
 

ГОДИНА LI БРОЈ 21 
ЧАЧАК  27. новембар 

2017. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

346. 

На основу члана 56. став 2. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ 

бр. 21/2016) и члана 121. став 1. тачка 7. Статута 

града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 

8/2013, 22/2013, 15/2015 и 26/2016),  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 20. новембра 2017. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

о постављењу вршиоца дужности начелника 

Градске управе за друштвене делатности 

ПОСТАВЉА СЕ Милка Станковић, дипл. 

правник из Чачка, за вршиоца дужности начелника 

Градске управе за друштвене делатности града 

Чачка, почев од 21.11.2017. године, до постављења 

начелника Градске управе за друштвене 

делатности града Чачка, а најдуже на три месеца. 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-196/2017-III 

20. новембар 2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

347. 

На основу члана 53. Закона о запосленима 

у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 21/2016) и члана 

121. став 1. тачка 7. Статута града Чачка („Сл.лист 

града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и 

26/2016),  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 20. новембра 2017. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

о престанку рада на положају начелника 

Градске управе за друштвене делатности 

Надежди Вуксановић, дипл. правнику из 

Чачка, престаје рад на положају начелника 

Градске управе за друштвене делатности, 

закључно са 16.11.2017. године, због одласка у 

пензију. 

Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-196/2017-III 

20. новембар 2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

348. 

На основу члана 121. Статута града Чачка 

(„Сл.лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/20013, 

22/2013, 15/2015 и 26/2016) и члана 31. 

Пословника Градског већа града Чачка ( „Сл. лист 

града Чачка“  бр. 4/2008 и 16/2013),  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 20. новембра 2017. године, донело је  

Р Е Ш Е Њ Е 

о измени Решења о образовању Преговарачког 

тима за учешће у преговарању за закључивање 

колективних уговора за јавна предузећа и 

јавне службе 

I 

У Решењу о образовању Преговарачког 

тим за учешће у преговарању за закључивање 

колективних уговора за јавна предузећа и јавне 

службе („Сл. лист града Чачка“ бр.18/2016) уместо 

Надежде Вуксановић, дипломираног правника, 
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начелника Градске управе за друштвене 

делатности, за руководиоца Преговарачког тима 

одређује се Небојша Бежанић, дипломирани 

правник, начелник Градске управе за опште и 

заједничке послове. 

II 

Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

Град  Чачак 

Градско веће 

Број: 06-196/2017-III 

20. новембар 2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

349. 

На основу члана 8. 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-

одлука УС) и члана 121. Статута града Чачка 

(„Сл.лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/20013, 

22/2013, 15/2015 и 26/2016), 

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 20. новембра 2017. године, донело је  

Р Е Ш Е Њ Е 

о измени Решења о образовању Савета за 

безбедност саобраћаја 

 I 

У Решењу о образовању Савета за 

безбедност саобраћаја („Сл. лист града Чачка“ 

бр.18/2016) уместо Драгојла Пртењака, 

дипломираног инжењера саобраћаја, који се 

одређује за члана Савета, за председника Савета за 

безбедност саобраћаја одређује се Александар 

Петронијевић, дипломирани инжењер саобраћаја, 

досадашњи члан Савета. 

II 

Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

Град  Чачак 

Градско веће 

Број: 06-196/2017-III 

20. новембар 2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

350. 

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 14. Одлуке о буџету 

града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града 

Чачка“ бр. 25/2016, 16/2017 и 19/2017), а по 

предлогу Градске управе за  финансије,  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 20. новембра 2017. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 25/2016, 16/2017 и 19/2017) раздео 

2, Градско веће, функционална класификација 

111, апропријација 34, 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 15.000,00 динара, на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 209, за потребе Градске управе 

за друштвене делатности, за плаћање месечних 

карата за долазак на посао и одлазак са посла 

запослених у Управи. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 209, економска класификација 

413- Накнаде у натури,  Функционална 

класификација 111, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за друштвене делатности,  Програм 15. 

Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0602-

0001 Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина. 

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: 06-196/2017-III 

20. новембар 2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 
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351. 

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 14. Одлуке о буџету 

града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града 

Чачка“ бр. 25/2016, 16/2017 и 19/2017), а по 

предлогу Градске управе за  финансије,  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 20. новембра 2017. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 25/2016, 16/2017 и 19/2017) раздео 

2, Градско веће, функционална класификација 

111, апропријација 34, 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 1.530.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 346, за потребе Предшколске 

установе „Радост“ Чачак, за исплату осталих 

текућих дотација и трансфера који се 

исплаћују приликом обрачуна и исплате плата. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 346, економска класификација 

465- Остале дотације и трансфери,  

Функционална класификација 911, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских 

средстава – Градска управа за друштвене 

делатности,  Програм 15. Опште услуге 

локалне самоуправе, ПА 2001-0001 

Функционисање предшколских установа. 

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: 06-196/2017-III 

20. новембар 2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

352. 

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 14. Одлуке о буџету 

града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града 

Чачка“ бр. 25/2016, 16/2017 и 19/2017), а по 

предлогу Градске управе за  финансије,  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 20. новембра 2017. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 25/2016, 16/2017 и 19/2017) раздео 

2, Градско веће, функционална класификација 

111, апропријација 34, 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 400.500,00 динара, на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 351, за потребе Предшколске 

установе „Радост“ Чачак, за набавку 

расхладних витрина за централну кухињу 

„Надежда Петровић“ Чачак. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 351, економска класификација 

512- Машине и опрема,  Функционална 

класификација 911, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за друштвене делатности,  Програм 15. 

Опште услуге локалне самоуправе, ПА 2001-

0001 Функционисање предшколских установа. 

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: 06-196/2017-III 

20. новембар 2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 
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353. 

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 14. Одлуке о буџету 

града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града 

Чачка“ бр. 25/2016, 16/2017 и 19/2017), а по 

предлогу Градске управе за  финансије,  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 20. новембра 2017. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града 

Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист града Чачка“ број 

25/2016, 16/2017 и 19/2017) раздео 2, Градско веће, 

функционална класификација 111, апропријација 

34, 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 3.000.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацијама 526 и 

539/1 за потребе заштите животне средине и то за 

побољшање квалитета животне средине у ужем 

градском језгру и на сеоском подручју . 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на: 

- апропријацију 526, економска класификација 

424- Специјализоване услуге-зелени заштитни 

појас (ЈКП Градско зеленило),  Функционална 

класификација 500, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска управа за 

финансије,  Програм 6. Заштита животне средине, 

ПА 0401-0001 Управљање заштитом животне 

средине, износ 2.000.000,00 динара; 

- апропријацију 539/1, економска класификација 

425- Текуће поправке и одржавање- рециклажна 

острва,  Функционална класификација 160, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за финансије,  Програм 15. Опште 

услуге локалне самоуправе, ПА 0602-0002 

Функционисање месних заједница, износ 

1.000.000,00 динара. 

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: 06-196/2017-III 

20. новембар 2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

354. 

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 14. Одлуке о буџету 

града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града 

Чачка“ бр. 25/2016, 16/2017 и 19/2017), а по 

предлогу Градске управе за  финансије,  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 20. новембра 2017. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 25/2016, 16/2017 и 1972017) раздео 

2, Градско веће, функционална класификација 

111, апропријација 34, економска класифика–

ција 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 54.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 11/1, за 

новчану помоћ Александри Славковић из 

Чачка, за трошкове поправке медицинског 

апарата потребног за редовну свакодневну 

терапију по утврђеној дијагнози. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 11/1, економска класификација 

472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета,  

Функционална класификација 111, 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: 06-196/2017-III 

20. новембар 2017. године 
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ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

355. 

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 14. Одлуке о буџету 

града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града 

Чачка“ бр. 25/2016, 16/2017 и 19/2017), а по 

предлогу Градске управе за  финансије,  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 20. новембра 2017. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града 

Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист града Чачка“ број 

25/2016, 16/2017 и 19/2017) раздео 2, Градско веће, 

функционална класификација 111, апропријација 

34, 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 66.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 11/1, за 

новчану помоћ Бранку Марићу из Чачка, на име 

трошкова набавке лекова. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 11/1, економска класификација 472- 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета,  

Функционална класификација 111, 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: 06-196/2017-III 

20. новембар 2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 

356. 

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 14. Одлуке о буџету 

града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града 

Чачка“ бр. 25/2016, 16/2017 и 19/2017), а по 

предлогу Градске управе за  финансије,  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 20. новембра  2017. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града 

Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист града Чачка“ број 

25/2016, 16/2017 и 19/2017) раздео 2, Градско веће, 

функционална класификација 111, апропријација 

34, 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 276.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 234, за 

потребе ОШ „22. децембар“ Доња Трепча, за 

трошкове обележавања јубилеја 120 година 

постојања Школе. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 234, 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,  Програм 9. Основно 

образовање и васпитање, 2002-0001 

Функционисање 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: 06-196/2017-III 

20. новембар 2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 
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357. 

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 14. Одлуке о буџету 

града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града 

Чачка“ бр. 25/2016, 16/2017 и 19/2017), а по 

предлогу Градске управе за  финансије,  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 20. новембра 2017. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 25/2016, 16/2017 и 19/2017) раздео 

2, Градско веће, функционална класификација 

111, апропријација 34, 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 8.500,00 динара, на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 236, за потребе ОШ „Степа 

Степановић“ Горња Горевница, за трошкове 

набавке котла за парно грејање. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на апропријацију 236, економска 

класификација 4632- Трансфери осталим 

нивоима власти- Капитални трансфери 

основним школама,  Функционална 

класификација 912, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за друштвене делатности,  Програм 9. 

Основно образовање и васпитање, 2002-0001 

Функционисање 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: 06-196/2017-III 

20. новембар 2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 

358. 

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 14. Одлуке о буџету 

града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града 

Чачка“ бр. 25/2016, 16/2017 и 19/2017), а по 

предлогу Градске управе за  финансије,  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 20. новембра 2017. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 25/2016, 16/2017 и 19/2017) раздео 

2, Градско веће, функционална класификација 

111, апропријација 34, 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 600.000,00 динара, на име 

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацијама 287 и 289 за потребе Дома 

културе Чачак, за финансирање трошкова 

организације дочека Нове 2018. године. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на: 

- апропријацију 287, економска класификација 

423- Услуге по уговору-организација 

божићних и новогодишњих празника,  

Функционална класификација 820, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских 

средстава – Градска управа за друштвене 

делатности,  Програм 13. Развој културе и 

информисања, ПА 1201-0002 јачање културне 

продукције и уметничког стваралаштва- 

средства Града, износ 150.000,00 динара; 

- апропријацију 289, економска класификација 

424- Специјализоване услуге-организација 

божићних и новогодишњих празника,  

Функционална класификација 820, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских 

средстава – Градска управа за друштвене 

делатности,  Програм 13. Развој културе и 

информисања, ПА 1201-0002 јачање културне 

продукције и уметничког стваралаштва- 

средства Града, износ 450.000,00 динара; 

3. О извршењу овог решења стараће се Градска 

управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 
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ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-196/2017-III 

20. новембар 2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

359. 

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 14. Одлуке о буџету 

града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града 

Чачка“ бр. 25/2016, 16/2017 и 19/2017), а по 

предлогу Градске управе за  финансије,  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 20. новембра 2017. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 25/2016, 16/2017 и 19/2017) раздео 

2, Градско веће, функционална класификација 

111, апропријација 34, економска класифика–

ција 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 75.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 268, за 

потребе Уметничке галерије „Надежда 

Петровић“ Чачак, за трошкове поправке два 

гасна котла на локацији централне зграде 

Галерије и у Галерији „Рисим“. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на апропријацију 268, економска класифика–

ција 425- Текуће поправке и одржавање,  

Функционална класификација 820, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских 

средстава – Градска управа за друштвене 

делатности,  Програм 13. Развој културе и 

информисања, ПА 1201-0001 Функционисање 

локалних установа културе- 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: 06-196/2017-III 

20. новембар 2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

360. 

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 14. Одлуке о буџету 

града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града 

Чачка“ бр. 25/2016, 16/2017 и 19/2017), а по 

предлогу Градске управе за  финансије,  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 20. новембра 2017. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 25/2016, 16/2017 и 19/2017) раздео 

2, Градско веће, функционална класификација 

111, апропријација 34, економска класифика–

ција 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 11/1, за 

новчану помоћ Максиму Стокићу из Чачка, 

студенту Математичког факултета у Београду, 

на име трошкова одласка на Конференцију 

математичара која се одржава у Шведској од 

11. до 13. јануара 2018. године. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на апропријацију 11/1, економска 

класификација 472- Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета,  Функционална 

класификација 111, 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“. 
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ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-196/2017-III 

20. новембар 2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

361. 

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 14. Одлуке о буџету 

града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града 

Чачка“ бр. 25/2016, 16/2017 и 19/2017), а по 

предлогу Градске управе за  финансије,  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 20. новембра 2017. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 25/2016, 16/2017 и 1972017) раздео 

2, Градско веће, функционална класификација 

111, апропријација 34, 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 52.800,00 динара, на име  

обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 11/1, за новчану помоћ Милици 

Урошевић из Чачка, на име трошкова лечења. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на апропријацију 11/1, економска 

класификација 472- Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета,  Функционална 

класификација 111, 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: 06-196/2017-III 

20. новембар 2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

362. 

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 14. Одлуке о буџету 

града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града 

Чачка“ бр. 25/2016, 16/2017 и 19/2017), а по 

предлогу Градске управе за  финансије,  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 20. новембра 2017. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 25/2016, 16/2017 и 19/2017) раздео 

2, Градско веће, функционална класификација 

111, апропријација 34, економска класифика–

ција 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 90.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 11/1, за 

новчану помоћ на име трошкова лечења 

малолетног Вељка Стојановића из Чачка. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се 

на апропријацију 11/1, економска 

класификација 472- Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета,  Функционална 

класификација 111, 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: 06-196/2017-III 

20. новембар 2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 
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363. 

Градска управа за локалну пореску 

администрацију града Чачак, на основу члана 6. ст. 

5 до 8.  Закона о порезима на имовину („Сл. 

Гласник РС“, бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 

5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС, 47/13, 68/14 и 

др. Закон, у даљем тексту: Закон ) и члана 3. 

Одлуке о градским управама (“Службени лист 

града Чачка”, бр. 8/2008, 21/2009, 11/2015, 19/2016 

и 26/2016 ), а по претходно прибављеној 

сагласности  Градоначелника града Чачка 

Закључком број: 38-6/2017-II од        14.11.2017 

године, дана  15.11.2017.године, доноси 

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА ПРОСЕЧНЕ 

ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА 

ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО 

ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

ЗА 2018. ГОДИНУ  

1. Утврђује се износ просечне цене квадратног 

метра одговарајућих непокрености по зонама на 

територији града Чачка за утврђивање пореза на 

имовину за 2018. године, и то: 

Групе непокретности 

Назив зоне 

ПРВА зона ДРУГА зона ТРЕЋА зона ЧЕТВРТА 

зона 

ПЕТА зона 

1. Грађевинско земљиште - 4.272,57 дин. 4.272,57 дин. 616,70 дин. 653,58 дин. 

2. Пољопривредно земљиште - - 236,35 236,35 дин. 149,90 дин. 

3. Шумско земљиште - - 52,17 52,17 дин. 51,33 дин. 

4. Станови 74.551,72 дин. 80.171,64 дин. 73.980,63 дин. 69.954,30 дин. 69.954,30 

5. Куће за становање 68.396,53 68.396,53 дин. 28.115,22 дин. 29.135,25 дин. 19.281,95 дин. 

6. Пословне зграде и други 

(надземни и подземни) 

грађевински објекти који 

служе за обављање делатности 

135.921,71 дин. 81.456,49 дин 24.622,03 дин. 58.506,42 дин. 58.506,42 

7. Гаражу и гаражна места  24.990,64 24.990,64 дин. 18.536,76 дин. 20.589,48 дин. 20.589,48 

 Просечне цене одговарајућих 

непокретности на основу којих је за 2017. годину 

утврђена основица пореза на имовину за 

непокретности обвезника који не води пословне 

књиге у најопремљенијој зони, а која се примењује 

за врсте непокретности у зонама у којима није 

остварено најмање три промета износи: 

за грађевинско земљиште: 1.623,00 динара 

за пољопривредно земљиште: 307,00 динара 

за шумско земљиште: 70,00 динара 

2. Решење објавити у “Службеном листу града 

Чачка” и на интернет страни града Чачка – Градска 

управа за локалну пореску администрацију. 

(www.cacak.org.rs) 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 Одредбама члана 6. став 1. Закона о 

порезима на имовину (“Службени гласник 

Републике Србије” број 26/01, 45/02-УС, 80/02, 

80/02 – др. Закон, 135/04, 61/07, 05/09, 101/10, 

24/11, 78/11, 57/12-УС,  47/13, 68/2014 – др. Закон, 

у даљем тексту: Закон), прописано је да се 

вредност непокретности као основице пореза на 

имовину пореског обвезника који не воде 

пословне књиге утврђује применом следећих 

елемената: 

корисна површина; 

      просечна цена квадратног метра одговарајућих 

непокретности у зони у којој се налази 

непокретност. 

http://www.cacak.org.rs/
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 Одредбама члана 6. став 5. до 8. Закона, 

прописано је да просечну цену одговарајућих 

непокретнсоти по зонама на територији јединице 

локалне самоуправе, утврђује свака јединица 

локалне самоуправе актом надлежног органа, на 

основу цена остварених у промету одговарајућих 

непокретности по зонама у периоду од 1. јануара 

до 30. септембра године која претходи години за 

коју се утврђује порез на имовину.Просечна цена 

у зони у којој није било најмање три промета 

одговарајућих непокретности у периоду из става 5. 

овог члана, за те непокретности утврђује се на 

основу просека просечних цена остварених у 

граничним зонама у којим је у том периоду било 

најмање три промета одговарајућих 

непокретности. Граничне зоне из става 6.овог 

члана су зоне чије се територије граниче са зоном 

у којој није било промета, независно од тога којој 

јединици локалне самоуправе припадају.Ако ни у 

граничним зонама из става 7. овог члана није било 

промета одговарајућих непокретности у периоду 

из става 5. овог члана, основица пореза на имовину 

за те непокретности у зони у којој није било 

промета једнака је основици пореза на имовину те, 

односно одговарајуће непокретности у тој зони 

обвезника који не води пословне књиге за текућу 

годину. 

 Одредбама члана 6а. Закона прописано је 

да се за сврху утврђивања основице пореза на 

имовину, непокретности разврставају у следеће 

групе одговарајућих непокретности: 

1. грађевинско земљиште; 

2. пољопривредно земљиште; 

3. шумско земљиште; 

4. станови; 

5. куће за становање; 

6. пословне зграде и други (надземни и 

подземни) грађевински објекти који служе 

за обављање делатноси; 

7. гараже и гаражна места. 

 Одредбама члана 7. став 3. Закона 

прописано је да основица пореза на имовину 

обвезника који води пословне књиге, а који 

непокретности у својим пословним књигама не 

исказује по методу фер вредности у складу са 

међународним рачуноводственим стандардима, 

чини вредност непокретности коју порески 

обвезник утврђује проценом према елементима из 

члана 6. став 1. овог Закона. 

 Одлуком о одређивању зона и 

најопремљенијих зона на територији града Чачка 

за утврђивање пореза на имовину (“Службени лист 

града Чачка”, бр.17/2014), одређене су зоне и 

најопремљенија зона за утврђивање пореза на 

имовину, у зависности од комуналне 

опремљености и опремљености јавним објектима, 

саобраћајне повезаности са централним деловина 

града, односно са радним зонама и другим 

садржајима у граду. 

 Наведеном одлуком одређене су следеће 

зоне на територији града Чачка: ПРВА зона, 

ДРУГА зона, ТРЕЋА зона, ЧЕТВРТА зона и ПЕТА 

зона. 

 Као најопремљенија зона наведеном 

одлуком одређена је: ПРВА зона. 

Сагласно одредбама Закона о порезима на 

имовину, Градска управа за локалну пореску 

администрацију града Чачка је на основу прибав–

љених података о ценама оствареним у промету 

одговарајућих непокретности у периоду до 01. 

јануара до 30. септембра 2017. године из оверених 

уговора о промету непокретности,  утврдила износ 

просечне цене квадратног метра непокретнсоти за 

утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на 

територији града Чачка, појединачно по зонама и 

групама непокретности разврстаним за сврху 

утврђивања основице пореза на имовину. 

 Одредбама члана 7а. Закона, прописано је 

да је јединица локалне самоуправе дужна да објави 

акт којим се утврђују просечне цене одговарајућих 

непокретности у зонама у складу са чланом 6. ст.5. 

и 6. овог Закона до 30. новембра сваке текуће 

године, на начин на који се објављују њени општи 

акти. 

У случају из члана 6. став 8. овог закона 

јединица локалне самоуправе дужна је да, до 

истека рока из става 1. овог члана, објави просечне 

цене одговарајућих непокретности на основу којих 

је за текућу годину утврђена основица пореза на 

имовину за непокретности обвезника који не воде 

пословне књиге и то у зони која је, према одлуци 

надлежног органа те  јединице локалне 

самоуправе, утврђена као најопремљенија у 

смислу члана 6. став 3. овог закона.У случају из 

члана 6. став 8. овог закона обвезници који воде 

пословне књиге за потребе утврђивања основице 

пореза на имовину просечне цене из става 2. овог 

члана  множе коефицијентима које утврђује 

јединица локалне самоуправе актом надлежног 

органа,за сваку зону на својој територији.    

