непогода на територији града Чачка.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 70, економска
класификација 484 - Накнада штете за
повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других
природних
узрока,
Функционална
класификација 130, Програмска активност
0014
Управљање
у
ванредним
ситуацијама, извор финансирања 01
(издаци из буџета Града) Директни
корисник буџетских средстава Градска
управа за опште и заједничке послове.
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: 06-187/2019-III
6. децембар 2019. године

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-187/2019-III
6. децембар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

7. децембар 2019. године
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На основу члана 84. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14.
Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину („Сл.
лист града Чачка“ бр. 27/2018 и 16/2019), а по
предлогу Градске управе за опште и заједничке
послове,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 6. децембра 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 27/2018 и 16/2019)
раздео 2, Градско веће, функционална
класификација 130, апропријација 27,
економска класификација 499 ,,Средства
резерве - Стална буџетска 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 06020010- Стална буџетска резерва, одобравају
се средства у износу од 743.400,00 динара,
на име обезбеђeња средстава за измирење
обавеза по испостављеној фактури
„Транспорт“ доо Чачак, за извођење
радова на уређењу и чишћењу корита река
Лупњаче и Западне Мораве у циљу
санирања
последица
елементарних
непогода на територији града Чачка.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 70, економска
класификација 484 - Накнаде штете за
повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других
природних
узрока,
Функционална
класификација 130, Програмска активност
0014
Управљање
у
ванредним
ситуацијама, извор финансирања 01
(издаци из буџета Града) Директни
корисник буџетских средстава Градска
управа за опште и заједничке послове.
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: 06-187/2019-III
6. децембар 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

На основу члана 84. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр.6/2019) и члана 14.
Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину („Сл.
лист града Чачка“ бр. 27/2018 и 16/2019), а по
предлогу Градске управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 6. децембра 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 27/2018 и 16/2019)
раздео 2, Градско веће, функционална
класификација 130, апропријација 26,
извор финансирања 01 ( Издаци из
средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско
веће града Чачка, Програм 0602, Опште
услуге локалне самоуправе, програмска
активност 0009 - Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од
216.000,00 динара (180.000,00 динара нето
и 36.000,00 динара припадајући порез на
друге приходе), на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 6/1,
за новчану помоћ породици у току лечења
Анђеле Никитовић.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 6/1, економска
класификација 472 - Накнаде за социјалну
заштиту из буџета, Расходи по наменама
4721 – Накнаде из буџета у случају болести
и
инвалиднсти,
Функционална
класификација 090, Извор финансирања
01 (Издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава –
Градоначелник града, Програм 0901.
Социјална и дечија заштита, ПА 0011
Новчане помоћи.
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: 06-187/2019-III
6. децембар 2019. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ
Милица Дачић, с.р.
заменик градоначелника

Страна 2542 – Број 18
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383.
На основу члана 84. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14.
Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину („Сл.
лист града Чачка“ бр. 27/2018 и 16/2019), а по
предлогу Градске управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 6. децембра 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 27/2018) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 130, апропријација 26,
извор финансирања 01 ( Издаци из
средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско
веће града Чачка, Програм 0602, Опште
услуге локалне самоуправе, програмска
активност 0009 - Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од
16.000,00 динара, на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 538,
за потребе МЗ Доња Трепча, на име
плаћања трошкова платног промета.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 538, економска
класификација 421 – Стални трошкови,
Расход по наменама 4211 – Трошкови
платног промета и банкарских услуга,
Функционална класификација 160, Извор
финансирања 01 (издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава – Градска управа за
финансије,
Индиректни
корисник
буџетских средстава – Месна заједница
„Доња Трепча“ Чачак, Програм 0602.
Опште услуге локалне самоуправе, ПА
0002. Функционисање месних заједница –
редовно пословање.
3. О извршењу овог решења стараће се
Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-187/2019-III
6. децембар 2019. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ
Милица Дачић, с.р.
заменик градоначелника

7. децембар 2019. године

384.
На основу члана 84. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14.
Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину („Сл.
лист града Чачка“ бр. 27/2018 и 16/2019), а по
предлогу Градске управе за опште и заједничке
послове,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 6. децембра 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 27/2018 и 16/2019)
раздео 2, Градско веће, функционална
класификација 130, апропријација 27,
економска класификација 499 ,,Средства
резерве - Стална буџетска 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 06020010- Стална буџетска резерва, одобравају
се средства у износу од 655.962,00 динара,
на име обезбеђeња средстава за измирење
обавеза по испостављеној фактури ДОО
„Градис“ Чачак, за извођење радова на
чишћењу реке Лупњаче код Компаније
„Слобода“ и на ушћу Лупњаче у реку
Западну Мораву, у циљу санирања
последица елементарних непогода на
територији града Чачка.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 70, економска
класификација 484 - Накнаде штете за
повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других
природних
узрока,
Функционална
класификација 130, Програмска активност
0014
Управљање
у
ванредним
ситуацијама, извор финансирања 01
(издаци из буџета Града) Директни
корисник буџетских средстава Градска
управа за опште и заједничке послове.
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: 06-187/2019-III
6. децембар 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
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386.

