ГОДИНА LII

БРОЈ 1

Цена овог броја је 600 динара

ЧАЧАК 18. јануар
2018. године

Годишња претплата је 10.000 динара

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-3/2018-III
17. јануар 2018. године

1.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/20013,
22/2013 и 15/2015) и члана 25. став 1. Одлуке о
одобравању и финансирању програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у
области спорта у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр.
23/2016),
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 17. јануара 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању Стручне комисије за избор
годишњих, односно посебних програма у
области спорта
I
За оцену годишњих и посебних програма,
образује се Стручна комисија за избор годишњих,
односно посебних програма у области спорта, у
саставу:

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
2.
На основу члана 29. став 1. Закона о
комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр.
88/2011 и 104/2016) 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 и 18/2016),
Градско веће града Чачка, на седници
одржаноj 17. јануара 2018. године, донело је

ПРЕДСЕДНИК

РЕШЕЊЕ

Владан Милић, доктор ветеринарске
медицине, помоћник Градоначелника за област
друштвених делатности.

О СУБВЕНЦИОНИСАНОЈ ЦЕНИ
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ПОРОДИЦИ СА
ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ И/ИЛИ ДЕТЕТОМ СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У 2018. ГОДИНИ

ЧЛАНОВИ
1. Владимир Словић, струковни инжењер, одборник
Скупштине града
2. Ивана Вукајловић, мастер професор спорта и
физичког васпитања, представник надлежног
територијалног спортског савеза града
3. Немања Трнавац, дипломирани професор физичке
културе, члан Градског већа задужен за област
спорта и туризма
4. Владимир Гојгић, дипломирани правник, запослен
у Градској управи за локални економски развој
5. Драган Шулубурић, економиста
6. Горан Павловић, фудбалски тренер
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.

1. Субвенционисана цена комуналних
услуга породици са троје и више деце и/или са
дететом са сметњама у развоју која остварује право
на дечији додатак утврђује се месечно у висини
месечне обавезе за извршене комуналне услуге, а
највише до висине номиналног месечног износа
дечијег додатка који је утврђен решењем
надлежног министарства.
2. Субвенционисана цена комуналних
услуга породици са троје и више деце и/или са
дететом са сметњама у развоју која не остварује
право на дечији додатак утврђује се месечно у
висини месечне обавезе за извршене комуналне
услуге, а највише до 50% од номиналног месечног
износа дечијег додатка који је утврђен решењем
надлежног министарства.
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3. Ово решење биће објављено у
„Службеном листу града Чачка“, и ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања, а примењује
се од 1. фебруара 2018. године.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број:06-3/2018-III
17. јануар 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
3.
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 13. Одлуке о додатној финансијској
подршци породици са децом ("Сл. лист града
Чачка", бр. 1/2015) и члана 7. став 2. Правилника о
праву на накнаду трошкова боравка детета у
предшколској установи чији је оснивач друго
правно или физичко лице ("Сл. лист града Чачка",
бр. 7/2015 и 17/2016),
Градско веће града Чачка на седници
одржаној 17. јануара 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
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 2017/18. ГОДИНУ

празнују у Републици Србији и обележавају
нерадно.
Право на финансијску помоћ из тачке 1.
овог решења, може да оствари родитељ, старатељ,
усвојитељ или хранитељ у радној 2017/18 години,
под условима да дете није уписано у вртић
предшколских установа чији је оснивач град Чачак
због недостатка капацитета, да је родитељ
закључио уговор о боравку детета у приватној
предшколској установи, да дете похађа приватну
предшколску установу и другим условима
прописаним Одлуком о финансијској подршци
породици са децом ("Сл. лист града Чачка", бр.
1/2015) и Правилником о праву на накнаду дела
трошкова боравка у предшколској установи чији је
оснивач друго правно или физичко лице ("Сл. лист
града Чачка", бр. 7/2015).
5. Право из тачке 1. ове одлуке оствариће
највише 650 деце („Мимиланд“ 420 деце а
„Гимназион 230“) према броју и датуму
подношења захтева преко писарнице Градске
управе за друштвене делатности града Чачка или
поште.
6. Ступањем на снагу овог решења престаје
да важи Решење Градског већа 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 2017/18. годину („Сл.лист града Чачка" бр.
18/2017).
7. Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у "Службеном листу
града Чачка", а примењиваће се од 1. фебруара
2018. године до 31. августа 2018. године.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број:06-3/2018-III
17. јануар 2018. године