Град Чачак 

Градска управа  

за локалну пореску администрацију 
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15.11. 2017. године 

 

НАЧЕЛНИК 

Градске управе за локалну 

пореску администрацију 

Душко Савковић, с.р. 
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364. 

На основу члана 2. став 1. тачка 3. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 

73/2010, 101/2010 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 

и 99/2016) и члана 9. Одлуке о буџету града Чачка за 2017. годину („Службени лист града Чачка“, број 

25/2016, 16/2017 и 19/2017) 

Градоначелник града Чачка, дана 2. новембра 2017. године, донео је  

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН О ИЗМЕНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ 

Члан 1. 

 У Финансијском плану директног корисника Градоначелник  града Чачка за 2017. годину („Сл.лист 

града Чачка“, број 3/2017 и 18/2017) члан 1. мења се и гласи: 

„Овим финансијским планом у складу са Одлуком о буџету града Чачка за 2017. годину („Службени 

лист града Чачка“, број 25/2016, 16/2017 и 19/2017), распоређују се планирана средства за финансирање 

директног корисника Градоначелника града Чачка у износу од 42.878.200,00 динара“. 

Члан 2. 

У члану 2. став 1. мења се и гласи: 

 „Средства у износу од 38.190.200,00 динара планирана су за редовно функционисање главе 1.01 - 

Расходи Градоначелника града и распоређују се на следећи начин: 
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1      ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА    

 01     РАСХОДИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА   

  
2101 

   ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  

  2101- 0002    ПА: Функционисање извршних органа   

   111   Извршни и законодавни органи   

    
1 411 

Плaтe, дoдaци и накнаде зaпoслeних 

(зараде) 5.880.000,00 5.880.000,00 

     4111 Плaтe, дoдaци и накнаде зaпoслeних  5.880.000,00 5.880.000,00 

    2 412 Сoциjaлни дoпринoси нa тeрeт пoслoдaвцa 1.084.000,00 1.084.000,00 

    
 4121 

Допринос за пензијско и инвалидско 

осигурање 727.000,00 727.000,00 

     4122 Допринос за здравствено осигурање 311.000,00 311.000,00 

     4123 Допринос за незапосленост 46.000,00 46.000,00 
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3 4143 

Сoциjaлнa дaвaњa зaпoслeнимa-решавање 

одлива броја запослених  61.000,00 61.000,00 

    1. 4143 Отпремнине и помоћи 1.000,00 1.000,00 

    
2. 4144 

Помоћ у медицинском лечењу запосленог, 

члана породице и друге помоћи запосленима 60.000,00 60.000,00 

    4 422 Tрoшкoви путoвaњa 600.000,00 600.000,00 

    1. 4221 Трошкови службених путовања у земљи 150.000,00 150.000,00 

    
2. 4222 

Трошкови службених путовања у 

иностранство 450.000,00 450.000,00 

    
5 423 

Услугe пo угoвoру-Комисије и стална радна 

тела (обавезе из 2016. године и 2017. годинa) 1.400.000,00 1.400.000,00 

     4235 Стручне услуге 1.400.000,00 1.400.000,00 

    
6 423 

Услуге по уговору- Накнада за рад 

Заменика градоначелника 550.000,00 550.000,00 

     4239 Остале опште услуге 550.000,00 550.000,00 

    

7 423 

Услугe пo угoвoру - трошкови 

угоститељских услуга, набавке поклона и 

репрезентације, трошкови ревизије, 

трошкови котизације, медијске услуге, 

превођење, остале стручне и опште услуге 

и остало... 8.467.400,00 8.467.400,00 

    1. 4231 Административне услуге-превођење и сл. 150.000,00 150.000,00 

    
2. 4233 

Услуге образовања и усавршавања 

запослених-котизације и сл. 50.000,00 50.000,00 

    
3. 4234 

Услуге информисања-реклама, пропаганда и 

сл. 350.000,00 350.000,00 

    4. 4234 Услуге информисања-оглашавање и сл. 1.800.000,00 1.800.000,00 

    5. 4235 Стручне услуге-услуге ревизије  0,00 0,00 

    6. 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство и сл. 2.950.000,00 2.950.000,00 

    7. 4237 Репрезентација, поклони и сл. 1.000.000,00 1.000.000,00 

    8. 4239 Остале опште услуге 1.062.400,00 1.062.400,00 

    
9. 4239 

Остале опште услуге-Организација 

манифестације „Игре на води“ 1.105.000,00 1.105.000,00 

    
8 423 

Услугe пo угoвoру- трошкови прославе дана 

града и градске славе 4.100.000,00 4.100.000,00 

    
1. 4234 

Услуге информисања-медији, честитке, огласи 

и сл. 300.000,00 300.000,00 

    2. 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 2.600.000,00 2.600.000,00 

    3. 4237 Репрезентација 50.000,00 50.000,00 

    4. 4239 Остале опште услуге 1.150.000,00 1.150.000,00 
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9 423 

Услуге по уговору- поклон за прворођено 

дете у Новој години  60.000,00 60.000,00 

     4237 Репрезентација 60.000,00 60.000,00 

    
10 423 

Услуге по уговору- стрелци противградне 

заштите 3.300.000,00 3.300.000,00 

     4239 Остале опште услуге 3.300.000,00 3.300.000,00 

    

10/1 4631 

Трансфери осталим нивоима власти- 

Одлазак студената Високе школе 

техничких струковних студија Чачак на 

научно-спортско такмичење 

120.000,00 120.000,00 

     4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 120.000,00 120.000,00 

    

10/2 4631 

Трансфери осталим нивоима власти- 

Одлазак студената Факултета Техничких 

наука Чачак на спортско такмичење 

200.000,00 200.000,00 

     4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 200.000,00 200.000,00 

    

10/3 4631 

Трансфери осталим нивоима власти- 

Покривање дела трошкова одласка 

студената Агрономског факултета на 

„Агрономијаду“ 

150.000,00 150.000,00 

     4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 150.000,00 150.000,00 

    

10/4 4642 

Дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања- Капиталне дотације 

организацијама обавезног социјалног 

осигурања- Реконструкција Опште болнице 

Чачак 5.000.000,00 5.000.000,00 

    
 4642 

Капиталне дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања 

5.000.000,00 5.000.000,00 

    11 465 Остале текуће донације по закону 854.000,00 854.000,00 

     4651 Остале текуће донације и трансфери 854.000,00 854.000,00 

    11/1 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.212.800,00 2.212.800,00 

     4729 Остале накнаде из буџета 2.212.800,00 2.212.800,00 

    

11/2 481 

Дотације невладиним организацијама-

Суфинансирање манифестације „Златни 

појас Чачка“ 1.515.000,00 1.515.000,00 

    
 4819 

Дотације осталим непрофитним 

институцијама 1.515.000,00 1.515.000,00 

    

11/3 481 

Дотације невладиним организацијама-

Финансирање одласка Удружења грађана 

Мешовити хор „Вазнесењски“ на Хорски 

фестивал „Мајске музичке свечаности“ у 

Бијељини и реконструкције цркве 

Св.Вазнесења Господњег 536.000,00 536.000,00 

    
 4819 

Дотације осталим непрофитним 

институцијама 536.000,00 536.000,00 

    12 482 Пoрeзи, oбaвeзнe тakсe, kaзнe и пенали  2.100.000,00 2.100.000,00 
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     4821 Остали порези 2.100.000,00 2.100.000,00 

    
  

УКУПНО ПА 2101-0002 Функционисање 

извршних органа 38.190.200,00 38.190.200,00 

    
  

Извори финансирања за функцију 111. 

Извршни и законодавни органи                                                     

      01 Приходи из буџета 38.190.200,00 38.190.200,00 

      Укупно за функцију 111 38.190.200,00 38.190.200,00 

    
  

Извори финансирања за програмску активност 

2101-0002 Функционисање извршних органа     

      01 Приходи из буџета 38.190.200,00 38.190.200,00 

      Укупно за програмску активност 2101-0002 38.190.200,00 38.190.200,00 

    
  

Извори финансирања за Програм 16. 

Политички систем локалне самоуправе     

      01 Приходи из буџета 38.190.200,00 38.190.200,00 

      Укупно за програм 16 38.190.200,00 38.190.200,00 

    
  

УКУПНО глава 1.01. Расходи 

градоначелника града 38.190.200,00 38.190.200,00 

После става 2. додаје се став 3. који гласи : 

,,О коришћењу средстава са апропријације 10/4 одлучује Градоначелник доношењем решења“. 

Члан 3. 

 У члану 3. став 1. мења се и гласи: 

 „Средства у износу од 3.093.000,00 динара планирана су за редовно функционисање Инспекцијских 

послова - буџетска инспекција и распоређују се на следећи начин: 
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1      ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА    

 02     ИНСПЕКЦИЈСКИ ПОСЛОВИ- 

БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА  

  

  0602    ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

  

  0602-0006    ПА: Инспекцијски послови- буџетска 

инспекција 

  

   111   Извршни и законодавни органи   

    13 411 Плaтe, дoдaци и накнаде зaпoслeних 

(зараде) 2.170.000,00 2.170.000,00 

     4111 Плaтe, дoдaци и накнаде зaпoслeних  2.170.000,00 2.170.000,00 
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    14 412 Сoциjaлни дoпринoси нa тeрeт 

пoслoдaвцa 400.000,00 400.000,00 

     4121 Допринос за пензијско и инвалидско 

осигурање 268.000,00 268.000,00 

     4122 Допринос за здравствено осигурање 115.000,00 115.000,00 

     4123 Допринос за незапоселеност 17.000,00 17.000,00 

    15 413 Накнада у натури  25.000,00 25.000,00 

     4131 Накнаде у натури 25.000,00 25.000,00 

    16 
4143 

Сoциjaлнa дaвaњa зaпoслeнимa-

решавање одлива броја запослених  1.000,00 1.000,00 

     4143 Отпремнине и помоћи 1.000,00 1.000,00 

    17 414 Сoциjaлнa дaвaњa зaпoслeнимa 70.000,00 70.000,00 

     

4144 

Помоћ у медицинском лечењу запосленог 

или чланова уже породице и друге помоћи 

запосленом 70.000,00 70.000,00 

    18 415 Накнаде трошкова за запослене  32.000,00 32.000,00 

     4151 Накнаде трошкова за запослене 32.000,00 32.000,00 

    19 422 Tрoшkoви путoвaњa 93.600,00 103.600,00 

     4221 Трошкови службених путовања у земљи 93.600,00 93.600,00 

     4222 Трошкови службених путовања у 

иностранство 0,00 0,00 

    20 423 Услугe пo угoвoру 36.400,00 36.400,00 

     4233 Услуге образовања и усавршавања 

запослених-котизације и сл. 36.400,00 36.400,00 

    21 465 Остале текуће донације по закону 265.000,00 265.000,00 

     4651 Остале текуће донације и трансфери 265.000,00 265.000,00 

      УКУПНО ПА 0602-0001 Инспекцијски 

послови- буџетска инспекција 

3.093.000,00  3.093.000,00  

      Извори финансирања за функцију 111. 

Извршни и законодавни органи                                                     

      01 Приходи из буџета 3.093.000,00  3.093.000,00  

      Укупно за функцију 111 3.093.000,00  3.093.000,00  

      Извори финансирања за програмску 

активност 0602-0006- Инспекцијски 

послови- буџетска инспекција     

      01 Приходи из буџета 3.093.000,00  3.093.000,00  

      Укупно за програмску активност 0602-

0006 

3.093.000,00  3.093.000,00  
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      Извори финансирања за Програм 15. 

Опште услуге локалне самоуправе     

      01 Приходи из буџета 3.093.000,00  3.093.000,00  

      Укупно за програм 15 3.093.000,00  3.093.000,00  

      Укупно инспекцијски послови- 

буџетска инспекција 

3.093.000,00  3.093.000,00  

Члан 4. 

 Овај финансијски план ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном листу града 

Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 402-2/2017-II 

2. новембар 2017. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

365. 

На основу члана 2. став 1. тачка 3. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 

73/2010, 101/2010 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 

и 99/2016) и члана 9. Одлуке о буџету града Чачка за 2017. годину („Службени лист града Чачка“, број 

25/2016, 16/2017 и 19/2017) 

Градоначелник града Чачка, дана 2. новембра 2017. године, донео је  

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН О ИЗМЕНИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ 

Члан 1. 

У Финансијском плану директног корисника Градско веће града Чачка за 2017. годину („Сл.лист 

града Чачка“, број 3/2017 и 18/2017)  члан 1. став 1. мења се и гласи: 

 „Овим финансијским планом у складу са Одлуком о буџету града Чачка за 2017. годину („Службени 

лист града Чачка“, број 25/2016, 16/2017 и 19/2017), распоређују се планирана средства за финансирање 

директног корисника Градско веће града Чачка у износу од 38.967.113,00 динара на следећи начин: 
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2      ГРАДСКО ВЕЋЕ     

 01     РАСХОДИ ГРАДСКОГ ВЕЋА     

  
2101 

   ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ     

  2101- 0002    ПА: Функционисање извршних органа   

   111   Извршни и законодавни органи   

    30 422 Tрoшkoви путoвaњa 400.000,00 400.000,00 

     4221 Трошкови службених путовања у земљи 250.000,00 250.000,00 

  
 

  
4222 Трошкови службених путовања у 

иностранство 150.000,00 150.000,00 

  

 

 31 423 

Услугe пo угoвoру-Накнада за рад 

чланова Градског већа (обавезе из 2016. 

године и 2017. годинa) 6.300.000,00 6.300.000,00 

     4235 Стручне услуге 6.300.000,00 6.300.000,00 

  

 

 32 423 

Услугe пo угoвoру Накнада за рад 

чланова комисија Градског већа (обавезе 

из 2016. године и 2017. годинa) 250.000,00 250.000,00 

     4235 Стручне услуге 250.000,00 250.000,00 

    33 465 Остале текуће донације по закону 700.000,00 700.000,00 

     4651 Остале текуће донације и трансфери 700.000,00 700.000,00 

  
 

   
УКУПНО ПА 2101-0002 

Функционисање извршних органа 7.650.000,00 7.650.000,00 

  
 

   
Извори финансирања за функцију 111. 

Извршни и законодавни органи                                                   

      01 Приходи из буџета 7.650.000,00 7.650.000,00 

      Укупно за функцију 111 7.650.000,00 7.650.000,00 

  

 

   

Извори финансирања за програмску 

активност 2101-0002 Функционисање 

извршних органа   

      01 Приходи из буџета 7.650.000,00 7.650.000,00 

      Укупно за програмску активност 2101-0002 7.650.000,00 7.650.000,00 

  
 

   
Извори финансирања за Програм 16. 

Политички систем локалне самоуправе   

      01 Приходи из буџета 7.650.000,00 7.650.000,00 

      Укупно за програм 16 7.650.000,00 7.650.000,00 
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ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ 

УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ   

  0602-0009    ПА: Текућа буџетска резерва     

   111   Извршни и законодавни органи     

    34 499 
Средства резерве-Текућа 

резерва        21.612.113,00 21.612.113,00 

     4991 Средства резерве 21.612.113,00 21.612.113,00 

      
УКУПНО ПА 0602-0009 

Текућа буџетска резерва 21.612.113,00 21.612.113,00 

      

Извори финансирања за 

функцију 111. Извршни и 

законодавни органи                                                     

      01 Приходи из буџета 21.612.113,00 21.612.113,00 

      Укупно за функцију 111 21.612.113,00 21.612.113,00 

      

Извори финансирања за 

програмску активност 0602-

0009 - Текућа буџетска резерва                                   

      01 Приходи из буџета 21.612.113,00 21.612.113,00 

      
Укупно за програмску 

активност 0602-0009 21.612.113,00 21.612.113,00 

  0602-0010    ПА: Стална буџетска резерва     

   111   Извршни и законодавни органи     

  
 

 35 499 
Средства резерве-Стална 

резерва        9.705.000,00 9.705.000,00 

     4991 Средства резерве 9.705.000,00 9.705.000,00 

  
 

   
УКУПНО ПА 0602-0010 

Стална буџетска резерва 9.705.000,00 9.705.000,00 

  

 

   

Извори финансирања за 

функцију 111. Извршни и 

законодавни органи                                                     

      01 Приходи из буџета 9.705.000,00 9.705.000,00 

      Укупно за функцију 111 9.705.000,00 9.705.000,00 

  

 

   

Извори финансирања за 

програмску активност 0602-

0010 - Стална буџетска резерва                           
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      01 Приходи из буџета 9.705.000,00 9.705.000,00 

  
 

   
Укупно за програмску 

активност 0602-0010 9.705.000,00 9.705.000,00 

  

 

   

Извори финансирања за 

Програм 15. Опште услуге 

локалне самоуправе                                      

      01 Приходи из буџета 31.317.113,00 31.317.113,00 

      Укупно за програм 15 31.317.113,00 31.317.113,00 

  
 

   
Укупно глава 2.01. Расходи 

градског већа 38.967.113,00 38.967.113,00 

  
 

   
УКУПНО РАЗДЕО 2. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 38.967.113,00 38.967.113,00 

 

Члан 2. 

 Овај финансијски план ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном листу града 

Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 402-3/2017-II 

2. новембар 2017. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

366. 

На основу члана 2. став 1. тачка 3. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 

73/2010, 101/2010 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 

и 99/2016) и члана 9. Одлуке о буџету града Чачка за 2017. годину („Службени лист града Чачка“, број 

25/2016, 16/2017 и 19/2017) 

Градоначелник града Чачка, дана 2. новембра 2017. године, донео је  

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН О ИЗМЕНИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ 

Члан 1. 

У Финансијском плану директног корисника Градске управе за опште и заједничке послове града 

Чачка за 2017. годину („Службени лист града Чачка“, број 3/2017 и 18/2017) у члану 1. став 1. мења се и 

гласи: 

 „Овим Финансијским планом у складу са Одлуком о буџету града Чачка за 2017. годину („Службени 

лист града Чачка“, број 25/2016, 16/2017 и 19/2017), распоређују се планирана средства за финансирање 

директног корисника Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка у износу од 198.261.000,00 

динара, на следећи начин:  
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5  
 

   
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  

  

 01 
 

   
РАСХОДИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ   

  
0602 

   
ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ   

  
0602- 0001 

   
ПА: Функционисање локалне самоуправе 

и градских општина   

   111   Извршни и законодавни органи   

    57 411 Плaтe, дoдaци и накнаде зaпoслeних (зараде) 42.600.000,00 42.600.000,00 

     4111 Плaтe, дoдaци и накнаде зaпoслeних  42.600.000,00 42.600.000,00 

    58 412 Сoциjaлни дoпринoси нa тeрeт пoслoдaвцa 8.480.000,00 8.480.000,00 

  
 

  
4121 Допринос за пензијско и инвалидско 

осигурање 
5.685.000,00 5.685.000,00 

     4122 Допринос за здравсвено осигурање 2.440.000,00 2.440.000,00 

     4123 Допринос за незапоселеност 354.000,00 354.000,00 

    59 413 Накнада у натури  600.000,00 600.000,00 

     4131 Накнаде у натури- месечне карте 100.000,00 100.000,00 

     4131 Накнаде у натури- пакетићи за децу 500.000,00 500.000,00 

    60 414 Сoциjaлнa дaвaњa зaпoслeнимa 1.851.000,00 1.851.000,00 

  
 

 1. 
4141 Исплата накнада за време одсуствовања са 

посла на терет фондова 
400.000,00 400.000,00 

    2. 4143 Отпремнине и помоћи 600.000,00 600.000,00 

  

 

 3. 