На основу члана 84. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14.
Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину („Сл.
лист града Чачка“ бр. 27/2018 и 16/2019), а по
предлогу Градске управе за опште и заједничке
послове,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 6. децембра 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 27/2018 и 16/2019)
раздео 2, Градско веће, функционална
класификација 130, апропријација 27,
економска класификација 499 ,,Средства
резерве - Стална буџетска 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 06020010 - Стална буџетска резерва, одобравају
се средства у износу од 89.568,00 динара,
на име обезбеђeња средстава за измирење
обавеза по испостављеним фактурама
Завода за јавно здравље Чачак, за извршене
услуге узимања узорака речних вода,
одређивање укупних масти и уља у води и
завршно
(стручно)
мишљење
о
резултатима испитивања површинских
вода по узорцима.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 70, економска
класификација 484 - Накнада штете за
повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других
природних
узрока,
Функционална
класификација 130, извор финансирања 01
(издаци из буџета Града) Директни
корисник буџетских средстава Градска
управа за опште и заједничке послове.
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: 06-187/2019-III
6. децембар 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

На основу члана 84. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр.6/2019) и члана 14.
Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину („Сл.
лист града Чачка“ бр. 27/2018 и 16/2019), а по
предлогу Градске управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 6. децембра 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 27/2018 и 16/2019)
раздео 2, Градско веће, функционална
класификација 130, апропријација 26,
извор финансирања 01 ( Издаци из
средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско
веће града Чачка, Програм 0602, Опште
услуге локалне самоуправе, програмска
активност 0009 - Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од
216.000,00 динара (180.000,00 динара нето
и 36.000,00 динара припадајући порез на
друге приходе), на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 6/1,
за новчану помоћ породици у току лечења
Ане Жужић.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 6/1, економска
класификација 472 - Накнаде за социјалну
заштиту из буџета, Расходи по наменама
4721 – Накнаде из буџета у случају болести
и
инвалиднсти,
Функционална
класификација 090, Извор финансирања
01 (Издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава –
Градоначелник града, Програм 0901.
Социјална и дечија заштита, ПА 0011
Новчане помоћи.
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: 06-187/2019-III
6. децембар 2019. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ
Милица Дачић, с.р.
заменик градоначелника
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388.

На основу члана 84. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр.6/2019) и члана 14.
Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину („Сл.
лист града Чачка“ бр. 27/2018 и 16/2019), а по
предлогу Градске управе за финансије,

На основу члана 84. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14.
Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину („Сл.
лист града Чачка“ бр. 27/2018 и 16/2019), а по
предлогу Градске управе за финансије,

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 6. децембар 2019. године, донело је

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 6. децембра 2019. године, донело је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 27/2018 и 16/2019)
раздео 2, Градско веће, функционална
класификација 130, апропријација 26,
извор финансирања 01 ( Издаци из
средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско
веће града Чачка, Програм 0602, Опште
услуге локалне самоуправе, програмска
активност 0009 - Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од
144.000,00 динара (120.000,00 динара нето
и 24.000,00 динара припадајући порез на
друге приходе), на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 6/1,
за новчану помоћ породици у току лечења
Луке Минића.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 6/1, економска
класификација 472 - Накнаде за социјалну
заштиту из буџета, Расходи по наменама
4721 – Накнаде из буџета у случају болести
и
инвалиднсти,
Функционална
класификација 090, Извор финансирања
01 (Издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава –
Градоначелник града, Програм 0901.
Социјална и дечија заштита, ПА 0011
Новчане помоћи.
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: 06-187/2019-III
6. децембар2019. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ
Милица Дачић, с.р.
заменик градоначелника