1. Месечни износ накнаде трошкова
боравка деце у предшколској установи чији је
оснивач друго правно или физичко лице који се
плаћа из буџета града Чачка износи 11.000 динара
за целодневни облик рада у трајању од 11 часова,
за радну 2017/2018 годину.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

2. Дневни износ боравка детета утврђује се
дељењем месечног износа који се признаје као
основ за обрачун дела трошкова боравка деце.
3. За дане оправданог одсуства детета
(болест, годишњи одмор родитеља и др.), уплаћује
се 50% од дневног износа.
4. За дане неоправданог одсуства детета не
плаћа се накнада.
Трошкови боравка детета у приватној
предшколској установи не надокнађују се за дане
викенда, државних и верских празника који се

18. јануар 2018. године

4.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(,,Сл. лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015 и 26/2016) и члана 4. Одлуке о
буџету града Чачка за 2018. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 24/2017),
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 17. јануара 2018. године, донело је

18. јануар 2018. године
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Средства по профактури која је издата од
стране иностране здравствене установе пренеће се
у динарској противвредности по средњем курсу
Народне банке Србије на дан доношења Одлуке о
додели финансијске помоћи за вантелесну
оплодњу.

ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА
ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ У 2018. ГОДИНИ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

У истој календарској години финансијска
помоћ се може доделити једанпут.

Овим
правилником
уређују
се
критеријуми, висина, поступак за остваривање
права на финансијску помоћ за вантелесну
оплодњу у 2018. години и начин извештавања о
наменском коришћењу додељених средстава.
Овим правилником утврђују се шира права
у односу на права из обавезног здравственог
осигурања у циљу да се што већи број парова
укључи у поступак вантелесне оплодње.

IV. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
Члан 5.
Захтев за доделу финансијске помоћи се
подноси Градоначелнику града Чачка.
Потребна документа за остваривање права
на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу су:
-

Шира права у смислу овог правилника су:
избор здравствене установе која ће спроводити
поступак вантелесне оплодње, број покушаја
вантелесне оплодње и године старости жене.
Члан 2.
О правима по овом правилнику
Градоначелник обавештава грађане преко
средстава јавног информисања са којима је град
Чачак закључио уговор о оглашавању у локалном
недељном листу.
II. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ПРАВА
Члан 3.

-

-

Критеријуми за остваривање права на
финансијску помоћ за вантелесну оплодњу су:
-

-

-

да пар има држављанство Републике Србије
да пар има пребивалиште на територији града
Чачка најмање годину дана пре дана подношења
захтева;
да пар испуњава критеријуме које је прописала
Републичка стручна комисија Министарства
здравља за лечење поступцима биомедицински
потпомогнутог оплођења;
да је пар, уколико је жена млађа од 42 године,
искористио право на три покушаја који се
финансирају из средстава обавезног здравственог
осигурања.
III. ВИСИНА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ
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-

извод из матичне књиге венчаних или изјава
оверена од стране два сведока да пар остварује
заједницу живота у складу са Законом којим се
уређују породични односи (у случају ванбрачне
заједнице);
уверења о држављанству Републике Србије пара;
уверења о пребивалишту пара;
фотокопије личних карти или штампани подаци са
електронске личне карте ;
профактура зравствене установе која ће
спроводити поступак вантелесне оплодње о
висини средстава потребних за покриће трошкова
вантелесне оплодње и решење о упису установе у
регистар код надлежног органа;
потврда Републичког фонда за здравствено
осигурање - Филијале за Моравички округ Чачак,
да пар испуњава критеријуме прописане од стране
Републичке стручне комисије Министарства
здравља за лечење поступцима биомедицински
потпомогнутог оплођења;
потврда Републичког фонда за здравствено
осигурање – Филијале за Моравички округ Чачак,
да је пар искористио право на три покушаја који се
финансирају из средстава обавезног здравственог
осигурања, уколико је жена млађа од 42 године.
Уколико је жена старија од 42 годинe, овај доказ
није потребно подносити.
Уколико поступак вантелесне оплодње
спроводи инострана здравствена установа,
документа те здравствене установе морају бити
преведена и оверена од стране судског
преводиоца.

Члан 4.

Члан 6.

Висина финансијске помоћи износи до
300.000,00 динара по пару и исплаћују се
једнократно, у износу према профактури
здравствене установе која ће спроводити поступак
вантелесне оплодње.