4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог 

или чланова уже породице и друге помоћи 

запосленом 851.000,00 851.000,00 

  
 

 61 
414 Сoциjaлнa дaвaњa зaпoслeнимa-

решавање одлива броја запослених 500.000,00 500.000,00 

     4143 Oтпремнине и помоћи 500.000,00 500.000,00 

    62 415 Накнаде трошкова за запослене  1.900.000,00 1.900.000,00 

     4151 Накнаде трошкова за запослене 1.900.000,00 1.900.000,00 

  
 

 63 416 
Награде запосленима и остали посебни 

расходи-Јубиларне награде 1.100.000,00 1.100.000,00 

     4161 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.100.000,00 1.100.000,00 
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    64 421 Стaлни трoшkoви 33.650.000,00 33.650.000,00 

  
 

 1 4211 
Трошкови платног промета и банкарских 

услуга 2.200.000,00 2.200.000,00 

    2 4212 Енергетске услуге 8.000.000,00 8.000.000,00 

  
 

 3 4213 
Комуналне услуге-(вода, дератизација, 

одвоз отпада, одводњавање и сл.) 2.650.000,00 2.650.000,00 

  
 

 4 4214 
Услуге комуникација-услуге фиксног 

телефона 4.500.000,00 4.500.000,00 

  
 

 5 4214 
Услуге комуникација-услуге мобилног 

телефона 1.500.000,00 1.500.000,00 

  

 

 6 4214 

Услуге комуникација-услуге мобилног 

телефона (смс поруке за обавештавање 

пољопривредних произвођача) 100.000,00 100.000,00 

    7 4214 Услуге комуникација-услуге интернета 1.600.000,00 1.600.000,00 

  
 

 8 4214 
Услуге комуникација-услуге одржавања 

сајта 400.000,00 400.000,00 

    9 4214 Услуге комуникација-услуге доставе поште 9.000.000,00 9.000.000,00 

  
 

 10 4215 
Трошкови осигурања (зграде, запослених, 

опреме и возила) 2.500.000,00 2.500.000,00 

    11 4219 Остали трошкови 300.000,00 300.000,00 

  
 

 12 4216 
Закуп административне опреме-закуп 

штампача 900.000,00 900.000,00 

  

 

 65 421 

Стални трошкови- енергетске услуге-

електрична енергија (Градска управа и 

објекти које је изградио Град) 13.000.000,00 13.000.000,00 

     4212 Енергетске услуге 13.000.000,00 13.000.000,00 

    66 422 Tрoшkoви путoвaњa 520.000,00 520.000,00 

    1 4221 Трошкови службених путовања у земљи 150.000,00 150.000,00 

  
 

 2 
4222 Трошкови службених путовања у 

иностранство 370.000,00 370.000,00 

  
 

 67 423 
Услугe пo угoвoру- накнада за рад лица 

ангажована уговором и превоз 4.270.000,00 4.270.000,00 

     4231 Административне услуге 4.270.000,00 4.270.000,00 

  

 

 68 423 

Услугe пo угoвoру- остали трошкови 

управе трошкови управе (одржавање 

програма, услуге копирања, коричења, 

услуге штампе и остали трошкови управе) 13.689.000,00 13.689.000,00 

  
 

 1 4232 
Компјутерске услуге-(програм ЛПА и 

финансија) 1.000.000,00 1.000.000,00 

  
 

 2 4233 
Услуге образовања и усавршавања 

запослених-котизације и сл. 500.000,00 500.000,00 
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 3 4234 
Услуге информисања-медији, честитке, 

обрасци и сл. 500.000,00 500.000,00 

    4 4234 Услуге информисања-oгласи и сл. 1.100.000,00 1.100.000,00 

  
 

 5 4236 
Услуге за домаћинство и угоститељство и 

сл. 100.000,00 100.000,00 

    6 4237 Репрезентација- роба за бифе 800.000,00 800.000,00 

  
 

 7 4239 
Остале опште услуге-фотокопирање и 

умножавање материјала 4.500.000,00 4.500.000,00 

  
 

 8 4239 
Остале опште услуге-умножавање 

Службеног листа 1.000.000,00 1.000.000,00 

  
 

 9 4239 
Остале опште услуге- одржавање сајта града 

и остало 300.000,00 300.000,00 

    10 4239 Остале опште услуге-прање возила 500.000,00 500.000,00 

  

 

 11 4239 

Остале опште услуге-обука запослених у 

градској управи (безбедност и здравље на 

раду и пружање прве помоћи) 450.000,00 450.000,00 

    12 4239 Остале опште услуге 2.939.000,00 2.939.000,00 

  

 

 69 423 

Услугe пo угoвoру-трошкови управе 

(одржавања хигијене, техничког 

обезбеђења) 3.900.000,00 3.900.000,00 

    1 4239 Остале опште услуге- одржавање хигијене 2.600.000,00 2.600.000,00 

    2 4239 Остале опште услуге- техничко обезбеђење 1.300.000,00 1.300.000,00 

  
 

 69/3 423 
Услугe пo угoвoру-Трошкови за рад 

жалбене комисије 180.000,00 180.000,00 

     4235 Стручне услуге 180.000,00 180.000,00 

  
 

 70 424 
Спeциjaлизoвaнe услугe-Потврде о смрти 

и остале специјализоване услуге 1.250.000,00 1.250.000,00 

     4243 Медицинске услуге- потврде о смрти 750.000,00 750.000,00 

  
 

  4243 
Медицинске услуге- систематски преглед 

запослених 500.000,00 500.000,00 

  
 

 71 425 
Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe зграда, 

објеката и опреме 5.500.000,00 5.500.000,00 

  
 

 8. 4251 
Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката- одржавање инсталација 720.000,00 720.000,00 

  

 

 2. 4251 

Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката- замена санитарије, кречење 

степеништа и санитарних чворова 300.000,00 300.000,00 

  

 

 3. 4251 

Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката- одржавање улазних врата на 

згради Градске управе 240.000,00 240.000,00 

  
 

 9. 4251 
Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката- остале поправке зграда и објеката 200.000,00 200.000,00 
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 4. 4252 
Текуће поправке и одржавање опреме- 

одржавање возног парка 1.800.000,00 1.800.000,00 

  
 

 5. 4252 
Текуће поправке и одржавање опреме- 

поправка рачунарске опреме и мреже 1.800.000,00 1.800.000,00 

  
 

 6. 4252 
Текуће поправке и одржавање опреме- 

сервис клима 190.000,00 190.000,00 

  
 

 7. 4252 
Текуће поправке и одржавање опреме- 

сервис ПП апарата и громобрана 50.000,00 50.000,00 

  
 

 10. 4252 
Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката- остале поправке опреме 200.000,00 200.000,00 

  

 

 71/1 425 

Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe зграда, 

објеката и опреме-обнова споменика 

подигнут у част погинулим борцима 

НОБ-а и Црвене армије 100.000,00 100.000,00 

  
 

  4251 
Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката 100.000,00 100.000,00 

  
 

 72 426 
Maтeриjaл-административни материјал-

тонери и остало 5.500.000,00 5.500.000,00 

     4261 Административни материјал и остало 5.500.000,00 5.500.000,00 

  

 

 73 426 

Maтeриjaл-административни материјал-

униформе и лична заштитна опрема за 

комуналну полицију, матичаре, портире 

и други материјал 1.500.000,00 1.500.000,00 

  

 

  4261 

Административни материјал- униформе и 

лична заштитна опрема за комуналну 

полицију 900.000,00 900.000,00 

  

 

  4261 

Административни материјал- униформе и 

лична заштитна опрема за матичаре и 

техничко особље, спортска униформа и 

други материјал 600.000,00 600.000,00 

  
 

 74 426 
Maтeриjaл-административни материјал-

канцеларијски материјал и  остало 1.700.000,00 1.700.000,00 

     4261 Административни материјал и остало 1.700.000,00 1.700.000,00 

    75 426 Maтeриjaл- материјал за саобраћај-гориво 3.700.000,00 3.700.000,00 

     4264 Материјал за саобраћај 3.700.000,00 3.700.000,00 

  
 

 76 426 
Maтeриjaл- материјал за одржавање 

хигијене  1.000.000,00 1.000.000,00 

  
 

  4268 
Материјали за одржавање хигијене и 

угоститељство 1.000.000,00 1.000.000,00 

  

 

 77 426 

Maтeриjaл-(стручна литература за потребе 

запослених, материјал за посебне намене, 

обрасци за матичну службу и остали 

материјал) 7.000.000,00 7.000.000,00 

  
 

 1 4261 
Административни материјал и остало- 

обрасци за матичну службу и сл. 3.720.000,00 3.720.000,00 
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 2 4261 
Административни материјал и остало- 

цвеће, венци и сл. 400.000,00 400.000,00 

  
 

 3 4263 
Материјали за образовање и усавршавање 

запоселних 1.500.000,00 1.500.000,00 

    4 4264 Материјал за саобраћај- ауто гуме и остало 480.000,00 480.000,00 

  
 

 5 4269 
Материјали за посебне намене- куполе за 

такси 500.000,00 500.000,00 

  
 

 6 4269 
Материјали за посебне намене- потрошни 

материјал за домара и сл. 400.000,00 400.000,00 

  

 

 78 465 

Остале дотације и трансфери- Буџетски 

фонд за професионалну рехабилитацију и 

запошљавање особа са инвалидитетом 1.450.000,00 1.450.000,00 

     4651 Остале текуће дотације и трансфери 1.450.000,00 1.450.000,00 

    79 465 Остале дотације и трансфери 4.833.000,00 4.833.000,00 

     4651 Остале текуће донације и трансфери 4.833.000,00 4.833.000,00 

    80 482 Пoрeзи, oбaвeзнe тakсe, kaзнe и пенали  210.000,00 210.000,00 

     4821 Остали порези 210.000,00 210.000,00 

  

 

 81 512 

Maшинe и oпрeмa-административна 

опрема (рачунарска опрема- рачунари и 

штампачи, рачунарска мрежа, полице за 

архиву, ватроотпорни ормани, клима 

уређаји за Управу за урбанизам) и остало 12.200.000,00 12.200.000,00 

  
 

 1 5122 
Административна опрема-полице за архиву 

и сл. 500.000,00 500.000,00 

  
 

 2 5122 
Административна опрема-рачунарска 

опрема и штампачи 8.900.000,00 8.900.000,00 

    3 5122 Административна опрема-намештај  1.130.000,00 1.130.000,00 

    4 5122 Административна опрема-клима уређаји  250.000,00 250.000,00 

  
 

 5 5122 
Административна опрема-дигитални 

апарати за Управу за урбанизам 120.000,00 120.000,00 

  
 

 6 5122 
Административна опрема-опрема за 

домаћинство (усисивачи, бојлери и сл.) 100.000,00 100.000,00 

  

 

 7 5122 

Административна опрема-опрема за 

Планинарски дом (два фрижидера, 

телевизор и сл.) 200.000,00 200.000,00 

    8 5122 Административна опрема-остала опрема 260.000,00 260.000,00 

    9 5122 Административна опрема-набавка скенера 200.000,00 200.000,00 

  
 

 10 5122 
Административна опрема-техничко 

опремање сале Градског већа 420.000,00 420.000,00 

  

 

 11 5122 

Административна опрема-стварање услова 

да комунална полиција приступи видео 

надзору 120.000,00 120.000,00 
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 82 515 
Нематеријална имовина- набавка 

софтвера за рад градских управа 920.000,00 920.000,00 

     5151 Нематеријална имовина 920.000,00 920.000,00 

  
 

   
УКУПНО ПА 0602-0001 Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина 173.103.000,00 173.103.000,00 

  
 

   
Извори финансирања за функцију 111. 

Извршни и законодавни органи                                                     

      01 Приходи из буџета 173.103.000,00 173.103.000,00 

      Укупно за функцију 111 173.103.000,00 173.103.000,00 

  

 

   

Извори финансирања за програмску 

активност 0602-0001- Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина     

      01 Приходи из буџета 173.103.000,00 173.103.000,00 

      Укупно за програмску активност 0602-0001 173.103.000,00 173.103.000,00 

  0602-0014    ПА: Управљање у ванредним ситуацијама   

   111   Извршни и законодавни органи   

  
 

 83 423 
Услугe пo угoвoру-Обука чланова 

Цивилне заштите града Чачка 300.000,00 300.000,00 

     4239 Остале опште услуге 300.000,00 300.000,00 

    84 423 

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 2.000.000,00 2.000.000,00 

     4239 Остале опште услуге 2.000.000,00 2.000.000,00 

    84/1 423 

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 500.000,00 500.000,00 

     4239 Остале опште услуге 500.000,00 500.000,00 

    85 423 Услугe пo угoвoру-Едукација становништва 150.000,00 150.000,00 

     4239 Остале опште услуге 150.000,00 150.000,00 

    86 423 

Услугe пo угoвoру-Услугe пo угoвoру-

Трошкови израде пројекта безбедности 

(процена угрожености) 600.000,00 600.000,00 

     4239 Остале опште услуге 600.000,00 600.000,00 

  

 

 87 426 

Maтeриjaл (вреће за песак - 300.000,00 

динара; 200 комада лопата за песак - 

200.000,00 динара; материјал за 

одржавање тримера, моторних тестера и 

остало(храна...) 100.000,00 динара) 600.000,00 600.000,00 
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     4269 Матеијали за посебне намене 600.000,00 600.000,00 

  
 

 87/1 426 
Материјал-униформе за припаднике 

јединица цивилне заштите опште намене 260.000,00 260.000,00 

     4261 Административни материјал и остало 260.000,00 260.000,00 

  

 

 88 484 

Накнаде штете за повреде или штету 

насталу услед елементарних непогода или 

других природних узрока 465.000,00 465.000,00 

  
 

  4841 
Накнаде штете за повреде или штету 

насталу услед елементарних непогода 465.000,00 465.000,00 

  

 

 89 484 

Накнаде штете за повреде или штету 

насталу услед елементарних непогода или 

других природних узрока-наменска 

средства за накнаду штете од Владе РС 0,00 0,00 

  
 

  4841 
Накнаде штете за повреде или штету 

насталу услед елементарних непогода 0,00 0,00 

  

 

 90 484 

Накнаде штете за повреде или штету 

насталу услед елементарних непогода или 

других природних узрока током поплава 

у мају 2014. године 105.000,00 105.000,00 

  
 

  4841 
Накнаде штете за повреде или штету 

насталу услед елементарних непогода 105.000,00 105.000,00 

  

 

 91 512 

Maшинe и oпрeмa -опрема за јавну 

безбедност (конструкција са церадом за 

приколицу 53.000,00  динара, један 

агрегат 600.000,00 динара, десет ручних 

колица 40.000,00) 693.000,00 693.000,00 

     5128 Опрема за јавну безбедност 693.000,00 693.000,00 

  
 

   
УКУПНО 0602-0014 ПА: Управљање у 

ванредним ситуацијама 5.758.000,00 5.758.000,00 

  
 

   
Извори финансирања за функцију 111. 

Извршни и законодавни органи                                                     

      01 Приходи из буџета 5.653.000,00 5.653.000,00 

  

 

   

13.2 Пренета неутрошена средства за 

посебне намене -Наменска средства за 

санирање последица поплава из маја 2014. 

године (донације физичких и правних лица) 105.000,00 105.000,00 

      Укупно за функцију 111 5.758.000,00 5.758.000,00 

  

 

   

Извори финансирања за пројектну 

активност 0602-0014 Управљање у 

ванредним ситуацијама     

      01 Приходи из буџета 5.653.000,00 5.653.000,00 

  

 

   

13.2 Пренета неутрошена средства за 

посебне намене -Наменска средства за 

санирање последица поплава из маја 2014. 

године (донације физичких и правних лица) 105.000,00 105.000,00 

      Укупно за ПА 0602-0014 5.758.000,00 5.758.000,00 
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Извори финансирања за Програм 15. Опште 

услуге локалне самоуправе                                

      01 Приходи из буџета 178.756.000,00 178.756.000,00 

  

 

   

13.2 Пренета неутрошена средства за 

посебне намене -Наменска средства за 

санирање последица поплава из маја 2014. 

године (донације физичких и правних лица) 105.000,00 105.000,00 

      Укупно за програм 15 178.861.000,00 178.861.000,00 

  
0901 

   
ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА 

ЗАШТИТА 
  

  0901-0006    ПА: Подршка деци и породица са децом   

  
 

090   
Социјална заштита некласификована на 

другом месту 
  

  

 

 92 472 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета-

подстицајна средства за новорођену децу -

Распоред и коришћење средстава ове 

апропријације вршиће се по посебном акту   13.000.000,00 13.000.000,00 

     4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 13.000.000,00 13.000.000,00 

  
 

   
УКУПНО ПА 0901-0006 Подршка деци и 

породица са децом 
13.000.000,00 13.000.000,00 

  

 

   

Извори финансирања за функцију 090. 

Социјална заштита некласификована на 

другом месту                                 

  

      01 Приходи из буџета 13.000.000,00 13.000.000,00 

      Укупно за функцију 090 13.000.000,00 13.000.000,00 

  

 

   

Извори финансирања за програмску 

активност 0901-0006 - Подршка деци и 

породица са децом 

  

      01 Приходи из буџета 13.000.000,00 13.000.000,00 

      Укупно за програмску активност 0901-0006 13.000.000,00 13.000.000,00 

  
 

   
Извори финансирања за Програм 11. 

Социјална и  дечија заштита                       
  

      01 Приходи из буџета 13.000.000,00 13.000.000,00 

      Укупно за програм 11 13.000.000,00 13.000.000,00 

  1102    ПРОГРАМ 2. КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ   

  1102-0009    ПА: Остале комуналне услуге   

   620   Развој заједнице   

    93 425 Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe зграда 1.300.000,00 1.300.000,00 

  

 

 1 4251 

Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката- - адаптација објекта за потребе 

цивилне заштите у простору ЈКП 

„Комуналац“ (наставак радова) 650.000,00 650.000,00 
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 2 4251 

Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката- адаптација објекта за потребе 

цивилне заштите у простору ЈКП 

„Комуналац“ (обавеза за ПДВ) 150.000,00 150.000,00 

  

 

 3 4251 

Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката- кречење објекта у Овчар бањи и 

остали занатски радови 200.000,00 200.000,00 

  
 

 4 4251 
Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката- уређење фасаде 300.000,00 300.000,00 

  

 

 94 425 

Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe-нужне и 

хитне поправке на стамбеним објектима 

града социјално угроженим лицима  100.000,00 100.000,00 

  
 

  4251 
Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката 100.000,00 100.000,00 

  
 

 95 511 
Згрaдe и грaђeвинсkи oбjekти - објекти 

месних канцеларија  3.000.000,00 3.000.000,00 

  
 

  5113 
Капитално одржавање зграда и 

грађевинских објеката 3.000.000,00 3.000.000,00 

  
 

 96 511 
Згрaдe и грaђeвинсkи oбjekти-радови на 

згради градске управе 2.000.000,00 2.000.000,00 

  
 

  5113 
Капитално одржавање зграда и 

грађевинских објеката 2.000.000,00 2.000.000,00 

  
 

   
УКУПНО ПА 1102-0009 Остале 

комуналне услуге 6.400.000,00 6.400.000,00 

  
 

   
Извори финансирања за функцију 620. 

Развој заједнице               

      01 Приходи из буџета 6.400.000,00 6.400.000,00 

      Укупно за функцију 620 6.400.000,00 6.400.000,00 

  

 

   

Извори финансирања за програмску 

активност 1102-0009- Остале комуналне 

услуге               

      01 Приходи из буџета 6.400.000,00 6.400.000,00 

      Укупно за програмску активност 1102-0009 6.400.000,00 6.400.000,00 

  
 

   
Извори финансирања за Програм 2. 

Комуналне делатности              

      01 Приходи из буџета 6.400.000,00 6.400.000,00 

      Укупно за програм 2 6.400.000,00 6.400.000,00 

  
 

   
Укупно глава 5.01. Расходи градске 

управе за опште и заједничке послове 

198.261.000,00 198.261.000,00 

  

 

   
УКУПНО РАЗДЕО 5. ГРАДСКА 

УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ 

198.261.000,00 198.261.000,00 
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Члан 2. 

 Овај финансијски план ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном листу града 

Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 402 - 10/2017-II 

2. новембар 2017. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 

367. 

На основу члана 2. став 1. тачка 3. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 

73/2010, 101/2010 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 

и 99/2016) и члана 9. Одлуке о буџету града Чачка за 2017. годину („Службени лист града Чачка“, број 

25/2016, 16/2017 и 19/2017), 

Градоначелник града Чачка, дана 2. новембра 2017. године, донео је  

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН О ИЗМЕНИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ 

Члан 1. 

 У Финансијском плану директног корисника Градске управе за урбанизам града Чачка за 2017. 