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 27/2018) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 130, апропријација 26,
извор финансирања 01 ( Издаци из
средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско
веће града Чачка, Програм 0602, Опште
услуге локалне самоуправе, програмска
активност 0009 - Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од 3.000,00
динара, на име обезбеђења додатних
средстава на апропријацији 538, за потребе
МЗ Пријевор, на име плаћања трошкова
платног промета.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 538, економска
класификација 421 – Стални трошкови,
Расход по наменама 4211 – Трошкови
платног промета и банкарских услуга,
Функционална класификација 160, Извор
финансирања 01 (издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава – Градска управа за
финансије,
Индиректни
корисник
буџетских средстава – Месна заједница
„Пријевор“ Чачак, Програм 0602. Опште
услуге локалне самоуправе, ПА 0002.
Функционисање месних заједница –
редовно пословање.
3. О извршењу овог решења стараће се
Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-187/2019-III
6. децембар 2019. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ
Милица Дачић, с.р.
заменик градоначелника
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389.
На основу члана 16. став 9. и члана 18.
Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени
гласник РС" бр. 125/2003 и 12/2006), члана 2.
Правилника о начину и роковима вршења пописа
имовине и обавеза корисника буџетских средстава
Републике Србије и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем ("Службени гласник
РС", број 33/2015 и 101/2018), члана 79. став 1.
тачка 12) Статута града Чачка ("Службени лист
града Чачка", број 6/2019),
Градоначелник
града
03.12.2019. године донео је