Одлуку о додели финансијске помоћи
доноси Градоначелник.
На основу Одлуке закључује се уговор
између корисника средстава и града Чачка.
Уговором се уређују права и обавезе уговорних
страна.
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Додељена средства се преносе на основу
закљученог уговора, на текући рачун једног
партнера.
V. НАЧИН ИЗВЕШТАВАЊА О
НАМЕНСКОМ КОРИШЋЕЊУ ДОДЕЉЕНИХ
СРЕДСТАВА
Члан 7.
Корисник средстава је дужан да додељена
средства користи искључиво за намену за коју су
му додељена.
Доказ о наменском трошењу додељених
средстава је извештај са рачунима здравствене
установе о спроведеном поступку вантелесне
оплодње, који је корисник дужан да достави у року
од 6 месеци од дана преноса средстава.
Уколико корисник средстава, у року из
претходног става, не достави извештај са рачунима
здравствене установе, сматраће се да средства
нису наменски утрошена и против истог
покренуће се поступак за повраћај пренетих
средстава увећаних за законску затезну камату.
Корисник средстава је дужан да изврши
повраћај неутрошених средстава, у противном
против истог ће се покренути поступак за повраћај
средстава увећаних за законску затезну камату.
Недостављање извештаја, ненаменско
трошење средстава и неизвршавање повраћаја
неутрошених средстава има за последицу и
неодобравање средстава у наредној години.
VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу града
Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-3/2018-III
17. јануар 2018. године
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Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 17. јануара 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
1.000.000,00 динара, на име обезбеђења додатних
средстава на апропријацији 333, за потребе Дома
културе Чачак, на име финансирања два нова
пројекта у сарадњи са Центром за визуелна
истраживања и развој визуелне културе „Круг“ и
то: Међународни симпозијум „Уметност и папир“
и Међународна изложба „Библиотека- отворена
књига Балкана“.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 333, економска класификација 424Специјализоване
услуге,
Функционална
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 1201-0002
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: 06-3/2018-III
17. јануар 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
6.
5.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) 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 и 26/2016) 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,

18. јануар 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 17. јануара 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
120.000,00 динара (100.000,00 динара нето и
20.000,00 динара припадајући порез на друге
приходе), за непланиране сврхе за које није
утврђена апропријација и то за новчану помоћ
Ленки Гајић, ученици Гимназије у Чачку, на име
трошкова лечења и отвара нова апропријација 9/1,
економска класификација 472- Накнаде за
социјалну заштиту из буџета, Функционална
класификација 110, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава – Градоначелник
града, Програм 16. Политички систем локалне
самоуправе, ПА 2101-0002 Функционисање
извршних органа.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
нову апропријацију 9/1, економска класификација
472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета,
Функционална
класификација
110,
извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града), Директни корисник буџетских средстава –
Градоначелник града, Програм 16. Политички
систем локалне самоуправе, ПА 2101-0002
Функционисање извршних органа.
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: 06-3/2018-III
17. јануар 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
7.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 13. Одлуке о буџету
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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 17. јануара 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
48.000,00 динара (40.000,00 динара нето и 8.000,00
динара припадајући порез на друге приходе), на
име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 9/1, за новчану помоћ Зорици
Зимоњић из Чачка, за превазилажење тешке
материјалне ситуације.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 9/1, економска класификација 472Накнаде за социјалну заштиту из буџета,
Функционална
класификација
110,
извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града), Директни корисник буџетских средстава –
Градоначелник града, Програм 16. Политички
систем локалне самоуправе, ПА 2101-0002
Функционисање извршних органа.
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: 06-3/2018-III
17. јануар 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

8.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) 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,
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 17. јануара 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
48.000,00 динара (40.000,00 динара нето и 8.000,00
динара припадајући порез на друге приходе), на
име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 9/1, за новчану помоћ Милораду
Опанчини из Чачка, за трошкове лечења.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 9/1, економска класификација 472Накнаде за социјалну заштиту из буџета,
Функционална
класификација
110,
извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града), Директни корисник буџетских средстава –
Градоначелник града, Програм 16. Политички
систем локалне самоуправе, ПА 2101-0002
Функционисање извршних органа.
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: 06-3/2018-III
17. јануар 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

9.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) 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 17. јануара 2018. године, донело је
10.