годину („Службени лист града Чачка“, број 3/2017 и 18/2017), у члану 1. став 1. мења се и гласи: 

 „Овим финансијским планом у складу са Одлуком о буџету града Чачка за 2017. годину („Службени 

лист града Чачка“, број 25/2016, 16/2017 и 19/2017), распоређују се планирана средства за финансирање 

директног корисника Градске управе за урбанизам града Чачка у износу од 89.316.000,00 динара, на следећи 

начин: 
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7  
  

   
ГРАДСКА УПРАВА ЗА 

УРБАНИЗАМ     

 01 
09  

   
РАСХОДИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

ЗА УРБАНИЗАМ     

  
 0602 

   
ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ   

  
 0602-0001 

   
ПА: Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина   

    111   Извршни и законодавни органи     

  
  

 109 411 
Плaтe, дoдaци и накнаде 

зaпoслeних (зараде) 24.924.000,00 24.924.000,00 
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  4111 
Плaтe, дoдaци и накнаде 

зaпoслeних (зараде) 24.924.000,00 24.924.000,00 

  
  

 110 412 
Сoциjaлни дoпринoси нa тeрeт 

пoслoдaвцa 4.866.000,00 4.866.000,00 

  
  

  
4121 Допринос за пензијско и инвалидско 

осигурање 3.262.166,00 3.262.166,00 

      4122 Допринос за здравсвено осигурање 1.399.948,00 1.399.948,00 

      4123 Допринос за незапоселеност 203.886,00 203.886,00 

     111 413 Накнада у натури  25.000,00 25.000,00 

      4131 Накнаде у натури 25.000,00 25.000,00 

     112 414 Сoциjaлнa дaвaњa зaпoслeнимa 2.300.000,00 2.300.000,00 

  

  

 1 4141 

Исплата накнада за време 

одсуствовања са посла на терет 

фондова 1.700.000,00 1.700.000,00 

     2 4143 Отпремнине и помоћи 200.000,00 200.000,00 

  

  

 3 4144 

Помоћ у медицинском лечењу 

запосленог или чланова уже 

породице и друге помоћи 

запосленом 400.000,00 400.000,00 

  

  

 113 414 

Сoциjaлнa дaвaњa зaпoслeнимa-

решавање одлива броја 

запослених 750.000,00 750.000,00 

  

  

  4141 

Исплата накнада за време 

одсуствовања са посла на терет 

фондова 750.000,00 750.000,00 

     114 415 Накнаде трошкова за запослене  756.000,00 756.000,00 

      4151 Накнаде трошкова за запослене 756.000,00 756.000,00 

  

  

 115 416 

Награде запосленима и остали 

посебни расходи-Јубиларне 

награде 500.000,00 500.000,00 

  
  

  4161 
Награде запосленима и остали 

посебни расходи 500.000,00 500.000,00 

     116 422 Tрoшkoви путoвaњa 100.000,00 100.000,00 

  
  

  
4221 Трошкови службених путовања у 

земљи 80.000,00 80.000,00 

  
  

  
4222 Трошкови службених путовања у 

иностранство 20.000,00 20.000,00 

  
  

 117 423 
Услугe пo угoвoру- накнада за рад 

техничке комисије 300.000,00 300.000,00 

      4235 Стручне услуге 300.000,00 300.000,00 

  
  

 118 423 
Услугe пo угoвoру- 

(административне услуге-техничко 

регулисање саобраћаја и послови на 
13.500.000,00 13.500.000,00 
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озакоњењу бесправно изграђених 

објеката и остале улуге) 

  

  

 1 4231 

Административне услуге- послови 

на озакоњењу бесправно 

изграђених објеката 12.000.000,00 12.000.000,00 

  

  

 2 4239 

Остале специјализоване услуге - 

техничко регулисање саобраћаја и 

остале услуге 1.500.000,00 1.500.000,00 

  

  

 119 423 

Услугe пo угoвoру (котизације за 

стручно усавршавање, оглашавање 

и слично) 150.000,00 150.000,00 

  
  

  4233 
Услуге образовања и усавршавања 

запослених 150.000,00 150.000,00 

  

  

 120 423 

Услугe пo угoвoру -услуге 

вештачења у управним поступцима 

у имовинско правним пословима 200.000,00 200.000,00 

      4235 Стручне услуге 200.000,00 200.000,00 

     121 465 Остале дотације и трансфери 2.980.000,00 2.980.000,00 

      4246 Остале текуће дотације и трансфери 2.980.000,00 2.980.000,00 

  

  

   
УКУПНО ПА 0602-0001 

Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина 51.351.000,00 51.351.000,00 

  
  

   
Извори финансирања за функцију 

111. Извршни и законодавни органи                                                     

       01 Приходи из буџета 51.351.000,00 51.351.000,00 

       Укупно за функцију 111 51.351.000,00 51.351.000,00 

  

  

   

Извори финансирања за програмску 

активност 0602-0001- 

Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина     

       01 Приходи из буџета 51.351.000,00 51.351.000,00 

  
  

   
Укупно за програмску активност 

0602-0001 51.351.000,00 51.351.000,00 

  
  

   
Извори финансирања за програм 15. 

Опште услуге локалне самоуправе     

       01 Приходи из буџета 51.351.000,00 51.351.000,00 

       Укупно за програм 15 51.351.000,00 51.351.000,00 

  
 1101 

   
ПРОГРАМ 1. УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ   

  
 1101-0001 

   
ПА: Просторно и урбанистичко 

планирање   

    620   Развој заједнице   

  
  

 122 423 
Услугe пo угoвoру- накнада за рад 

комисије за планове  1.150.000,00 1.150.000,00 
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      4235 Стручне услуге 1.150.000,00 1.150.000,00 

  

  

 123 423 

Услугe пo угoвoру- (оглашавање 

јавног увида за урбанистичке 

планове и слично) 1.150.000,00 1.150.000,00 

      4234 Услуге информисања 1.150.000,00 1.150.000,00 

  

  

 124 423 

Услугe пo угoвoру- накнада за рад 

вештака за процену вредности 

непокретности уписане у јавну 

својину 400.000,00 400.000,00 

      4235 Стручне услуге 400.000,00 400.000,00 

  

  

 125 424 

Специјализоване услуге -

геодетско снимање објеката и 

трошкови озакоњења 

непокретности у јавној својини 

града и израда елабората 

геодетских радова и пројеката 

парцелације односно 

препарцелације 1.500.000,00 1.500.000,00 

  
  

  4246 
Услуге очувања животне средине, 

науке и геодетске услуге 1.500.000,00 1.500.000,00 

  

  

 126 424 

Спeциjaлизoвaнe услугe-трошкови 

израде регулационих планова: ПДР 

за део насеља Трнава 4.000.000,00 

динара, ПДР Атеница 1.200.000,00 

динара; ПДР Љубић 2. 

1.200.000,00 динара; ПДР 

Прељина-Коњевићи 1.450.000,00 

динара; ПДР на потезу 

каменолом "Сушица-Здрављак" 

3.000.000,00 динара и ПДР за 

постројење за прећишћавање 

отпадних вода за потребе бање 

Горња Трепча 1.250.000,00 

динара, ПДР за аеродром 

Прељина 11.500.000,00 динара, 

ПДР за индустријску зону 

Коњевићи 2.400.000,00 динара и 

Измене и допуне дела ПГР 

Атеница и Кулиновци 600.000,00 

динара 26.600.000,00 26.600.000,00 

      4249 Остале специјализоване услуге 26.600.000,00 26.600.000,00 

  

  

 127 424 

Спeциjaлизoвaнe услугe-

трошкови израде Плана заштите 

и ревитализације културног 

наслеђа на територији града 

Чачка 250.000,00 250.000,00 

  
  

  4246 
Услуге очувања животне средине, 

науке и геодетске услуге 250.000,00 250.000,00 

  

  

 127/1 424 

Спeциjaлизoвaнe услугe – Израда 

студије изводљивости изградње 

РХ центра и хотела са три 

звездице и ванпансионских 

садржаја у центру Овчар бање 250.000,00 250.000,00 

  
  

  4246 
Услуге очувања животне средине, 

науке и геодетске услуге 250.000,00 250.000,00 
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УКУПНО ПА 1101-0001 

Просторно и урбанистичко 

планирање 31.300.000,00 31.300.000,00 

  
  

   
Извори финансирања за функцију 

620.Развој заједнице                                                   

       01 Приходи из буџета 31.300.000,00 31.300.000,00 

       Укупно за функцију 620 31.300.000,00 31.300.000,00 

  

  

   

Извори финансирања за програмску 

активност 1101-0001- Просторно и 

урбанистичко планирање     

       01 Приходи из буџета 31.300.000,00 31.300.000,00 

  
  

   
Укупно за програмску активност 

1101-0001 31.300.000,00 31.300.000,00 

  
  

   
Извори финансирања за Програм 1. 

Урбанизам и просторно планирање     

       01 Приходи из буџета 31.300.000,00 31.300.000,00 

       Укупно за програм 1 31.300.000,00 31.300.000,00 

  
 1102 

   
ПРОГРАМ 2. КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ    

   1102-0009    ПА: Остале комуналне услуге   

  
  

490   
Економски послови 

неквалификовани на другом месту   

  
  

 128 424 
Специјализоване услуге- 

сузбијање комараца  1.500.000,00 1.500.000,00 

  
  

  4246 
Услуге очувања животне средине, 

науке и геодетске услуге 1.500.000,00 1.500.000,00 

  
  

   
УКУПНО ПА 1102-0009 Остале 

комуналне услуге 1.500.000,00 1.500.000,00 

  

  

   

Извори финансирања за функцију 

490. Економски послови 

неквалификовани на другом месту     

       01 Приходи из буџета 1.500.000,00 1.500.000,00 

       Укупно за функцију 490 1.500.000,00 1.500.000,00 

  

  

   

Извори финансирања за програмску 

активност 1102-0009- Остале 

комуналне услуге     

       01 Приходи из буџета 1.500.000,00 1.500.000,00 

  
  

   
Укупно за програмску активност 

1102-0009 1.500.000,00 1.500.000,00 

  
  

   
Извори финансирања за Програм 2. 

Комунална делатност     

       01 Приходи из буџета 1.500.000,00 1.500.000,00 



Страна 2984 – Број 21 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 27. новембар 2017. године 

       Укупно за програм 2 1.500.000,00 1.500.000,00 

  
 0401 

   
ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ    

  
 0401-0001 

   
ПА: Управљање заштитом 

животне средине    

    500   Заштита животне средине   

  
  

 129 423 
Услуге по уговору-Учешће на 

сајму екологије и енергетике 400.000,00 400.000,00 

      4239 Остале опште услуге 400.000,00 400.000,00 

  

  

 129/1 423 

Услуге по уговору -медијско 

праћење активности управљања 

животном средином 300.000,00 300.000,00 

  
  

  4234 
Услуге по уговору -услуге 

информисања 300.000,00 300.000,00 

  

  

 130 481 

Дотације невладиним 

организацијама- Подршка у 

релизацији пројеката из области 

животне срединеподнетих од стране 

удружења 500.000,00 500.000,00 

  
  

  4819 
Дотације осталим непрофитним 

институцијама 500.000,00 500.000,00 

  

  

   

УКУПНО ПА 0401-0001 

Управљање заштитом животне 

средине  1.200.000,00 1.200.000,00 

  
  

   
Извори финансирања за функцију 

500. Заштита животне средине   

       01 Приходи из буџета 1.200.000,00 1.200.000,00 

       Укупно за функцију 500 1.200.000,00 1.200.000,00 

  

  

   

Извори финансирања за програмску 

активност 0401-0001- Управљање 

заштитом животне средине    

       01 Приходи из буџета 1.200.000,00 1.200.000,00 

  
  

   
Укупно за програмску активност 

0401-0001 1.200.000,00 1.200.000,00 

  
 0401-0002 

   
ПА: Праћење квалитета 

елемената животне средине    

    500   Заштита животне средине   

  

  

 131 424 

Специјализоване услуге –Програм 

контроле квалитета животне 

средине- ваздух (обавезе из 2016. 

године и 2017. година) 1.112.000,00 1.112.000,00 

  
  

  4246 
Услуге очувања животне средине, 

науке и геодеске услуге 

1.112.000,00 1.112.000,00 

     132 424 Специјализоване услуге –Програм 

контроле квалитета животне 
800.000,00 800.000,00 
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средине- бука (обавезе из 2016. 

године и 2017. година) 

  
  

  4246 
Услуге очувања животне средине, 

науке и геодеске услуге 800.000,00 800.000,00 

  

  

 133 424 

Специјализоване услуге –Програм 

контроле квалитета животне 

средине- површинске речне воде 

(обавезе из 2016. године и 2017. 

година) 1.113.000,00 1.113.000,00 

  
  

  4246 
Услуге очувања животне средине, 

науке и геодеске услуге 

1.113.000,00 1.113.000,00 

  

  

 134 424 

Специјализоване услуге –Програм 

контроле квалитета животне 

средине- алергогени полен (обавезе 

из 2016. године и 2017. година) 490.000,00 490.000,00 

  
  

  4246 
Услуге очувања животне средине, 

науке и геодеске услуге 490.000,00 490.000,00 

  

  

 135 424 

Специјализоване услуге –Програм 

контроле квалитета животне 

средине- изненадне експертизе 100.000,00 100.000,00 

  
  

  4246 
Услуге очувања животне средине, 

науке и геодеске услуге 100.000,00 100.000,00 

  

  

 136 424 

Специјализоване услуге –Програм 

контроле квалитета животне 

средине- земљиште 100.000,00 100.000,00 

  
  

  4246 
Услуге очувања животне средине, 

науке и геодеске услуге 100.000,00 100.000,00 

  

  

   

УКУПНО ПА 0401-0002 Праћење 

квалитета елемената животне 

средине 3.715.000,00 3.715.000,00 

  
  

   
Извори финансирања за функцију 

500. Заштита животне средине   

       01 Приходи из буџета 3.715.000,00 3.715.000,00 

       Укупно за функцију 500 3.715.000,00 3.715.000,00 

  

  

   

Извори финансирања за програмску 

активност 0401-0002- Праћење 

квалитета елемената животне 

средине   

       01 Приходи из буџета 3.715.000,00 3.715.000,00 

  
  

   
Укупно за програмску активност 

0401-0002 3.715.000,00 3.715.000,00 

   0401-0003    ПА: Заштита природе   

    500   Заштита животне средине   

  

  

 137 424 

Специјализоване услуге –Заштита 

споменика природе (заштићена 

стабла и биљке)  200.000,00 200.000,00 
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  4246 
Услуге очувања животне средине, 

науке и геодеске услуге 200.000,00 200.000,00 

  

  

 138 424 

Специјализоване услуге –Заштита 

споменика природе (заштићена 

стабла и биљке) Гојковића липа 50.000,00 50.000,00 

  
  

  4246 
Услуге очувања животне средине, 

науке и геодеске услуге 50.000,00 50.000,00 

  
  

   
УКУПНО ПА 0401-0003 Заштита 

природе 250.000,00 250.000,00 

  
  

   
Извори финансирања за функцију 

500. Заштита животне средине   

       01 Приходи из буџета 250.000,00 250.000,00 

       Укупно за функцију 500 250.000,00 250.000,00 

  

  

   

Извори финансирања за програмску 

активност 0401-0003- Заштита 

природе   

       01 Приходи из буџета 250.000,00 250.000,00 

  
  

   
Укупно за програмску активност 

0401-0003 250.000,00 250.000,00 

  
  

   
Извори финансирања за Програм 6. 

Заштита животне средине   

       01 Приходи из буџета 5.165.000,00 5.165.000,00 

       Укупно за програм 6 5.165.000,00 5.165.000,00 

  
  

   
Укупно глава 7.01 Расходи 

градске управе за урбанизам 89.316.000,00 89.316.000,00 

  
  

   
УКУПНО РАЗДЕО 7. ГРАДСКА 

УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ 89.316.000,00 89.316.000,00 

 

Члан 2. 

 Овај финансијски план ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном листу града 

Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 402-5/2017-II 

2. новембар 2017. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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368. 

На основу члана 2. став 1. тачка 3. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 

73/2010, 101/2010 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 

и 99/2016) и члана 9. Одлуке о буџету града Чачка за 2017. годину („Службени лист града Чачка“, број 

25/2016, 16/2017 и 19/2017), 

Градоначелник града Чачка, дана 2. новембра 2017. године, донео је  

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН О ИЗМЕНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА  ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ 

Члан 1. 

У Ф инансијском плану директног корисника Градске управе за локални економски развој града 

Чачка за 2017. годину („Службени лист града Чачка“, број 3/2017 и 18/2017), у члану 1. став 1. мења се и 

гласи: 

„Овим Финансијским планом у складу са Одлуком о буџету града Чачка за 2017. годину („Службени 

лист града Чачка“, број 25/2016, 16/2017 и 19/2017), распоређују се планирана средства за финансирање 

директног корисника Градске управе за локални економски развој града Чачка у износу од 156.866.400,00 

динара, на следећи начин: 
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10  

  

   

ГРАДСКА УПРАВА ЗА 

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ      

 01 

12  

   

РАСХОДИ ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ     

  

 0602 

   
ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ 

УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ   

  

 0602-0001 

   
ПА: Функционисање 

локалне самоуправе и 

градских општина   

    111   Извршни и законодавни органи     

  
  

 162 411 
Плaтe, дoдaци и накнаде 

зaпoслeних (зараде) 15.600.000,00 15.600.000,00 

  
  

  4111 
Плaтe, дoдaци и накнаде 

зaпoслeних  15.600.000,00 15.600.000,00 

  
  

 163 412 
Сoциjaлни дoпринoси нa 

тeрeт пoслoдaвцa 3.000.000,00 3.000.000,00 

  
  

  4121 
Допринос за пензијско и 

инвалидско осигурање 2.011.200,00 2.011.200,00 

  
  

  4122 
Допринос за здравсвено 

осигурање 863.100,00 863.100,00 

      4123 Допринос за незапоселеност 125.700,00 125.700,00 
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 164 414 
Сoциjaлнa дaвaњa 

зaпoслeнимa 750.000,00 750.000,00 

  

  

  4141 

Исплата накнада за време 

одсуствовања са посла на терет 

фондова 300.000,00 300.000,00 

  

  

  4144 

Помоћ у медицинском лечењу 

запосленог или чланова уже 

породице и друге помоћи 

запосленом 450.000,00 450.000,00 

  

  

 165 414 

Сoциjaлнa дaвaњa 

зaпoслeнимa-решавање 

одлива броја запослених 1.000,00 1.000,00 

      4143 Отпремнине и помоћи 1.000,00 1.000,00 

  
  

 166 415 
Накнаде трошкова за 

запослене  390.000,00 390.000,00 

      4151 Накнаде трошкова за запослене 390.000,00 390.000,00 

  

  

 167 416 

Награде запосленима и 

остали посебни расходи-

јубиларне награде 145.000,00 145.000,00 

  
  

  4161 
Награде запосленима и остали 

посебни расходи 145.000,00 145.000,00 

     168 422 Tрoшkoви путoвaњa 800.000,00 800.000,00 

  
  

 1 4221 
Трошкови службених путовања 

у земљи 100.000,00 100.000,00 

  
  

 2 4222 
Трошкови службених путовања 

у иностранство 700.000,00 700.000,00 

  

  

 169 423 

Услугe пo угoвoру-накнада за 

рад за ангажована лица 

уговором 3.200.000,00 3.200.000,00 

      4231 Административне услуге 2.700.000,00 2.700.000,00 

      4239 Остале опште услуге 500.000,00 500.000,00 

  
  

 170 423 
Услугe пo угoвoру-остали 

трошкови управе 100.000,00 100.000,00 

  
  

  4233 
Услуге образовања и 

усавршавања запослених 50.000,00 50.000,00 

  
  

  4236 
Услуге за домаћинство и 

угоститељство 20.000,00 20.000,00 

      4239 Остале опште услуге 30.000,00 30.000,00 

     171 465 Остале дотације и трансфери 2.000.000,00 2.000.000,00 

  
  

  4651 
Остале текуће дотације и 

трансфери 2.000.000,00 2.000.000,00 

       УКУПНО ПА: 

Функционисање локалне 
25.986.000,00 25.986.000,00 
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самоуправе и градских 

општина 

  

  

   

Извори финансирања за 

функцију 111. Извршни и 

законодавни органи                                                      

       01 Приходи из буџета 25.986.000,00 25.986.000,00 

       Укупно за функцију 111 25.986.000,00 25.986.000,00 

  

  

   

Извори финансирања за 

програмску активност 0602-

0001- Функционисање локалне 

самоуправе и градских 

општина     

       01 Приходи из буџета 25.986.000,00 25.986.000,00 

  
 

       Укупно за програмску 

активност 0602-0001 25.986.000,00 25.986.000,00 

  

 

0602-0007    

ПА: Функционисање 

националних савета 

националних мањина   

  

 

  490     

Економски послови 

неквалификовани на другом 

месту   

     172 422 Tрoшkoви путoвaњa 20.000,00 20.000,00 

  
  

  4221 
Трошкови службених путовања 

у земљи 20.000,00 20.000,00 

  

  

 173 423 

Услугe пo угoвoру-накнада за 

рад Ромског координатора и 

остали трошкови 500.000,00 500.000,00 

      4231 Административне услуге 500.000,00 500.000,00 

  

  

 174 424 

Специјализоване услуге- 
спровођење акционих планова 

за Роме (легализација ромских 

објеката-геодетско снимање, 

таксе и слично) 200.000,00 200.000,00 

  

  

  4246 

Услуге очувања животне 

средине, науке и геодеске 

услуге 200.000,00 200.000,00 

  

  

 175 425 

Teкућe пoпрaвкe и 

oдржaвaњe-спровођење 

акционих планова за Роме 

(Санација стамбених објеката 

за Роме-препокривање, 

постављање олука, изолација и 

слично) 450.000,00 450.000,00 

  
  

  4251 
Текуће поправке и одржавање 

зграда и објеката  450.000,00 450.000,00 

  

  

   

УКУПНО ПА 0602-0007 

Функционисање 

националних савета 

националних мањина 1.170.000,00 1.170.000,00 
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Извори финансирања за 

функцију 490. Економски 

послови неквалификовани на 

другом месту                                                 

       01 Приходи из буџета 1.170.000,00 1.170.000,00 

       Укупно за функцију 490 1.170.000,00 1.170.000,00 

  

  

   

Извори финансирања за 

програмску активност 0602-

0007 Функционисање 

националних савета 

националних мањина     

       01 Приходи из буџета 1.170.000,00 1.170.000,00 

  
  

   
Укупно за програмску 

активност 0602-0007 1.170.000,00 1.170.000,00 

  

  

   

Извори финансирања за 

Програм 15. Опште услуге 

локалне самоуправе     

       01 Приходи из буџета 27.156.000,00 27.156.000,00 

       Укупно за програм 15 27.156.000,00 27.156.000,00 

  
 1501 

   
ПРОГРАМ 3. ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ   

  
 1501-0001 

   
ПА: Унапређење привредног 

и инвестиционог амбијента   

  