Чачка

дана

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И РОКОВИМА
ВРШЕЊА ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА
КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА И
УСКЛАЂИВАЊЕ КЊИГОВОДСТВЕНОГ
СТАЊА СА СТВАРНИМ СТАЊЕМ
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником прописују се начин и
рокови вршења пописа имовине и обавеза
корисника буџетских средстава града Чачка и
усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем које се утврђује пописом.
Члан 2.
Овај правилник односи се на кориснике
буџетских средстава града Чачка (директне и
индиректне кориснике буџетских средстава града
Чачка), сходно одредбама Закона о буџетском
систему (у даљем тексту: вршиоци пописа).
Члан 3.
Имовина која је предмет пописа обухвата:
нефинансијску имовину (у сталним средствима и у
залихама), финансијску имовину и обавезе, у
складу
са
правилником
који
прописује
класификациони оквир и контни план за буџетски
систем, као и усклађивање књиговодственог стања
са стварним стањем које је утврђено пописом.
Члан 4.
Усклађивање евиденција и стања главне
књиге са дневником, као и помоћних књига и
евиденција са главном књигом, врши се пре
пописа имовине и обавеза и пре припреме
финансијских извештаја.
Вршиоци пописа дужни су да попис и
усклађивање стања нефинансијске имовине врше
са стањем на дан 31. децембра године за коју се
врши попис.
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Вршиоци
пописа
дужни
су
да
усаглашавање финансијске имовине и обавеза
врше са стањем на дан 31. децембра године за коју
се врши попис.
Имовина других правних субјеката која се
у тренутку пописа, у складу са валидном
документацијом, налази на коришћењу код
вршиоца пописа евидентира се на посебним
пописним листама, које се достављају том
правном субјекту.
Члан 5.
Попис имовине и обавеза може бити
редован и ванредан.
Редован попис имовине и обавеза врши се
на крају пословне године, за коју се саставља
финансијски извештај – завршни рачун.
Промене стања имовине и обавеза у току
пописа, уносе се у пописне листе на основу
веродостојних рачуноводствених исправа.
У току пословне године ванредан попис
имовине и обавеза врши се у случају примопредаје
дужности лица које је овлашћено да управља
материјалним
и
новчаним
средствима
(рачунополагач), приликом настанка статусне
промене, приликом прибављања средстава и у
другим случајевима када то одлучи овлашћено
лице вршиоца пописа.
Члан 6.
Градоначелник доноси Одлуку о попису и
образовању комисије за попис имовине и обавеза
са стањем на дан 31. децембар којом именује
председника и чланове комисије, одређује период
у коме ће комисија вршити попис, време за попис
и рок за достављање извештаја о извршеном
попису Градској управи за финансије града Чачка.
За ванредан попис, овлашћено лице
вршиоца пописа посебним актом образује пописну
комисију.
За редован годишњи попис имовине и
обавеза, акт о образовању пописне комисије
доноси се најкасније до 10. децембра текуће
године.
Акт о образовању пописне комисије
доставља се свим члановима пописне комисије.
Члан 7.
У комисију за попис не могу бити одређена
лица која рукују имовином, односно која су
задужена за имовину која се пописује.
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Комисија за попис може ангажовати
вештака за процену квалитета и вредности
појединих облика имовине и обавеза.
2. НАЧИН ВРШЕЊА ПОПИСА
Члан 8.
Пописна комисија је дужна да састави план
рада по којем ће вршити попис, који обавезно
садржи све радње које ће се вршити пре и током
пописа. Рокови се планирају тако да се пописом
обухвати период пописа са стањем на дан 31.
децембра године за коју се врши попис.
Планови рада свих пописних комисија
усклађују се са спровођењем пописа, и то у
погледу рокова, радног времена и начина
спровођења пописа.
План рада и акт о образовању пописне
комисије доставља се и интерној ревизији.
Члан 9.
Пописној комисији, пре почетка пописа, од
стране Градске управе финансије града Чачка
доставља се пописна листа са уписаним подацима
(номенклатурни број, назив и врста, јединица мере
и евентуално неки други подаци, осим података о
количини и вредности).
Члан 10.
Рад пописне комисије обухвата:
1) утврђивање стварних количина имовине која се
пописује, и то: бројањем, мерењем, проценом и
сличним поступцима, ближим описивањем
пописане имовине и уношењем тих података у
пописне листе;
2) утврђивање стварног стања на основу пописних
листа на пописним местима и том приликом се
сачињавају два примерка пописних листа имовине
од којих се један примерак потписан од стране
пописне комисије и лица које задужује имовину у
датом простору оставља на пописном месту као
задужење за сталну имовину која се користи, а
други примерак представља саставни део
извештаја о попису;
3) евидентирање у пописне листе натуралних
промена са стањем на дан 31. децембра године за
коју се врши попис;
4) евидентирање о оштећењу имовине са уоченим
примедбама;
5) достављање посебних пописних листа за
имовину која се налази код других правних
субјеката, на основу веродостојне документације;
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6) попис готовинских еквивалената и готовине у
благајни, хартије од вредности и сталних
средстава плаћања који се врши бројањем према
апоенима и уписивањем утврђених износа у
посебне пописне листе; готовина и хартије од
вредности које се налазе на рачунима и депорачунима пописују се на основу извода са стањем
тих средстава на дан 31. децембра године за коју
се врши попис;
7) попис финансијске имовине и обавеза који се
врши према стању у пословним књигама;
8) састављање извештаја о извршеном попису.
Члан 11.
Пописна комисија у сарадњи са
одговарајућим стручним службама испитује и
анализира утврђене вишкове и мањкове и узроке
њиховог настајања, а по потреби узима и изјаве
одговорних лица.
3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ПОПИСУ
Члан 12.
По извршеном попису, пописна комисија
сачињава извештај о извршеном попису, који
обавезно садржи: стварно и књиговодствено стање
имовине и обавеза; разлике између стварног стања
утврђеног пописом и књиговодственог стања;
предлог начина решавања утврђених разлика
(мањкова и вишкова, начин надокнађивања
мањкова и евидентирање вишкова, као и начин за
решавање питања имовине која није више за
употребу); примедбе и објашњења радника који
рукују имовином, односно који су задужени
материјалним и новчаним средствима (о
утврђеним разликама), као и друге примедбе и
предлоге пописне комисије у вези са пописом, уз
који се прилаже пописна листа и документација
која је служила за састављање пописне листе.
Члан 13.
Извештај
о
извршеном
попису
нефинансијске имовине за претходну годину,
пописна комисија доставља Градској управи за
финансије града Чачка – Служби рачуноводства
најкасније до 25. јануара наредне године.
Извештај
о
извршеном
попису
финансијске имовине и обавеза за претходну
годину, пописна комисија доставља Градској
управи за финансије града Чачка, најкасније до 15.
фебруара наредне године.
Пописна комисија сачињава коначан
Извештај о извршеном попису са предлогом
решења и доставља најкасније до 25. фебруара
наредне године овлашћеном лицу, ради усвајања и
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одлучивања по утврђеним одступањима, као и
интерној ревизији.
Члан 14.
Градска управа за финансије града Чачка
разматра извештај о извршеном попису и доноси
Решење о усвајању извештаја које потписује
наредбодавац буџета – градоначелник.
Уколико извештај о извршеном попису
садржи пропусте и неправилности, исти се враћа
пописној комисији, односно пописној комисији на
дораду и одређује примерени рок за достављање
новог извештаја.
Извештај о извршеном попису и Решење о
усвајању извештаја доставља се на књижење, ради
усаглашавања књиговодственог стања са стварним
стањем.

Страна 2547 – Број 18

4. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Даном ступања на снагу овог правилника
престаје да важи правилник о попису имовине,
потраживања и обавеза ("Службени гласник града
Чачак" бр. 8/12).
Члан 16.
Овај правилник ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
града Чачка".
ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 404-69/2019-II
03.12.2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милун Тодоровић, с.р.
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