18. јануар 2018. године
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
120.000,00 динара (100.000,00 динара нето и
20.000,00 динара припадајући порез на друге
приходе), на име обезбеђења додатних средстава
на апропријацији 9/1, за новчану помоћ Луки
Ракоњцу, ученику ОШ „Владислав Петковић Дис“
Заблаће, на име трошкова лечења.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 9/1, економска класификација 472Накнаде за социјалну заштиту из буџета,
Функционална
класификација
110,
извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града), Директни корисник буџетских средстава –
Градоначелник града, Програм 16. Политички
систем локалне самоуправе, ПА 2101-0002
Функционисање извршних органа.
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: 06-3/2018-III
17. јануар 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

18. јануар 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
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.
10.
На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“ бр.
41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015-др. Закон и 9/2016-одлика УС) и члана 121.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“, бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и 26/2016), на предлог
Савета за безбедност саобраћаја,
Градско веће града Чачка, на седници одржаној 17. јануара 2018. године, донело је
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Овим програмом утврђује се коришћење средстава за финансирање унапређења безбедности
саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2018. годину.
II
За реализацију овог програма планирана су средства Одлуком о буџету града Чачка за 2018. годину,
у износу од 24.000.000,00 динара, а обезбедиће се сразмерно оствареним приходима.
III
Структура средстава из тачке II овог Програма је следећа:
ПРИХОДИ
- Приходи планирани Буџетом од новчаних казни за саобраћајне прекршаје у 2018. години у износу од
24.000.000,00 динара и
УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ...................................................................... 24.000.000,00 динара.
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
1. Средства за поправљање саобраћајне инфраструктуре у износу од 12.000.000,00 динара (средства су
исказана са ПДВ-ом) и то:
Број
Ек.клас.
апроп.

Организациона класификација

Планирани
износ
8.000.000,00

535

425

Текуће поправке и одржавање - поправљање саобраћајне
инфраструктуре

536

425

Текуће поправке и одржавање - поправљање саобраћајне
инфраструктуре (полигон за обуку возача)

4.000.000,00

Укупно

12.000.000,00

ЈП Градац као јавно предузеће коме је поверено Одлуком о оснивању управљање над општинским
путевима, улицама, некатегорисаним путевима у насељима на територији града, предлагаће Савету за
безбеднот саобраћаја динамички план реализације и трошења апропријације 535 и 536 са детаљним описом,
припремом предмера и предрачуна радова на поправљању саобраћајне инфраструктуре, припремати
документацију за јавну набавку и вршити надзор над реализацијом истих о чему ће извештавати Савет.
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2. Средства за остале намене у износу од 12.000.000,00 динара (средства су исказана са ПДВ-ом)
распоређују се на следећи начин и то:
Број Ек.клас.
апроп.

Организациона класификација

Планирани
износ

269

4631

Трансфери осталим нивоима власти- Текући трансфери
основним и средњим школамa-Подршка ученицима који
учествују на школским такмичењима из области саобраћаја

200.000,00

270

4632

Трансфери осталим нивоима власти- Капитални трансфери
основним школамa -набавка опреме за унапређење
безбедности саобраћаја за основне школе

1.200.000,00

533

423

Услуге по уговору - накнаде за рад Савета за безбедност
саобраћаја и стручно усавршавање

534

423

Услуге по уговору - Израда стратегије у области саобраћаја

2.500.000,00

537

426

Материјал - Набавка светлоодбојних прслука за ђаке прваке
и дидактичких средстава

500.000,00

538

426

Материјал - Превентивно промотивне активности из
области безбедности саобраћаја

100.000,00

1.000.000,00

539

426

Материјал - Набавка седишта за прворођену децу

540

426

Материјал - Потрошни материјал за уређаје за откривање
саобраћајних прекршаја

300.000,00

541

512

Машине и опрема - набавка два возила за потребе
саобраћајне полиције за контролу и регулисање саобраћаја

3.000.000,00

Машине и опрема - Техничко опремање јединица
саобраћајне полиције и видео надзор за градске
саобраћајнице

1.200.000,00

542

512

Укупно

2.000.000,00

12.000.000,00

УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ...................................................... 24.000.000,00 динара.
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IV
О реализацији овог програма стараће се Градска управа за финансије града Чачка, ЈП Градац и
Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка, а у складу са предлогом Савета за безбедност
саобраћаја.
V
Овај програм објавити у „Службеном листу града Чачка“.
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-3/2018-III
17. јануар 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

САДРЖАЈ
САДРЖАЈ
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САДРЖАЈ
1. Решење о образовању Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта
.......................................................................................................................................................................................1
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