  

490   

Економски послови 

неквалификовани на другом 

месту   

  

  

 176 481 

Услуге по уговору-

(Чланарина Стална 

конференција градова и 

општина и Национална 

алијанса за локални економски 

развој и друго) 2.000.000,00 2.000.000,00 

  
  

  4819 
Дотације осталим 

непрофитним институцијама 2.000.000,00 2.000.000,00 

  

  

 177 423 

Услуге по уговору- 

побољшање привредног 

амбијента (финансирање 

одласка привредника на 

сајмове, симпозијуме, подршка 

пословним сусретима 

привредника и остало) 400.000,00 400.000,00 

      4239 Остале опште услуге 400.000,00 400.000,00 

  
  

 178 423 
Услуге по уговору- промоција 

града Чачка 200.000,00 200.000,00 

      4234 Услуге информисања 200.000,00 200.000,00 

  
  

 179 426 
Материјал- израда штампаног 

материјала и друго 50.000,00 50.000,00 
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      4261 Административни материјал 50.000,00 50.000,00 

  

  

 180 462 

Дотације међународним 

организацијама- (чланарина 

Еnergy Cities и Iclei) 156.000,00 156.000,00 

  
  

  4621 
Текуће дотације међународним 

организацијама 156.000,00 156.000,00 

  

  

 181 465 

Остале дотације и трансфери 

(Научно технолошки парк 

4.000.000,00 динара и РАПЕР 

1.600.000,00 динара) 5.600.000,00 5.600.000,00 

  
  

  4651 
Остале дотације и трансфери-  

Научно технолошки парк 4.000.000,00 4.000.000,00 

  
  

  4651 
Остале дотације и трансфери-  

РАПЕР 1.600.000,00 1.600.000,00 

  

  

   
УКУПНО ПА 1501-0001 

Унапређење привредног и 

инвестиционог амбијента 8.406.000,00 8.406.000,00 

  

  

   

Извори финансирања за 

функцију 490. Економски 

послови неквалификовани на 

другом месту                                                 

       01 Приходи из буџета 8.406.000,00 8.406.000,00 

       Укупно за функцију 490 8.406.000,00 8.406.000,00 

  

  

   

Извори финансирања за 

програмску активност 1501-

0001- Унапређење привредног 

и инвестиционог амбијента     

       01 Приходи из буџета 8.406.000,00 8.406.000,00 

  
  

   
Укупно за програмску 

активност 1501-0001 8.406.000,00 8.406.000,00 

  
 1501-0002 

   
ПА: Мере активне политике 

запошљавања   

  

  

490   

Економски послови 

неквалификовани на другом 

месту   

  

  

 182 454 

Субвенције приватним 

предузећима - Субвенције  за 

подршку привреди- Распоред и 

коришћење средстава ове 

апропријације вршиће се по 

посебном акту 14.000.000,00 14.000.000,00 

  
  

  4541 
Текуће субвенције приватним 

предузећима 14.000.000,00 14.000.000,00 

  

  

 183 464 

Дотације организацијама 

обавезног социјалног 

осигурања- Текуће дотације 

Националној служби за 

Програм запошљавања у граду 

Чачку- Распоред и коришћење 
38.000.000,00 38.000.000,00 
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средстава ове апропријације 

вршиће се по посебном акту 

  

  

  4641 

Текуће дотације 

организацијама обавезног 

социјалног осигурања 38.000.000,00 38.000.000,00 

  

  

   
УКУПНО ПА 1501-0002: 

Мере активне политике 

запошљавања 52.000.000,00 52.000.000,00 

  

  

   

Извори финансирања за 

функцију 490. Економски 

послови неквалификовани на 

другом месту                                                   

       01 Приходи из буџета 52.000.000,00 52.000.000,00 

       Укупно за функцију 490 52.000.000,00 52.000.000,00 

  

  

   

Извори финансирања за 

програмску активност 1501-

0002- Мере активне политике 

запошљавања     

       01 Приходи из буџета 52.000.000,00 52.000.000,00 

  
  

   
Укупно за програмску 

активност 1501-0002 52.000.000,00 52.000.000,00 

  

 1501-П18 

   
Пројекат: Citizen-Одржива 

покретљивост за грађане 

Европе   

  
  

490   
Економски послови неквали–

фиковани на другом месту   

     184 421 Стaлни трoшkoви 0,00 0,00 

  
  

  4211 
Трошкови платног промета и 

банкарских услуга 0,00 0,00 

     185 422 Tрoшkoви путoвaњa 101.000,00 101.000,00 

  
  

  
4221 Трошкови службених путовања 

у земљи 20.000,00 20.000,00 

  
  

  
4222 Трошкови службених путовања 

у иностранство 81.000,00 81.000,00 

     186 423 Услугe пo угoвoру 94.000,00 94.000,00 

      4239 Остале опште услуге 94.000,00 94.000,00 

  

  

   

УКУПНО 1501-П18 

Пројекат: Citizen-Одржива 

покретљивост за грађане 

Европе 195.000,00 195.000,00 

  

  

   

Извори финансирања за 

функцију 490. Економски 

послови неквалификовани на 

другом месту     

       01 Приходи из буџета 195.000,00 195.000,00 
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       Укупно за функцију 490 195.000,00 195.000,00 

  

  

   

Извори финансирања за 

пројекат 1501-П18 -Citizen-

Одржива покретљивост за 

грађане Европе     

       01 Приходи из буџета 195.000,00 195.000,00 

       Укупно за пројекат 1501-П18 195.000,00 195.000,00 

  

 1501-П14 

   
Пројекат: Адаптација и 

опремање регионалног 

еколошког кампа   

    490      

     187 423 Услугe пo угoвoру 40.000,00 40.000,00 

      4239 Остале опште услуге 40.000,00 40.000,00 

     188 426 Maтeриjaл 25.000,00 25.000,00 

  
  

  4266 
Материјали за образовање, 

културу и спорт 25.000,00 25.000,00 

     189 512 Maшинe и oпрeмa 289.000,00 289.000,00 

  

  

  5129 

Опрема за производњу, 

моторна, непокретна и 

немоторна опрема 289.000,00 289.000,00 

     190 512 Maшинe и oпрeмa 950.000,00 950.000,00 

  

  

  5129 

Опрема за производњу, 

моторна, непокретна и 

немоторна опрема 950.000,00 950.000,00 

  

  

   

УКУПНО 1501-П14 

Пројекат:  Адаптација и 

опремање регионалног 

еколошког кампа 1.304.000,00 1.304.000,00 

  

  

   

Извори финансирања за 

функцију 490. Економски 

послови неквалификовани на 

другом месту     

       01 Приходи из буџета 354.000,00 354.000,00 

  

  

   

13.1 Пренета неутрошена 

средства за посебне намене - 

средства од Министарства 

омладине и спорта 950.000,00 950.000,00 

       Укупно за функцију 490 1.304.000,00 1.304.000,00 

  

  

   

Извори финансирања за 

пројекат 1501-П14 - 

Адаптација и опремање 

регионалног еколошког кампа     

       01 Приходи из буџета 362.000,00 362.000,00 

       13.1 Пренета неутрошена 

средства за посебне намене - 
995.000,00 995.000,00 
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средства од Министарства 

омладине и спорта 

       Укупно за пројекат 1501-П14 1.304.000,00 1.304.000,00 

  

 1501-П19 

   
Пројекат: Одрживо стамбено 

решење за припаднике 

ромске популације   

    490      

     190/1 421 Стални трошкови 112.000,00 112.000,00 

  
 

   4211 
Трошкови платног промета и 

банкарских услуга 112.000,00 112.000,00 

     190/2 422 Трошкови путовања 186.000,00 186.000,00 

  
 

   4222 
Трошкови службених путовања 

у иностранство 186.000,00 186.000,00 

     190/3 423 Услугe пo угoвoру 710.000,00 710.000,00 

      4239 Остале опште услуге 710.000,00 710.000,00 

     190/4 423 Услугe пo угoвoру 2.800.000,00 2.800.000,00 

      4239 Остале опште услуге 2.800.000,00 2.800.000,00 

     190/5 426 Maтeриjaл 50.000,00 50.000,00 

      4261 Административни материјал 50.000,00 50.000,00 

  
 

  
190/6 

511 
Зграде и грађевински 

објекти 1.000,00 1.000,00 

      5112 Изградња зграда и објеката 1.000,00 1.000,00 

  
 

  
190/7 

511 
Зграде и грађевински 

објекти 1.000,00 1.000,00 

      5112 Изградња зграда и објеката 1.000,00 1.000,00 

  

 

    

УКУПНО 1501-П19 

Пројекат:  Одрживо 

стамбено решење за 

припаднике ромске 

популације 3.860.000,00 3.860.000,00 

  

 

    

Извори финансирања за 

функцију 490. Економски 

послови неквалификовани на 

другом месту     

       01 Приходи из буџета 1.059.000,00 1.059.000,00 

  

 

  

 

 

06 Дотације од међународних 

организација-средства од 

Делегације Европске комисије 2.801.000,00 2.801.000,00 

       Укупно за функцију 490 3.860.000,00 3.860.000,00 

       Извори финансирања за 

пројекат 1501-П19 - Одрживо 
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стамбено решење за 

припаднике ромске популације 

       01 Приходи из буџета 1.059.000,00 1.059.000,00 

  

 

    

06 Дотације од међународних 

организација-средства од 

Делегације Европске комисије 2.801.000,00 2.801.000,00 

       Укупно за пројекат 1501-П19 3.860.000,00 3.860.000,00 

  

 

    

Извори финансирања за 

Програм 3. Локални економски 

развој     

       01 Приходи из буџета 62.017.000,00 62.017.000,00 

  

 

    

06 Дотације од међународних 

организација-средства од 

Делегације Европске комисије 2.801.000,00 2.801.000,00 

  

 

    

13.1 Пренета неутрошена 

средства за посебне намене - 

средства од Министарства 

омладине и спорта 950.000,00 950.000,00 

       Укупно за програм 3 65.765.000,00 65.765.000,00 

  
 

0901    
ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА 

И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА     

  

 

0901-0003    
ПА: Подршка социо-

хуманитарним 

организацијама     

  

 

 090   

Социјална заштита 

некласификована на другом 

месту     

  

 

  191 481 

Дотације невладиним 

организацијама -Програми 

младих 1.000.000,00 1.000.000,00 

  
 

   4819 
Дотације осталим 

непрофитним институцијама 1.000.000,00 1.000.000,00 

  
 

  192 423 
Услугe пo угoвoру-Накнада 

за рад координатора за младе 0,00 0,00 

      4231 Административне услуге 0,00 0,00 

  

 

  193 423 

Услугe пo угoвoру-

Промотивни материјал за 

Канцеларију за младе 100.000,00 100.000,00 

      4239 Остале опште услуге 100.000,00 100.000,00 

  

 

  194 423 

Услугe пo угoвoру-

организација Матурског 

бала и друго 100.000,00 100.000,00 

      4239 Остале опште услуге 100.000,00 100.000,00 

  
 

  195 426 
Материјал - организација 

Матурског бала и друго 286.000,00 286.000,00 
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      4269 Материјали за посебне намене 286.000,00 286.000,00 

  

 

    

УКУПНО ПА 0901-0003 

Подршка социо-

хуманитарним 

организацијама 1.486.000,00 1.486.000,00 

  

 

    

Извори финансирања за 

функцију 090 Социјална 

заштита некласификована на 

другом месту                   

       01 Приходи из буџета 1.486.000,00 1.486.000,00 

       Укупно за функцију 090 1.486.000,00 1.486.000,00 

  

 

    

Извори финансирања за 

програмску активност 0901-

0003 Подршка социо-

хуманитарним организацијама     

       01 Приходи из буџета 1.486.000,00 1.486.000,00 

  
 

    
Укупно за програмску 

активност 0901-0003 1.486.000,00 1.486.000,00 

  

 

    

Извори финансирања за 

Програм 11. Социјална 

заштита     

       01 Приходи из буџета 1.486.000,00 1.486.000,00 

       Укупно за програм 11 1.486.000,00 1.486.000,00 

  

 

0101    
ПРОГРАМ 5. 

ПОЉОПРИВРЕДА И 

РУРАЛНИ РАЗВОЈ   

  

 

0101-0001    
ПА: Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у 

локалној заједници   

    421   Пољопривреда   

  

  

 196 423 

Услуге по уговору- 

Едукативна посета 

пољопривредних произвођача 

домаћим и међународним 

сајмовима 1.484.000,00 1.484.000,00 

      4239 Остале опште услуге 1.484.000,00 1.484.000,00 

     196/1 424 Специјализоване услуге 462.000,00 462.000,00 

      4249 Остале специјализоване услуге 462.000,00 462.000,00 

  

  

 197 425 

Текуће поправке и 

одржавање- уређење пољских 

путева на подручију Чачанског 

краја- учешће града (конкурс 

из 2017. године) 8.000.000,00 8.000.000,00 

  
  

  4251 
Текуће поправке и одржавање 

зграда и објеката 8.000.000,00 8.000.000,00 



27. новембар 2017. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 2997 – Број 21 

  

  

 198 425 

Текуће поправке и 

одржавање- уређење пољских 

путева на подручију Чачанског 

краја- учешће Републике 

(конкурс из 2017. године) 4.570.000,00 4.570.000,00 

  
  

  4251 
Текуће поправке и одржавање 

зграда и објеката 4.570.000,00 4.570.000,00 

  
  

 199 426 
Материјал-набавка ракета за 

противградну заштиту 5.489.000,00 5.489.000,00 

      4269 Материјал за посебне намене 5.489.000,00 5.489.000,00 

  
  

 200 426 
Материјал-гориво за стрелце 

противградне заштите 300.000,00 300.000,00 

      4264 Материјал за саобраћај 300.000,00 300.000,00 

  

  

 201 4631 

Трансфери осталим нивоима 

власти-Текући трансфери 

високообразовним 

институцијама – трошкови 

финансирања научних скупова 

(Агрономски факулет Чачак) 300.000,00 300.000,00 

  
  

  4631 
Текући трансфери осталим 

нивоима власти 300.000,00 300.000,00 

     201/1 511 Зграде и грађевински објекти 554.400,00 554.400,00 

      5114 Пројектно планирање 554.400,00 554.400,00 

  

  

 202 465 

Остале дотације и 

трансфери-трошкови 

финансирања научних скупова 

(Институт за воћарство) 300.000,00 300.000,00 

  
  

  4651 
Остале текуће донације и 

трансфери 300.000,00 300.000,00 

  

  

   

УКУПНО ПА 0101-0001 

Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у 

локалној заједници 21.459.400,00 21.459.400,00 

  
  

   
Извори финансирања за 

функцију 421. Пољопривреда                                              

       01 Приходи из буџета 16.889.400,00 16.889.400,00 

  

  

   

07 Приходи од виших нивоа 

власти- Пројекат уређење 

пољских путева  конкурс  

2017. године 4.570.000,00 4.570.000,00 

       Укупно за функцију 421 21.459.400,00 21.459.400,00 

  

  

   

Извори финансирања за 

програмску активност 0101-

0001 - Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у 

локалној заједници     

       01 Приходи из буџета 16.889.400,00 16.889.400,00 
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07 Приходи од виших нивоа 

власти- Пројекат уређење 

пољских путева  конкурс 2017. 

године 4.570.000,00 4.570.000,00 

  
  

   
Укупно за програмску 

активност 0101-0001 21.459.400,00 21.459.400,00 

  
 0101-0002 

   
ПА: Мере подршке руралном 

развоју   

    421   Пољопривреда   

  

  

 203 454 

Субвенције приватним 

предузећима- (Бесповратна 

подстицајна средства за 

пољопривредну производњу 

регистрованим 

пољопривредним 

произвођачима)- Распоред и 

коришћење средстава ове 

апропријације вршиће се по 

посебном акту 0,00 0,00 

  
  

  4541 
Текуће субвенције приватним 

предузећима 0,00 0,00 

  

  

 203/1 4511 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима и 

организацијама-Текуће 

субвенције  (Бесповратна 

подстицајна средства за 

пољопривредну производњу 

регистрованим 

пољопривредним 

произвођачима)-Распоред и 

коришћење средстава ове 

апропријације вршиће се по 

посебном акту                                         41.000.000,00 41.000.000,00 

  
  

  4511 
Текуће субвенције приватним 

предузећима 41.000.000,00 41.000.000,00 

  
  

   
УКУПНО ПА 0101-0002 Мере 

подршке руралном развоју 41.000.000,00 41.000.000,00 

  
  

   
Извори финансирања за 

функцију 421. Пољопривреда                                              

       01 Приходи из буџета 41.000.000,00 41.000.000,00 

       Укупно за функцију 421 41.000.000,00 41.000.000,00 

  

  

   

Извори финансирања за 

програмску активност 0101-

0002 - Мере подршке руралном 

развоју     

       01 Приходи из буџета 41.000.000,00 41.000.000,00 

  
  

   
Укупно за програмску 

активност 0101-0002 41.000.000,00 41.000.000,00 
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Извори финансирања за 

Програм 5. Пољопривреда и 

рурални развој     

       01 Приходи из буџета 57.889.400,00 57.889.400,00 

  

  

   

07 Приходи од виших нивоа 

власти- Пројекат уређење 

пољских путева  конкурс 2017. 

године 4.570.000,00 4.570.000,00 

       Укупно за програм 5 62.459.400,00 62.459.400,00 

  

 

0501    

ПРОГРАМ 17. 

ЕНЕРГЕТСКА 

ЕФИКАСНОСТ И 

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ 

ЕНЕРГИЈЕ     

  

 

0501-0001    

ПА: Унапређење и 

побољшање енергетске 

ефикасности и употреба 

обновљивих извора енергије     

  
  

490   
Економски послови неквали–

фиковани на другом месту     

  

  

 204 4642 

Дотације организацијама 

обавезног социјалног 

осигурања-Капиталне 

дотације  организацијама 

обавезног социјалног 

осигурања - Повећање 

енергетске ефикасности на 

Општој болници Чачак  0,00 0,00 

  

  

  4642 

Капиталне дотације  

организацијама обавезног 

социјалног осигурања 0,00 0,00 

  

  

 205 4642 

Дотације организацијама 

обавезног социјалног 

осигурања-Капиталне 

дотације  организацијама 

обавезног социјалног 

осигурања - Повећање 

енергетске ефикасности на 

Општој болници Чачак  0,00 0,00 

  

  

  4642 

Капиталне дотације  

организацијама обавезног 

социјалног осигурања 0,00 0,00 

  

  

 206 4642 

Дотације организацијама 

обавезног социјалног 

осигурања-Капиталне 

дотације  организацијама 

обавезног социјалног 

осигурања - Повећање 

енергетске ефикасности на 

Општој болници Чачак  0,00 0,00 

  

  

  4642 

Капиталне дотације  

организацијама обавезног 

социјалног осигурања 0,00 0,00 
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УКУПНО ПА 0501-0001  

Унапређење и побољшање 

енергетске ефикасности и 

употреба обновљивих извора 

енергије 0,00 0,00 

  

  

   

Извори финансирања за 

функцију 490. Економски 

послови неквалификовани на 

другом месту     

       01 Приходи из буџета 0,00 0,00 

  

  

   

07 Донације од осталих нивоа 

власти - средства од Минис–

тарства рударства и енергетике 0,00 0,00 

  
  

   
06 Дотације од међународних 

организација-UNDP-GEF 0,00 0,00 

       Укупно за функцију 500 0,00 0,00 

  

  

   

Извори финансирања за 

програмску активност 0501-

0001-  Унапређење и 

побољшање енергетске 

ефикасности и употреба 

обновљивих извора енергије     

       01 Приходи из буџета 0,00 0,00 

  

  

   

07 Донације од осталих нивоа 

власти - средства од 

Министарства рударства и 

енергетике 0,00 0,00 

  
  

   
06 Дотације од међународних 

организација-UNDP-GEF 0,00 0,00 

  
  

   
Укупно за програмску 

активност 0501-0001 0,00 0,00 

  

  

   

Извори финансирања за 

програм 17. Енергетска 

ефикасност и обновљиви 

извори енергије     

       01 Приходи из буџета 0,00 0,00 

  

  

   

07 Донације од осталих нивоа 

власти - средства од Минис–

тарства рударства и енергетике 0,00 0,00 

  
  

   
06 Дотације од међународних 

организација-UNDP-GEF 0,00 0,00 

       Укупно за програм 17 0,00 0,00 

  

  

   
Укупно глава 10.01. Расходи 

градске управе за локални 

економски развој 156.866.400,00 156.866.400,00 

  

  

   

УКУПНО РАЗДЕО 10. 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА 

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ 156.866.400,00 156.866.400,00 
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Став 3. мења се и гласи: 

,,О распореду и коришћењу средстава са апропријација број 182, 183, 197, 198 и 203 одлучује 

Градоначелник града доношењем решења о преносу средстава на одређене кориснике“. 

Члан 2. 

Овај финансијски план ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном листу града 

Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 402-8/2017-II 

2. новембар 2017. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

369. 

На основу члана 2. став 1. тачка 3. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 

73/2010, 101/2010 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 

и 99/2016) и члана 9. Одлуке о буџету града Чачка за 2017. годину („Службени лист града Чачка“, број 

25/2016, 16/2017 и 19/2017), 

Градоначелник града Чачка, дана 2. новембра 2017. године, донео је  

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН О ИЗМЕНАМА  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ 

Члан 1. 

 У Финансијском плану директног корисника Градска управа за финансије града Чачка за 2017. годину 

(„Службени лист града Чачка“, број 3/2017 и 18/2017), члан 1. мења се и гласи: 

  „Овим финансијским планом у складу са Одлуком о буџету града Чачка за 2017. годину 

(„Службени лист града Чачка“, број 25/2016, 16/2017 и 19/2017), распоређују се планирана средства за 

финансирање директног корисника Градске управе за финансије града Чачка у износу од 1.501.105.616,00 

динара. 

Члан 2. 

 У члану 2. став 1. мења се и гласи: 

„Средства у износу од 1.312.083.974,00 планирана су за редовно функционисање главе 12.01. - 

Расходи Градске управе за финансије и распоређују се на следећи начин: 
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ГРАДСКА УПРАВА ЗА 

ФИНАНСИЈЕ   

  01 26      
РАСХОДИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ФИНАНСИЈЕ    

  
    

0602     ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ    

  
    

0602-0001     ПА: Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина    

       111   Извршни и законодавни органи    

      
 

  
422 411 

Плaтe, дoдaци и накнаде 

зaпoслeних (зараде) 16.800.000,00 16.800.000,00 

      4111 Плaтe, дoдaци и накнаде зaпoслeних 16.800.000,00 16.800.000,00 
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423 412 

Сoциjaлни дoпринoси нa тeрeт 

пoслoдaвцa 3.240.000,00 3.240.000,00 

   
 

 
 4121 

Допринос за пензијско и инвалидско 

осигурање 2.172.096,00 2.172.096,00 

      4122 Допринос за здравствено осигурање 932.148,00 932.148,00 

      4123 Допринос за незапоселеност 135.756,00 135.756,00 

     423/1 413 Накнаде у натури 20.000,00 20.000,00 

      4131 Накнаде у натури- месечне карте 20.000,00 20.000,00 

         424 414 Сoциjaлнa дaвaњa зaпoслeнимa 1.566.000,00 1.566.000,00 

   

 

 

1 4141 

Исплата накнада за време 

одсуствовања са посла на терет 
фондова 800.000,00 800.000,00 

     2 4143 Отпремнине и помоћи 200.000,00 200.000,00 

   

 

 

3 4144 

Помоћ у медицинском лечењу 

запосленог или чланова уже породице 
и друге помоћи запосленом 566.000,00 566.000,00 

      
 

  
425 414 

Сoциjaлнa дaвaњa зaпoслeнимa-

решавање одлива броја запослених  1.000,00 1.000,00 

      4143 Отпремнине и помоћи 1.000,00 1.000,00 

         426 415 Накнаде трошкова за запослене  470.000,00 470.000,00 

      4151 Накнаде трошкова за запослене 470.000,00 470.000,00 

      
 

  
427 416 

Награде запосленима и остали 

посебни расходи-јубиларне награде 420.000,00 420.000,00 

      4161 Награде запосленима 420.000,00 420.000,00 

         428 422 Tрoшkoви путoвaњa 350.000,00 350.000,00 

   
 

 
1 4221 

Трошкови службених путовања у 

земљи 250.000,00 250.000,00 

   
 

 
2 4222 

Трошкови службених путовања у 

иностранство 100.000,00 100.000,00 

      
 

  
429 423 

Услугe пo угoвoру-накнада за 

ангажована лица уговором  1.000.000,00 1.000.000,00 

      4231 Административне услуге 1.000.000,00 1.000.000,00 

      
 

  
430 423 

Услугe пo угoвoру-остали 

трошкови управе 300.000,00 300.000,00 

   
 

 
 4233 

Услуге образовања и усавршавања 

запослених 60.000,00 60.000,00 

      4234 Услуге информисања 70.000,00 70.000,00 

      4236 Угоститељске услуге 50.000,00 50.000,00 

      4239 Остале опште услуге 120.000,00 120.000,00 

         431 465 Остале дотације и трансфери 2.005.000,00 2.005.000,00 

   
 

 
 4651 

Остале текуће донације, дотације и 

трансфери 2.005.000,00 2.005.000,00 

      

 

  

  
УКУПНО ПА 0602-0001 

Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина 26.172.000,00 26.172.000,00 

      
 

  
  

Извори финансирања за функцију 

111. Извршни и законодавни органи                                   

           01 Приходи из буџета 26.172.000,00 26.172.000,00 

           Укупно за функцију 111 26.172.000,00 26.172.000,00 

      

 

  

  

Извори финансирања за програмску 

активност 0602-0001 

Функционисање локалне самоуправе 
и градских општина     

           01 Приходи из буџета 26.172.000,00 26.172.000,00 
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Укупно за програмску активност 

0602-0001 26.172.000,00 26.172.000,00 

   0602-0003     ПА: Сервисирање јавног дуга     

     170   Трансакције везане за јавни дуг     

       432 421 Стални трошкови 0,00 0,00 

   
   4211 

Трошкови платног промета и 

банкарских услуга 0,00 0,00 

       433 441 Отплата домаћих камата 1.100.000,00 1.100.000,00 

   
   4414 

Отплата камата домаћим пословним 

банкама 1.100.000,00 1.100.000,00 

   
    434 441 

Отплата домаћих камата-Фонд за 

развој Републике Србије 3.400.000,00 3.400.000,00 

   
   4414 

Отплата камата домаћим пословним 

банкама 3.400.000,00 3.400.000,00 

       435 444 Пратећи трошкови задуживања 400.000,00 400.000,00 

      4441 Негативне курсне разлике 400.000,00 400.000,00 

   
    436 611 

Отплата главнице домаћим 

кредиторима 6.185.000,00 6.185.000,00 

   
   6114 

Отплата главнице домаћим 

пословним банкама 6.185.000,00 6.185.000,00 

   
    437 611 

Отплата главнице домаћим 

кредиторима-Фонд за развој 

Републике Србије 25.800.000,00 25.800.000,00 

   
   6114 

Отплата главнице домаћим 
пословним банкама 25.800.000,00 25.800.000,00 

   
  

  
  

УКУПНО ПА 0602-0003 

Сервисирање јавног дуга 36.885.000,00 36.885.000,00 

   
  

  
  

Извори финансирања за функцију 

170. Трансакције везане за јaвни дуг                            

       01 Приходи из буџета 36.885.000,00 36.885.000,00 

       Укупно за функцију 170 36.885.000,00 36.885.000,00 

   
 

 

  

Извори финансирања за програмску 

активност 0602-0003 Сервисирање 
јавног дуга     

       01 Приходи из буџета 36.885.000,00 36.885.000,00 

   
 

 
  

Укупно за програмску активност 

0602-0003 36.885.000,00 36.885.000,00 

      0602-П4     

Пројекат: Средства за редовне и 

ванредне расходе код 

инвестиционих радова   

      
 490   

Економски послови 

неквалификовани на другом месту   

      

   438 423 

Услугe пo угoвoру-Оглашавање, 

објављивање тендера, вештачење 

и друго 547.000,00 547.000,00 

      4235 Стручне услуге 80.000,00 80.000,00 

      4234 Услуге информисања 387.000,00 387.000,00 

      4239 Остале опште услуге 80.000,00 80.000,00 

      

 

  

439 424 

Специјализоване услуге (технички 

услови, давање сагласности, 

геодетске услуге, грађевинске 

дозволе, остале специјализоване 

услуге) 2.800.000,00 2.800.000,00 

   
 

 
 4246 

Услуге очувања животне средине, 

науке и геодетске услуге 1.000.000,00 1.000.000,00 
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 4249 

Остале специјализоване услуге 

(Снимање дроном индустријске зоне 

– 600.000,00, елаборат за Мрчајевце -

184.000,00, елаборат уа уређење 

корита Западне Мораве 600.000,00, 
остало 416.000,00) 1.800.000,00 1.800.000,00 

   

 

 

439/1 424 

Специјализоване услуге-Елаборат 

о геотехничким условима 

изградње фискултурне сале за 

потребе Школe за основно и 

средње образовање „1. новембар“ 72.000,00 72.000,00 

      4249 Остале специјализоване услуге 72.000,00 72.000,00 

      

 

  

440 424 

Специјализоване услуге - Остале 

специјализоване услуге везане за 

активности на терену потенцијалних 

тајних гробница 355.000,00 355.000,00 

      4249 Остале специјализоване услуге 355.000,00 355.000,00 

      

 

  

441 425 

Текуће поправке и одржавање-

машински ископ земље (ископавање 

потенцијалних тајних гробница и 
надзор над извођењем радова) 400.000,00 400.000,00 

   
 

 
 4251 

Текуће поправке и одржавање зграда 

и објеката 400.000,00 400.000,00 

   

 

 
442 482 

Пoрeзи, oбaвeзнe тakсe, kaзнe и 

пенали- порез на пренос апсолутних 
права и остало 16.400.000,00 16.400.000,00 

      4821 Остали порези 16.400.000,00 16.400.000,00 

      

 

  

443 511 

Згрaдe и грaђeвинсkи oбjekти - 

Згрaдe и грaђeвинсkи oбjekти - 

Пројектовање нових инвестиција 

(Пројекат изградње анекса објекта, 

ограде и котларнице вртића Колибри 

-756.000,00, пројекат изградње 

анекса објекта вртића Бисери -

1.600.000,00, пројекат проширења 

централне кухиње вртића Младост -

475.000,00, пројекат изградње гасне 

котларнице за ОШ Вук Караџић, 

Техничку школу и Музичку школу -

656.000,00, пројекат гасне 

котларнице ОШ Татомир Анђелић у 

Мрчајевцима –360.000,00,  пројекат 

унутрашње гасне инсталације за 

објекат МЗ Кључ-30.000,00, пројекат 

реконструкције и доградње 

некатегорисаног пута у МЗ Врнчани 

- 490.000,00, пројекат пословног 

простора Центра за социјални рад 

Чачак-1.200.000,00, пројекат  

фискултурне сале и кухиње у ОШ 

"Ђенерал Марко Катанић" Бресница 

- 800.000,00 динара, пројектовање  и 

техничка контрола пројекта пијаца у 

месним заједницама 1.000.000,00, 

пројекат објекта Дома за старе 

3.000.000,00, пројекат Дома здравља 

„Чачак“ –амбуланта бр. 3,  

2.500.000,00, урбанистички пројекат 

парц.за јавну гаражу 500.000,00, 

пројекат реновирања старе школе у 

Љубић-селу 244.000,00 динара, 

пројекат парцелације и урбанистички 

пројекат КП 6513/1 КО Чачак 

764.000,00 дин,  пројекат унапређења 

инфраструктуре градског гробља 

800.000,00 дин, пројекат одводњава–

ња површинских вода са локације 19.965.000,00 19.965.000,00 
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Красојевића брдо 540.000,00 дин, 

600.000,00 ПЗИ за фискултурну салу 

за потребе Школe за основно и 

средње образовање „1. новембар“ 

пројектовање реконструкције 

градских саобраћајница 2.500.000,00, 

Пројекат изведеног стања и процес 

озакоњења трансфер станице 

150.000,00 и остало пројектовање 
1.000.000,00 

      5114 Пројектно планирање 19.965.000,00 19.965.000,00 

      

 

  

  
УКУПНО 0602-П4 Пројекат: 

Средства за редовне и ванредне 

расходе код инвестиционих радова 40.539.000,00 40.539.000,00 

      

 

  

  

Извори финансирања за функцију 

490. Економски послови 

неквалификовани на другом месту     

           01 Приходи из буџета 40.539.000,00 40.539.000,00 

           Укупно за функцију 490 40.539.000,00 40.539.000,00 

      

 

  

  

Извори финансирања за пројекат 

0602-П4 Средства за редовне и 

ванредне расходе код инвестиционих 
радова     

           01 Приходи из буџета 40.539.000,00 40.539.000,00 

           Укупно за пројекат 0602-П4 40.539.000,00 40.539.000,00 

      
 

  
  

Извори финансирања за Програм 15. 

Опште услуге локалне самоуправе               

           01 Приходи из буџета 103.596.000,00 103.596.000,00 

           Укупно за програм 15 103.596.000,00 103.596.000,00 

   
1101-0001    ПА: Просторно и урбанистичко 

планирање     

    620   Развој заједнице      

   

  444 424 

Специјализоване услуге-

урбанистичко уређење, планирање 

и управљање (трошкови 

пословања) 81.800.000,00 81.800.000,00 

      4249 Остале специјализоване услуге 81.800.000,00 81.800.000,00 

   

  445 424 

Специјализоване услуге-

урбанистичко уређење, планирање 

и управљање (геодетске услуге-за 

потребе израде урбанистичких 

планова, пројеката парцелације и 

препарцелације и др.) 1.000.000,00 1.000.000,00 

   
   4246 

Услуге очувања животне средине, 

науке и геодетске услуге 1.000.000,00 1.000.000,00 

   

  445/1 424 

Специјализоване услуге-

урбанистичко уређење, планирање 

и управљање (геодетске услуге-за 

потребе израде урбанистичких 

планова, пројеката парцелације и 

препарцелације и др.) 5.000.000,00 5.000.000,00 

      4249 Остале специјализоване услуге 5.000.000,00 5.000.000,00 

   

  446 425 

Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe-

урбанистичко уређење, планирање 

и управљање (одржавање јавне 

расвете "север и југ") 10.500.000,00 10.500.000,00 

   

   4251 
Текуће поправке и одржавање зграда 

и објеката 
10.500.000,00 10.500.000,00 
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  447 425 

Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe-

Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре (зимско 

одржавање путева) 28.000.000,00 28.000.000,00 

   
   4251 

Текуће поправке и одржавање зграда 
и објеката 28.000.000,00 28.000.000,00 

   

  448 425 

Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe ЈКП 

"Комуналац" Чачак-зимско 

одржавање са набавком 

индустријске соли 14.500.000,00 14.500.000,00 

   
   4251 

Текуће поправке и одржавање зграда 

и објеката 14.500.000,00 14.500.000,00 

   

  449 425 

Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe ЈКП 

"Градско зеленило" Чачак -зимско 

одржавање 1.000.000,00 1.000.000,00 

   
   4251 

Текуће поправке и одржавање зграда 

и објеката 1.000.000,00 1.000.000,00 

   

  450 425 

Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe-

Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре (одржавање 

пружних прелаза) 2.700.000,00 2.700.000,00 

   
   4251 

Текуће поправке и одржавање зграда 

и објеката 2.700.000,00 2.700.000,00 

   

  451 425 

Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe ЈКП 

"Моравац" Мрчајевци-зимско 

одржавање 14.000.000,00 14.000.000,00 

   
   4251 

Текуће поправке и одржавање зграда 

и објеката 14.000.000,00 14.000.000,00 

   

  452 425 

Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe-

Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре-Одржавање 

водотокова другог и нижег реда) 10.000.000,00 10.000.000,00 

   
   4251 

Текуће поправке и одржавање зграда 

и објеката 10.000.000,00 10.000.000,00 

   

  453 511 

Зграде и грађевински објекти-

урбанистичко уређење, планирање 

и управљање (израда пројектне 

документације са техничком 

контролом) 5.000.000,00 5.000.000,00 

      5114 Пројектно планирање 5.000.000,00 5.000.000,00 

   

    
УКУПНО ПА 1101-0001  

Просторно и урбанистичко 

планирање 

173.500.000,0

0 

173.500.000,0

0 

   
    

Извори финансирања за функцију 

620. Развој заједнице      

   
    01 Приходи из буџета 

173.500.000,0

0 

173.500.000,0

0 

       Укупно за функцију 620 173.500.000,00 173.500.000,00 

   
    

Извори финансирања за програмску 

активност 1101-0001  Просторно и 
урбанистичко планирање     

       01 Приходи из буџета 173.500.000,00 173.500.000,00 

   
    

Укупно за програмску активност 

1101-0001 173.500.000,00 173.500.000,00 

   
    

Извори финансирања за програм 1. 

Урбанизам и просторно планирање     

       01 Приходи из буџета 173.500.000,00 173.500.000,00 

   
0701    

ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА     
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0701-0002    

Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 
    

    620   Развој заједнице      

   

  454 424 

Специјализоване услуге-

Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре (радови на 

рушењу извлашћених објеката) 1.000.000,00 1.000.000,00 

      4249 Остале специјализоване услуге 1.000.000,00 1.000.000,00 

   

  455 425 

Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe-

Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре (радови на 

одржавању улица и јавних 

површина у граду) 80.500.000,00 80.500.000,00 

   
   4251 

Текуће поправке и одржавање зграда 

и објеката 80.500.000,00 80.500.000,00 

   

  455/1 425 

Текуће поправке и одржавање 

(радови на одржавању градског 

сата и пумпи) 200.000,00 200.000,00 

   
   4251 

Текуће поправке и одржавање зграда 

и објеката 200.000,00 200.000,00 

   

  456 425 

Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe-

Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре (одржавање 

општинских и некатегорисаних 

путева са асфалтним коловозним 

застором) 45.000.000,00 45.000.000,00 

   
   4251 

Текуће поправке и одржавање зграда 

и објеката 45.000.000,00 45.000.000,00 

   

  457 425 

Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe-

Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре (одржавање 

општинских и некатегорисаних 

путева на којима није завршена 

обрада у асфалтном застору већ је 

коловоз у тампону) 17.000.000,00 17.000.000,00 

   
   4251 

Текуће поправке и одржавање зграда 

и објеката 17.000.000,00 17.000.000,00 

   

  458 425 

Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe-

Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре (одржавање 

вертикалне сигнализације на 

градском и сеоском подручју) 5.000.000,00 5.000.000,00 

   
   4251 

Текуће поправке и одржавање зграда 

и објеката 5.000.000,00 5.000.000,00 

   

  459 425 

Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe-

Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре (одржавање 

хоризонталне сигнализације 3.000.000,00 3.000.000,00 

   
   4251 

Текуће поправке и одржавање зграда 

и објеката 3.000.000,00 3.000.000,00 

   

  460 425 

Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe-

Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре (одржавање 

светлосне сигнализације са 

набавком и уградњом делова) 1.000.000,00 1.000.000,00 

   
   4251 

Текуће поправке и одржавање зграда 

и објеката 1.000.000,00 1.000.000,00 

   

  461 425 

Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe-

Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре (радови на 

уређењу аутобуских стајалишта) 4.000.000,00 4.000.000,00 



Страна 3008 – Број 21 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 27. новембар 2017. године 

   
   4251 

Текуће поправке и одржавање зграда 

и објеката 4.000.000,00 4.000.000,00 

   

  462 425 

Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe-

Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре-кишна и 

атмосферска канализација 4.000.000,00 4.000.000,00 

   
   4251 

Текуће поправке и одржавање зграда 
и објеката 4.000.000,00 4.000.000,00 

   

  463 425 

Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe-

Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре (поправка 

општинских и некатегорисаних 

путева) 23.000.000,00 23.000.000,00 

   
   4251 

Текуће поправке и одржавање зграда 

и објеката 23.000.000,00 23.000.000,00 

   

  463/1 425 

Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe-

Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре (учешће у 

финансирању пројекта 

реконструкције путева са 

министарствима РС) 2.500.000,00 2.500.000,00 

   
   4251 

Текуће поправке и одржавање зграда 

и објеката 2.500.000,00 2.500.000,00 

   

  464 426 

Материјал-Одржавање 

саобраћајне инфраструктуре 

(набавка мобилијара) 2.000.000,00 2.000.000,00 

      4269 Материјали за посебне намене 2.000.000,00 2.000.000,00 

   

  465 426 

Материјал-Одржавање 

саобраћајне инфраструктуре 

(набавка уличних табли) 200.000,00 200.000,00 

      4269 Материјали за посебне намене 200.000,00 200.000,00 

   
  466 483 

Нoвчaнe kaзнe и пенали пo рeшeњу 

судoвa 5.000.000,00 5.000.000,00 

   
   4831 

Нoвчaнe kaзнe и пенали пo рeшeњу 

судoвa 5.000.000,00 5.000.000,00 

   

  466/1 512 

Машине и опрема -одржавање 

саобраћајне инфраструктуре 

(набавка потапајућих уличних 

стубића и пумпи) 6.000.000,00 6.000.000,00 

      5128 Опрема за јавну безбедност 6.000.000,00 6.000.000,00 

   

  467 541 

Земљиште-Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре (исплата накнаде 

за решавање имовинско правних 

односа) 70.000.000,00 70.000.000,00 

      5411 Земљиште 70.000.000,00 70.000.000,00 

   
    

УКУПНО за  програмску 

активност 0701-0002 Одржавање 

саобраћајне инфраструктуре 269.400.000,00 269.400.000,00 

   
    

Извори финансирања за функцију 

620. Развој заједнице      

       01 Приходи из буџета 269.400.000,00 269.400.000,00 

       Укупно за функцију 620 269.400.000,00 269.400.000,00 

   
    

Извори финансирања за  програмску 

активност 0701-0002 Одржавање 
саобраћајне инфраструктуре     

       01 Приходи из буџета 269.400.000,00 269.400.000,00 

   
    

Укупно за за  програмску 

активност 0701-0002 269.400.000,00 269.400.000,00 
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Извори финансирања за Програм 7. 

Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура     

       01 Приходи из буџета 269.400.000,00 269.400.000,00 

       Укупно за програм 7 269.400.000,00 269.400.000,00 

  

    
     

ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА   

      0701-П3     
Пројекат: Унапређење безбедности 

саобраћаја на путевима   

      
 360   

Јавни ред и безбедност 

некласификован на другом месту   

      

 

  
468 423 

Услуге по уговору - накнаде за рад 

савета за безбедност саобраћаја и 

стручно усавршавање 100.000,00 100.000,00 

      4235 Стручне услуге 100.000,00 100.000,00 

      

 

  

469 423 

Услуге по уговору - научно 

истраживачки рад у области 

безбедности саобраћаја „Стратегија 
развоја саобраћаја града Чачка“ 2.400.000,00 2.400.000,00 

      4235 Стручне услуге 2.400.000,00 2.400.000,00 

   

 

 
470 425 

Текуће поправке и одржавање - 

поправљање саобраћајне 
инфраструктуре  12.500.000,00 12.500.000,00 

   
 

 
 4251 

Текуће поправке и одржавање зграда 

и објеката 

12.500.000,00 12.500.000,00 

      

 

  
471 512 

Машине и опрема - надоградња 

радара за портебе саобраћајне 

полиције 1.000.000,00 1.000.000,00 

      5128 Опрема за јавну безбедност 1.000.000,00 1.000.000,00 

      

 

  

472 512 

Машине и опрема - набавка возила 

опремљеног за вршење увиђаја 

саобраћајних незгода и прикупљање 
података о саобраћајним незгодама 3.000.000,00 3.000.000,00 

      5128 Опрема за јавну безбедност 3.000.000,00 3.000.000,00 

      

 

  
473 512 

Машине и опрема - набавка видео 

надзора за градске саобраћајнице, за 

проширење постојећег видео надзора 3.000.000,00 3.000.000,00 

      5128 Опрема за јавну безбедност 3.000.000,00 3.000.000,00 

      
 

  
474 512 

Машине и опрема –Техничко 

опремање саобраћајне полиције 1.000.000,00 1.000.000,00 

      5128 Опрема за јавну безбедност 1.000.000,00 1.000.000,00 

      

 

  

475 512 

Машине и опрема -Набавка 

хидрауличног развалног алата за 

техничке интервенције при 

саобраћајним незгодама 2.000.000,00 2.000.000,00 

      5128 Опрема за јавну безбедност 2.000.000,00 2.000.000,00 

      

 

  

  
УКУПНО 0701-П3 Пројекат: 

Унапређење безбедности 

саобраћаја на путевима 25.000.000,00 25.000.000,00 

      

 

  

  

Извори финансирања за функцију 

360. Јавни ред и безбедност 
некласификован на другом месту     

           01 Приходи из буџета 25.000.000,00 25.000.000,00 

           Укупно за функцију 360 25.000.000,00 25.000.000,00 

      

 

  

  

Извори финансирања за пројекат 

0701-П3 Унапређење безбедности 

саобраћаја на путевима     

           01 Приходи из буџета 25.000.000,00 25.000.000,00 
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           Укупно за пројекат 0701-П3 25.000.000,00 25.000.000,00 

   

 

 

  

Извори финансирања за Програм 7. 

Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура     

       01 Приходи из буџета 25.000.000,00 25.000.000,00 

       Укупно за програм 7 25.000.000,00 25.000.000,00 

  

    
1102    

ПРОГРАМ 2. КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ-КОМУНАЛНИ 

ПРОГРАМ ГРАДА     

 
  

1102-0001    ПА: Управљање и одржавање 

јавним осветљењем      

    640   Улична расвета     

     476 421 Стални трошкови-јавна расвета 100.000.000,00 100.000.000,00 

      4212 Енергетске услуге 100.000.000,00 100.000.000,00 

 

  

    
УКУПНО ПА 1102-0002 

Управљање и одржавање јавним 

осветљењем 100.000.000,00 100.000.000,00 

 
  

    
Извори финансирања за функцију 

640. Улична расвета     

       01 Приходи из буџета 100.000.000,00 100.000.000,00 

       Укупно за функцију 640 100.000.000,00 100.000.000,00 

 

  
    

Извори финансирања за програмску 

активност 1102-0001 Управљање и 
одржавање јавним осветљењем     

       01 Приходи из буџета 100.000.000,00 100.000.000,00 

 
  

    
Укупно за програмску активност 

1102-0001 100.000.000,00 100.000.000,00 

 
  

1102-0002    ПА: Одржавање јавних зелених 

површина      

    620   Развој заједнице      

 
  

  477 424 
Спeциjaлизoвaнe услугe (ЈКП 

"Моравац") 120.000,00 120.000,00 

 
  

   4245 
Услуге одржавања националних 

паркова и природних површина 120.000,00 120.000,00 

 
  

  478 424 
Спeциjaлизoвaнe услугe (ЈКП 

"Градско зеленило") 28.900.000,00 28.900.000,00 

 
  

   4245 
Услуге одржавања националних 

паркова и природних површина 29.020.000,00 29.020.000,00 

 

  

    
УКУПНО ПА 1102-0002 

Одржавање јавних зелених 

површина 29.020.000,00 29.020.000,00 

 
  

    
Извори финансирања за функцију 

620. Развој заједнице      

       01 Приходи из буџета 29.020.000,00 29.020.000,00 

       Укупно за функцију 620 29.020.000,00 29.020.000,00 

 

  
    

Извори финансирања за програмску 

активност 1102-0002 Одржавање 
јавних зелених површина     

       01 Приходи из буџета 29.020.000,00 29.020.000,00 

 
  

    
Укупно за програмску активност 

1102-0002 29.020.000,00 29.020.000,00 

 
  

1102-0003    ПА: Одржавање чистоће на 

површинама јавне намене     

    620   Развој заједнице     
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  479 421 

Стaлни трoшkoви- ЈКП 

"Комуналац" Чачак (чишћење, 

прање и одржавање јавних 

површина) 45.300.000,00 45.300.000,00 

      4213 Комуналне услуге 45.300.000,00 45.300.000,00 

 

  

  480 421 

Стaлни трoшkoви- ЈКП 

"Моравац" Чачак (чишћење, 

прање и одржавање јавних 

површина) 2.000.000,00 2.000.000,00 

      4213 Комуналне услуге 2.000.000,00 2.000.000,00 

 

  
  481 421 

Стaлни трoшkoви- ЈКП "Градско 

зеленило" Чачак  (сезонски 

третмани зелених површина) 200.000,00 200.000,00 

      4213 Комуналне услуге 200.000,00 200.000,00 

 

  
  482 421 

Стални трошкови ЈКП 

"Комуналац" Чачак-санирање и 

одржавање депонија  2.000.000,00 2.000.000,00 

      4213 Комуналне услуге 2.000.000,00 2.000.000,00 

 

  
  483 421 

Стални трошкови ЈКП "Водовод" 

Чачак-утрошак воде на јавним 

чесмама и фонтанама 1.000.000,00 1.000.000,00 

      4213 Комуналне услуге 1.000.000,00 1.000.000,00 

 

  

  484 425 

Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe ЈКП 

"Комуналац" Чачак-одржавање 

таложника, сливника, сливничких 

веза и изливних грађевина 1.800.000,00 1.800.000,00 

 
  

   4251 
Текуће поправке и одржавање зграда 

и објеката 1.800.000,00 1.800.000,00 

 

  

  485 425 

Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe ЈКП 

"Моравац" Мрчајевци-Одржава–

ње путног појаса и коловоза 

осталих некатегорисаних путева 23.000.000,00 23.000.000,00 

 
  

   4251 
Текуће поправке и одржавање зграда 

и објеката 23.000.000,00 23.000.000,00 

 

  

  486 425 

Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe ЈКП 

"Водовод" Чачак-одржавање 

јавних чесми и фонтана (шест 

јавних чесми и две фонтане) 1.200.000,00 1.200.000,00 

 
  

   4251 
Текуће поправке и одржавање зграда 

и објеката 1.200.000,00 1.200.000,00 

 

  

  487 425 

Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe ЈКП 

"Водовод" Чачак- замена делова 

на инсталацијама водовода и 

канализације 2.500.000,00 2.500.000,00 

 
  

   4251 
Текуће поправке и одржавање зграда 

и објеката 2.500.000,00 2.500.000,00 

 

  
    

УКУПНО ПА 1102-0003 

Одржавање чистоће на 

површинама јавне намене 79.000.000,00 79.000.000,00 

 
  

    
Извори финансирања за функцију 

620. Развој заједнице                       

       01 Приходи из буџета 79.000.000,00 79.000.000,00 

       Укупно за функцију 620 79.000.000,00 79.000.000,00 

 

  
    

Извори финансирања за програмску 

активност 1102-0003-  Одржавање 
чистоће на површинама јавне намене     

       01 Приходи из буџета 79.000.000,00 79.000.000,00 

 
  

    
Укупно за програмску активност 

1102-0003 79.000.000,00 79.000.000,00 
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   1102-0004    ПА: Зоохигијена     

    620   Развој заједнице      

 

  

  488 424 

Специјализоване услуге-ЈКП 

"Комуналац" Чачак-делатност 

зоохигијене 14.200.000,00 14.200.000,00 

      4249 Остале специјализоване услуге 14.200.000,00 14.200.000,00 

 
  

    
УКУПНО ПА 1102-0004 

Зоохигијена 14.200.000,00 14.200.000,00 

 
  

    
Извори финансирања за функцију 

620. Развој заједнице                       

       01 Приходи из буџета 14.200.000,00 14.200.000,00 

       Укупно за функцију 620 14.200.000,00 14.200.000,00 

 
  

    Извори финансирања за програмску 

активност 1102-0004- Зоохигијена     

       01 Приходи из буџета 14.200.000,00 14.200.000,00 

 
  

    Укупно за програмску активност 

1102-0004 14.200.000,00 14.200.000,00 

 
  

1102-0008    ПА: Управљање и снабдевање 

водом за пиће   

       630   Водоснабдевање   

      

 

  
489 424 

Спeциjaлизoвaнe услугe-редовна и 

ванредна контрола сеоских водовода 

и јавних чесми 300.000,00 300.000,00 

   
 

 
 4243 

Медицинске услуге-Услуге јавног 

здравства-инспекција и анализа 300.000,00 300.000,00 

      

 

  
490 424 

Спeциjaлизoвaнe услугe-

балнеолошка анализа минералне 

воде у Бањи Слатина 130.000,00 130.000,00 

   
 

 
 4246 

Услуге очувања животне средине, 

науке и геодетске услуге 

130.000,00 130.000,00 

   

 

 

491 424 

Спeциjaлизoвaнe услугe- остале 

специјализоване услуге 

(артеријски бунари у  МЗ Остра, 

Вујетинци, Бечањ, Липница, 

Брезовице)  590.000,00 590.000,00 

      4249 Остале специјализоване услуге 590.000,00 590.000,00 

   
 

 
492 425 

Текуће поправке и одржавање 

(санација и реконструкција) 41.000,00 41.000,00 

   
 

 
 4251 

Текуће поправке и одржавање зграда 

и објеката 

41.000,00 41.000,00 

     492/1 426 Материјал 3.000.000,00 3.000.000,00 

      4269 Материјали за посебне намене 3.000.000,00 3.000.000,00 

   

 

 
493 485 

Накнаде штете за повреде или 

штету нанету од стране државних 

органа 200.000,00 200.000,00 

   
 

 
 4851 

Накнаде штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 

200.000,00 200.000,00 

   

 

 

494 511 

Зграде и грађевински објекти- 

Извођење хидрогеолошких и 

хидрогеотермалних радова за 

потребе утрђивања могућности 

вишенаменског коришћења 

термоминералних подземних вода 

на подручју МЗ Љубићске Балуге 0,00 0,00 

      5112 Изградња зграда и објеката 0,00 0,00 

   
 

 
495 511 

Зграде и грађевински објекти- 

Извођење хидрогеолошких радова у 

циљу решавања питања 0,00 0,00 
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квалитетнијег водоснадбевања у МЗ 
Атеница 

      5112 Изградња зграда и објеката 0,00 0,00 

   

 

 

496 511 

Зграде и грађевински објекти- 

Извођење хидрогеолошких радова за 

потребе утврђивања геотермалног и 

балнеолошког потенцијала 

постојећих хидрогеолошких објеката 
у Овчар бањи  1.200.000,00 1.200.000,00 

      5112 Изградња зграда и објеката 1.200.000,00 1.200.000,00 

   

 

 

497 511 

Згрaдe и грaђeвинсkи oбjekти-

Изградња објеката мреже 
водоснабдевања- учешће Града 

21.020.000,00 21.020.000,00 

      5112 Изградња зграда и објеката 18.860.000,00 18.860.000,00 

      5114 Пројектно планирање 2.160.000,00 2.160.000,00 

   

 

 

498 511 

Зграде и грађевински објекти-

учешће грађана у суфинансирању 

изградње мреже водоснабдевања 

(Вранићи, Риђаге, Виљуша, 

Мојсиње, Доња Горевница, Доња 

Трепча, Атеница, Видова, 

Миоковци и др.) 9.290.000,00 9.290.000,00 

      5112 Изградња зграда и објеката 9.290.000,00 9.290.000,00 

     499 512 Машине и опрема 19.110.000,00 19.110.000,00 

      5124 Опрема за заштиту животне средине 19.110.000,00 19.110.000,00 

   

 

 

  
УКУПНО ПА 1102-0008 

Управљање и снабдевање водом за 

пиће 54.881.000,00 54.881.000,00 

   
 

 
  

Извори финансирања за функцију 

630. Водоснабдевање     

       01 Приходи из буџета 45.591.000,00 45.591.000,00 

   

 

 
  

13.3 Пренета неутрошена средства за 

посебне намене - Наменска средства 
од учешћа грађана 9.290.000,00 9.290.000,00 

       Укупно за функцију 630 54.881.000,00 54.881.000,00 

   

 

 
  

Извори финансирања за програмску 

активност 1102-0008  Управљање и 
снабдевање водом за пиће     

       01 Приходи из буџета 45.591.000,00 45.591.000,00 

   

 

 
  

13.3 Пренета неутрошена средства за 

посебне намене - Наменска средства 
од учешћа грађана 9.290.000,00 9.290.000,00 

   
 

 
  

Укупно за програмску активност 

1102-0008 54.881.000,00 54.881.000,00 

  
    

1102-0006     ПА: Одржавање гробаља и 

погребне услуге   

   
 490   

Економски послови 

неквалификовани на другом месту     

   
 

  
500 541 

Земљиште - куповина земљишта за 

гробља  2.000.000,00 2.000.000,00 

      5411 Земљиште 2.000.000,00 2.000.000,00 

   
 

  

  
УКУПНО ПА 1102-0006 

Одржавање гробаља и погребне 

услуге 2.000.000,00 2.000.000,00 

   
 

  

  

Извори финансирања за функцију 

490. Економски послови 
неквалификовани на другом месту     

       01 Приходи из буџета 2.000.000,00 2.000.000,00 

       Укупно за функцију 490 2.000.000,00 2.000.000,00 
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Извори финансирања за програмску 

активност 1102-0006 Одржавање 
гробаља и погребне услуге     

          01 Приходи из буџета 2.000.000,00 2.000.000,00 

   
 

 
  

Укупно за програмску активност 

1102-0006 2.000.000,00 2.000.000,00 

  
    

1102-0009     ПА: Остале комуналне услуге-

канализација   

       510   Управљање отпадом   

   
  501 425 

Текуће поправке и одржавање на 

канализационој мрежи 8.640.000,00 8.640.000,00 

   
 

 
 4251 

Текуће поправке и одржавање зграда 

и објеката 

8.640.000,00 8.640.000,00 

   
  502 485 

Накнаде штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 200.000,00 200.000,00 

   
 

 
 4851 

Накнаде штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 200.000,00 200.000,00 

   

  503 511 

Зграде и грађевински објекти-

студија оправданости за изградњу 

система за пречишћавање 

отпадних вода 0,00 0,00 

      5114 Пројектно планирање 0,00 0,00 

   
  504 511 

Згрaдe и грaђeвинсkи oбjekти-

учешће града 36.850.000,00 36.850.000,00 

      5112 Изградња водоводне инфраструктуре 31.370.000,00 31.370.000,00 

      5114 Пројектно планирање 5.480.000,00 5.480.000,00 

   

  504/1 511 

Згрaдe и грaђeвинсkи oбjekти-

Kaнцеларија за управљање јавним 

улагањима 16.550.000,00 16.550.000,00 

      5112 Изградња водоводне инфраструктуре 16.550.000,00 16.550.000,00 

   

  505 511 

Зграде и грађевински објекти-учешће 

у суфинансирању  изградње мреже 

канализације (Горња Трепча, 

Јежевица, Вапа, Заблаће, Трбушани, 
Прељина, Коњевићи, Пријевор и др.) 13.480.000,00 13.480.000,00 

      5112 Изградња зграда и објеката 13.480.000,00 13.480.000,00 

   
    

УКУПНО ПА 1102-0009 Остале 

комуналне услуге-канализација 75.720.000,00 75.720.000,00 

   
    

Извори финансирања за функцију 

510. Управљање отпадом     

       01 Приходи из буџета 45.690.000,00 45.690.000,00 

   
    

07 Наменска средства од 

Kaнцеларије за управљање јавним 

улагањима 550.000,00 550.000,00 

   

    

13.1 Пренета неутрошена средства за 

посебне намене - средства од 

Kaнцеларије за управљање јавним 
улагањима 16.000.000,00 16.000.000,00 

   
    

13.3 Пренета неутрошена средства за 

посебне намене - Наменска средства 
од учешћа грађана  13.480.000,00 13.480.000,00 

       Укупно за функцију 510 75.720.000,00 75.720.000,00 

   
    

Извори финансирања за програмску 

активност 1102-0009 Остале 
комуналне услуге-канализација     

       01 Приходи из буџета 45.690.000,00 45.690.000,00 

   
    

07 Наменска средства од 

Kaнцеларије за управљање јавним 
улагањима 550.000,00 550.000,00 
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13.1 Пренета неутрошена средства за 

посебне намене - средства од 

Kaнцеларије за управљање јавним 
улагањима 16.000.000,00 16.000.000,00 

   
    

13.3 Пренета неутрошена средства за 

посебне намене - Наменска средства 

од учешћа грађана  13.480.000,00 13.480.000,00 

   
    

Укупно за програмску активност 

1102-0009 75.720.000,00 75.720.000,00 

  
    

1102-0009    ПА: Остале комуналне услуге-

Инвестиције од значаја за град     

      
 490   

Економски послови 

неквалификовани на другом месту     

   

  505/1 424 

Специјализоване услуге-Елаборат 

економске оправданости подручја 

слободне зоне са пратећим 

трошковима 2.000.000,00 2.000.000,00 

      4249 Остале специјализоване услуге 2.000.000,00 2.000.000,00 

   

  505/2 424 

Специјализоване услуге- Израда 

техничке документације за изград–

њу дела улице "Љубић поље 2" 580.000,00 580.000,00 

      4249 Остале специјализоване услуге 580.000,00 580.000,00 

   
  505/3 425 

Текуће поправке и одржавање-

Римски трг 33.187.000,00 33.187.000,00 

   
   4251 

Текуће поправке и одржавање зграда 

и објеката 33.187.000,00 33.187.000,00 

   

  505/4 425 

Текуће поправке и одржавање-

реконструкција платоа испред 

градске библиотеке 5.387.000,00 5.387.000,00 

   
   4251 

Текуће поправке и одржавање зграда 

и објеката 5.387.000,00 5.387.000,00 

   

  505/5 425 

Текуће поправке и одржавање-

реконструкција пешачке зоне 

(крак Пиварске улице) 13.926.000,00 13.926.000,00 

   
   4251 

Текуће поправке и одржавање зграда 

и објеката 13.926.000,00 13.926.000,00 

   
  505/6 426 

Материјал-материјал за посебне 

намене (декоративна расвета) 7.500.000,00 7.500.000,00 

      4269 Материјал за посебне намене 7.500.000,00 7.500.000,00 

   

  506 426 

Материјал-материјал за 

прихватилиште за незбринуте 

животиње 700.000,00 700.000,00 

      4269 Материјал за посебне намене 700.000,00 700.000,00 

   

  507 4632 

Трансфери осталим нивоима 

власти-Капитални трансфери 

осталим нивоима власти- Учешће 

у експропријацији земљишта за 

депонију "Дубоко"-трансфер граду 

Ужицу 2.100.000,00 2.100.000,00 

   
   4632 

Капитални трансфери осталим 

нивоима власти 2.100.000,00 2.100.000,00 

   

  507/1 4632 

Трансфери осталим нивоима 

власти-Капитални трансфери 

осталим нивоима власти 

(изградња гасног прикључка и 

других инсталација) 693.354,00 693.354,00 

   
   4632 

Капитални трансфери осталим 

нивоима власти 693.354,00 693.354,00 
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  508 511 

Зграде и грађевински објекти – 

Радови на изградњи градског 

фудбалског стадиона 25.000.000,00 25.000.000,00 

      5112 Изградња зграда и објеката 25.000.000,00 25.000.000,00 

   

  509 511 

Зграде и грађевински објекти - 

Пројекат изградње заштитног 

бедема код хале Борац 2.040.000,00 2.040.000,00 

      5112 Изградња зграда и објеката 2.040.000,00 2.040.000,00 

   

  510 511 

Зграде и грађевински објекти- 

Накнада за уређење грађевинског 

земљишта за градску библиотеку и 
друге завршне инвестиције 4.000.000,00 4.000.000,00 

      5112 Изградња зграда и објеката 4.000.000,00 4.000.000,00 

   

  511 511 

Зграде и грађевински објекти-

Завршетак изградње прихватилишта 
за незбринуте животиње и остало  4.300.000,00 4.300.000,00 

      5112 Изградња зграда и објеката 4.300.000,00 4.300.000,00 

   

  511/1 511 

Зграде и грађевински објекти-

Изградња фискултурне сале за 

потребе Школe за основно и 

средње образовање „1. новембар“ и 

установе Зрачак 47.681.000,00 47.681.000,00 

      5112 Изградња зграда и објеката 47.681.000,00 47.681.000,00 

   

  511/2 511 

Зграде и грађевински објекти-

Изградња фискултурне сале за 

потребе Школe за основно и 

средње образовање „1. новембар“ и 

установе Зрачак 0,00 0,00 

      5112 Изградња зграда и објеката 0,00 0,00 

   

  512 511 

Згрaдe и грaђeвинсkи oбjekти-

Реконструкција и доградња 

постојећег објекта Дома војске за 

потребе Градске библиотеке 101.000.000,00 101.000.000,00 

      5112 Изградња зграда и објеката 101.000.000,00 101.000.000,00 

   

  513 511 

Згрaдe и грaђeвинсkи oбjekти-

реконструкција Дома културе у МЗ 
Мрчајевци 1.415.000,00 1.415.000,00 

      5112 Изградња зграда и објеката 1.415.000,00 1.415.000,00 

   

  514 511 

Згрaдe и грaђeвинсkи oбjekти-

Изградња Дома културе у МЗ Балуга 
Љубићска 6.510.000,00 6.510.000,00 

      5112 Изградња зграда и објеката 6.510.000,00 6.510.000,00 

   

  514/1 511 

Зграде и грађевински објекти- 

реконструкција Дома културе у 

МЗ Соколићи (обавеза за пдв) 114.000,00 114.000,00 

      5112 Изградња зграда и објеката 114.000,00 114.000,00 

   

  514/2 511 

Зграде и грађевиниски објекти-

прикључење објекта Дома културе 

у Балузи љубићској на мрежу 

канализације 500.000,00 500.000,00 

      5112 Изградња зграда и објеката 500.000,00 500.000,00 

   

  515 511 

Зграде и грађевински објекти - 

Изградња и опремање гасне 

котларнице за основну школу Вук 
Караџић, Техничку и Музичку школу 0,00 0,00 

      5112 Изградња зграда и објеката 0,00 0,00 

   

  516 511 

Згрaдe и грaђeвинсkи oбjekти - 

постављање билборда на градском 
тргу 400.000,00 400.000,00 
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      5112 Изградња зграда и објеката 400.000,00 400.000,00 

   

  517 511 

Згрaдe и грaђeвинсkи oбjekти - 

доградња бине у МЗ Прислоница са 
потребе сабора фрулаша 500.000,00 500.000,00 

      5112 Изградња зграда и објеката 500.000,00 500.000,00 

   

  518 511 

Згрaдe и грaђeвинсkи oбjekти - 

пројектовање и  инфраструктурно 
опремање локације пословних зона 51.570.000,00 51.570.000,00 

      5112 Изградња зграда и објеката 49.570.000,00 49.570.000,00 

      5114 Пројектно планирање 2.000.000,00 2.000.000,00 

   
  519 512 

Машине и опрема-Опрема за прето–
варну трансфер станицу и друго 5.330.000,00 5.330.000,00 

      5124 Опрема за заштиту животне средине 5.330.000,00 5.330.000,00 

   
  520 512 

Машине и опрема-опремање при–

хватилишта за незбринуте животиње 4.000.000,00 4.000.000,00 

      5124 Опрема за заштиту животне средине 4.000.000,00 4.000.000,00 

   
  521 541 

Земљиште – Прибављање земљишта 

за пословну зону  7.000.000,00 7.000.000,00 

      5411 Земљиште 7.000.000,00 7.000.000,00 

   

  522 541 

Земљиште - Прибављање земљишта 

у Овчар Бањи у складу са ПГР Овчар 
Бања 0,00 0,00 

      5411 Земљиште 0,00 0,00 

   
  523 541 

Земљиште - Експропријација 

земљишта на депонији Прелићи 0,00 0,00 

      5411 Земљиште 0,00 0,00 

   

    
УКУПНО ПА 1102-0009  Остале 

комуналне услуге-Инвестиције од 

значаја за град 327.641.974,00 327.641.974,00 

   

    

Извори финансирања за функцију 

490. Економски послови 
неквалификовани на другом месту     

       01 Приходи из буџета 207.732.974,00 207.732.974,00 

   

    

13 Нераспоређени вишак прихода и 

примања из ранијих година-

финансирање инвестиционих 
активности 119.909.000,00 119.909.000,00 

       Укупно за функцију 490 327.641.974,00 327.641.974,00 

   

    

Извори финансирања за програмску 

активност 1102-0009  Остале 

комуналне услуге-Инвестиције од 
значаја за град     

       01 Приходи из буџета 207.732.974,00 207.732.974,00 

   

    

13 Нераспоређени вишак прихода и 

примања из ранијих година-

финансирање инвестиционих 
активности 119.909.000,00 119.909.000,00 

   
    

Укупно за програмску активност 

1102-0009 327.641.974,00 327.641.974,00 

   
    

Извори финансирања за Програм 2. 

Комуналне делатности     

   
    01 Приходи из буџета 

523.233.974,00 523.233.974,00 

   

    

07 Наменска средства од 

Kaнцеларије за управљање јавним 
улагањима 

550.000,00 550.000,00 
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13 Нераспоређени вишак прихода и 

примања из ранијих година-

финансирање инвестиционих 
активности 119.909.000,00 119.909.000,00 

   

    

13.1 Пренета неутрошена средства за 

посебне намене - средства од 

Kaнцеларије за управљање јавним 
улагањима 16.000.000,00 16.000.000,00 

   

    

13.3 Пренета неутрошена средства за 

посебне намене - Наменска средства 
од учешћа грађана 22.770.000,00 22.770.000,00 

           Укупно за програм 2 682.462.974,00 682.462.974,00 

   
1201    

ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

И ИНФОРМИСАЊА-МЕДИЈСКЕ 

КУЋЕ И ЈАВНА ГЛАСИЛА    

   
1201-0004    

ПА: Остваривање и унапређење 

јавног интереса у области јавног 

информисања    

    830   Услуге емитовања и издаваштва    

   
  524 423 

Услугe пo угoвoру-услуге преноса 

седница Скупштине града 9.000.000,00 9.000.000,00 

      4234 Услуге информисања 9.000.000,00 9.000.000,00 

   
  525 423 

Услугe пo угoвoру-услуге 

информисања јавности 11.000.000,00 11.000.000,00 

      4234 Услуге информисања 11.000.000,00 11.000.000,00 

   

    

УКУПНО ПА 1201-0004 

Остваривање и унапређење јавног 

интереса у области јавног 

информисања 20.000.000,00 20.000.000,00 

   
    

Извори финансирања за функцију 

830. Услуге емитовања и издаваштва     

       01 Приходи из буџета 20.000.000,00 20.000.000,00 

       Укупно за функцију 830 20.000.000,00 20.000.000,00 

   

    

Извори финансирања за програмску 

активност 1201-0004 Остваривање и 

унапређење јавног интереса у 
области јавног информисања     

       01 Приходи из буџета 20.000.000,00 20.000.000,00 

   
    

Укупно за програмску активност 

1201-0004 20.000.000,00 20.000.000,00 

   
    

Извори финансирања за Програм 13. 

Развој културе и информисања     

       01 Приходи из буџета 20.000.000,00 20.000.000,00 

       Укупно за програм 13 20.000.000,00 20.000.000,00 

  
    

0401     ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ     

  
    

0401-0001     ПА: Управљање заштитом 

животне средине     

        500   Заштита животне средине      

     526 424 
Специјализоване услуге-зелени 

заштитни појас 2.500.000,00 2.500.000,00 

      4246 
Услуге очувања животне средине, 

науке и геодетске услуге 2.500.000,00 2.500.000,00 

     527 424 
Специјализоване услуге- уређење 

урбаних џепова 2.000.000,00 2.000.000,00 

      4246 
Услуге очувања животне средине, 

науке и геодетске услуге 2.000.000,00 2.000.000,00 
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     528 426 

Материјал-Набавка материјала за 

замену азбестних цеви за 
Златиборску улицу 500.000,00 500.000,00 

      4269 Материјали за посебне намене 500.000,00 500.000,00 

     529 426 
Материјал-Набавка материјала за 

замену азбестних цеви  0,00 0,00 

      4269 Материјали за посебне намене 0,00 0,00 

       
УКУПНО ПА 0401-0001 

Управљање заштитом животне 

средине 5.000.000,00 5.000.000,00 

       
Извори финансирања за функцију 

500. Заштита животне средине                                            

       01 Приходи из буџета 5.000.000,00 5.000.000,00 

       Укупно за функцију 500 5.000.000,00 5.000.000,00 

       

Извори финансирања за програмску 

активност 0401-0001 Управљање 

заштитом животне средине     

       01 Приходи из буџета 5.000.000,00 5.000.000,00 

       
Укупно за програмску активност 

0401-0001 5.000.000,00 5.000.000,00 

          

      0401-0005    ПА: Управљање комуналним 

отпадом   

    500   Заштита животне средине    

   

  530 511 

Зграде и грађевински објекти-

ограђивање депоније са изградњом 
противпожарног пута 0,00 0,00 

      5112 Изградња зграда и објеката 0,00 0,00 

   
    

УКУПНО ПА 0401-0005 

Управљање комуналним отпадом 0,00 0,00 

   
    

Извори финансирања за функцију 

500. Заштита животне средине                                            

       01 Приходи из буџета 0,00 0,00 

       Укупно за функцију 500 0,00 0,00 

   

    

Извори финансирања за програмску 

активност 0401-0005 Управљање 
комуналним отпадом     

       01 Приходи из буџета 0,00 0,00 

   
    

Укупно за програмску активност 

0401-0005 0,00 0,00 

   
    

Извори финансирања за програм 6. 

Заштита животне средине     

       01 Приходи из буџета 5.000.000,00 5.000.000,00 

       Укупно за програм 6 5.000.000,00 5.000.000,00 

   
0901    

ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧИЈА ЗАШТИТА     

   
0901-0003    

ПА: Подршка социо-

хуманитарним организацијама     

   
 860   

Рекреација, спорт, култура и вере 

некласификовано на другом месту     

   
  531 481 

Дотације невладиним 

организацијама -Друштвене и 
хуманитарне организације 9.125.000,00 9.125.000,00 

   
   4819 

Дотације осталим непрофитним 

институцијама 9.125.000,00 9.125.000,00 
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  532 481 

Дотације невладиним 

организацијама -Дотације верским 

заједницама 3.000.000,00 3.000.000,00 

   
   4819 

Дотације осталим непрофитним 

институцијама 3.000.000,00 3.000.000,00 

   

    
УКУПНО ПА 0901-0003 Подршка 

социо-хуманитарним 

организацијама 12.125.000,00 12.125.000,00 

   

    

Извори финансирања за функцију 

860. Рекреација, спорт, култура и 

вере некласификовано на другом 

месту     

       01 Приходи из буџета 12.125.000,00 12.125.000,00 

       Укупно за функцију 860 12.125.000,00 12.125.000,00 

   
    

Извори финансирања за програмску 

активност 0901-0003 Подршка 

социо-хуманитарним организацијама     

       01 Приходи из буџета 12.125.000,00 12.125.000,00 

   
    

Укупно за програмску активност 

0901-0003 12.125.000,00 12.125.000,00 

   
0901-0005    

ПА: Подршка реализацији 

програма Црвеног крста     

   
 090   

Социјална заштита неквалификована 

на другом месту     

   

  533 481 

Дотације невладиним 

организацијама - Црвени крст, 

народна кухиња и ДДК 21.000.000,00 21.000.000,00 

   

   4811 

Дотације непрофитним 

органиацијама које пружају помоћ 

домаћинствима 21.000.000,00 21.000.000,00 

   

    
УКУПНО ПА 0901-0005 Подршка 

реализацији програма Црвеног 

крста 21.000.000,00 21.000.000,00 

   
    

Извори финансирања за функцију 

090. Социјална заштита 

неквалификована на другом месту     

       01 Приходи из буџета 21.000.000,00 21.000.000,00 

       Укупно за функцију 090 21.000.000,00 21.000.000,00 

   
    

Извори финансирања за програмску 

активност 0901-0005 Подршка 

реализацији програма Црвеног крста     

       01 Приходи из буџета 21.000.000,00 21.000.000,00 

   
    

Укупно за програмску активност 

0901-0005 21.000.000,00 21.000.000,00 

   
    

Извори финансирања за Програм 11. 

Социјална и дечија заштита     

       01 Приходи из буџета 33.125.000,00 33.125.000,00 

       Укупно за програм 11 
33.125.000,00 33.125.000,00 

   
    

Укупно глава 12.01.  Расходи 

градске управе за финансије 1.312.083.974,00 1.312.083.974,00 
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Став 3. мења се и гласи: 

,,О распореду и коришћењу средстава са апропријација број 443, 497-500, 503-505, 505/1- 505/6, 507-

509, 511-523  одлучује Градоначелник града, доношењем решења о преносу средстава на одређене кориснике. 

Члан 3. 

У члану 5. став 1. мења се и гласи: 

„Средства у износу од 37.250.000,00 динара планирана су за редовно функционисање главе 12.04 - 

Месне заједнице - Учешће грађана и распоређују се на следећи начин: 
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МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-УЧЕШЋЕ 

ГРАЂАНА    

  
    

0602     ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ    

  
    

0602-0002     ПА: Функционисање месних 

заједница    

        160   
Опште јавне услуге некласификоване 

на другом месту    

  
        565 411 

Плaтe, дoдaци и накнаде зaпoслeних 

(зараде) 2.200.000,00 2.200.000,00 

      4111 Плaтe, дoдaци и накнаде зaпoслeних  2.200.000,00 2.200.000,00 

  
        566 412 

Сoциjaлни дoпринoси нa тeрeт 

пoслoдaвцa 400.000,00 400.000,00 

 
     4121 

Допринос за пензијско и инвалидско 

осигурање 
268.160,00 268.160,00 

      4122 Допринос за здравсвено осигурање 115.080,00 115.080,00 

      4123 Допринос за незапоселеност 16.760,00 16.760,00 

          567 415 Накнаде трошкова за запослене  50.000,00 50.000,00 

      4151 Накнаде трошкова за запослене 50.000,00 50.000,00 

          568 421 Стaлни трoшkoви 2.650.000,00 2.650.000,00 

   
 

 
 4211 

Трошкови платног промета и 

банкарских услуга 
100.000,00 100.000,00 

      4212 Енергетске услуге 1.900.000,00 1.900.000,00 

      4213 Комуналне услуге 300.000,00 300.000,00 

      4214 Услуге комуникација 300.000,00 300.000,00 

      4216 Закуп осталог простора 50.000,00 50.000,00 

          569 422 Трошкови путовања 2.000.000,00 2.000.000,00 

   
 

 
 4221 

Трошкови службених путовања у 

земљи 
300.000,00 300.000,00 

      4229 Остали трошкови транспорта 1.700.000,00 1.700.000,00 

          570 423 Услугe пo угoвoру 2.250.000,00 2.250.000,00 

      4234 Услуге информисања 350.000,00 350.000,00 

   
 

 
 4236 

Услуге за домаћинство и 

угоститељство 
350.000,00 350.000,00 

      4237 Услуге репрезентације-школе 150.000,00 150.000,00 

      4239 Остале опште услуге 1.400.000,00 1.400.000,00 

          571 424 Спeциjaлизoвaнe услугe 1.600.000,00 1.600.000,00 

      4243 Медицинске услуге(ззјз) 900.000,00 900.000,00 
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 4245 

Услуге одржавања националних 

паркова и природних површина 
250.000,00 250.000,00 

   
 

 
 4246 

Услуге очувања животне средине, 

науке и геодетске услуге 
100.000,00 100.000,00 

      4249 Остале специјализоване услуге 350.000,00 350.000,00 

      
  

  
572 425 

Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe- за 

сеоске водоводе 1.500.000,00 1.500.000,00 

   
 

 
 4251 

Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката 
1.500.000,00 1.500.000,00 

      
  

  
573 425 

Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe - за 

канализацију 1.500.000,00 1.500.000,00 

   
 

 
 4251 

Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката 
1.500.000,00 1.500.000,00 

      
  

  
574 425 

Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe - за 

сеоске домове, капеле и остало 1.600.000,00 1.600.000,00 

   
 

 
 4251 

Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката 
1.600.000,00 1.600.000,00 

   

 

 

575 425 

Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe-

наменска средства из учешћа грађана 

за путеве (Видова, Горичани, Јездина, 

Рајац, Б.Љубићка, Коњевићи, 

Кулиновци, Миоковци, Прељина, 

Ракова и др.) 4.850.000,00 4.850.000,00 

   
 

 
 4251 

Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката 

4.850.000,00 4.850.000,00 

          576 426 Maтeриjaл 5.600.000,00 5.600.000,00 

      4261 Административни материјал 100.000,00 100.000,00 

   
 

 
 4263 

Материјали за образовање и 

усавршавање запослених 
100.000,00 100.000,00 

      4264 Материјал за саобраћај 700.000,00 700.000,00 

   
 

 
 4267 

Медицински и лабораторијски 

материјали 
300.000,00 300.000,00 

   
 

 
 4268 

Материјал за одржавање хигијене и 

угоститељство 
800.000,00 800.000,00 

      4269 Материјали за посебне намене 3.600.000,00 3.600.000,00 

      
  

  
577 472 

Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 200.000,00 200.000,00 

      4729 Остале накнаде из буџета 200.000,00 200.000,00 

      
  

  
578 481 

Дотације невладиним 

организацијама 900.000,00 900.000,00 

   
 

 
 4819 

Дотације осталим непрофитним 

институцијама 900.000,00 900.000,00 

      
  

  
579 482 

Пoрeзи, oбaвeзнe тakсe, kaзнe и 

пенали 120.000,00 120.000,00 

      4822 Обавезне таксе 120.000,00 120.000,00 

      

  

  

580 483 

Нoвчaнe kaзнe и пенали пo рeшeњу 

судoвa -Ова апропријација се користи 

за скидање блокаде са рачуна месних 
заједница и остало 2.825.000,00 2.825.000,00 

   
 

 
 4831 

Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
2.825.000,00 2.825.000,00 

      
  

  
581 511 

Зграде и грађевински објекти-

пројекти за путеве 1.000.000,00 1.000.000,00 

      5114 Пројектно планирање 1.000.000,00 1.000.000,00 

   

 

 
582 511 

Зграде и грађевински објекти-

изградња сеских капела (Горња 
Горевница, Љубић, Вапа) 3.325.000,00 3.325.000,00 

      5112 Изградња зграда и објеката 3.325.000,00 3.325.000,00 



27. новембар 2017. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 3023 – Број 21 

   

 

 

583 511 

Зграде и грађевински објекти-

Реализација пројекта НИС-а - (МЗ 
Танаско Рајић) 500.000,00 500.000,00 

      5112 Изградња зграда и објеката 500.000,00 500.000,00 

          584 512 Maшинe и oпрeмa 700.000,00 700.000,00 

      5122 Административна опрема 300.000,00 300.000,00 

      5123 Опрема за пољопривреду 200.000,00 200.000,00 

   
 

 
 5126 

Опрема за образовање, науку, културу 

и спорт 
200.000,00 200.000,00 

   
 

 
585 515 

Нематеријална имовина-споменик 

Танаску Рајић у Љубићу -прва фаза 1.150.000,00 1.150.000,00 

      5151 Нематеријална имовина 1.150.000,00 1.150.000,00 

          586 541 Земљиште 330.000,00 330.000,00 

      5411 Земљиште 330.000,00 330.000,00 

      
  

  
  

УКУПНО ПА 0602-0002 

Функционисање месних заједница 37.250.000,00 37.250.000,00 

      

  

  

  

Извори финансирања за функцију 160. 

Опште јавне услуге некласификоване 

на другом месту                 

      
 

 
  

01 Приходи из буџета - Наменска 

средства од учешћа грађана 16.030.000,00 16.030.000,00 

      

 

 

  

13.3 Пренета неутрошена средства за 

посебне намене - Наменска средства од 
учешћа грађана 21.220.000,00 21.220.000,00 

          Укупно за функцију 160 37.250.000,00 37.250.000,00 

      

 

 

  

Извори финансирања за програмску 

активност 0602-0002 Функционисање 
месних заједница     

          01 Приходи из буџета-учешће грађана 16.030.000,00 16.030.000,00 

      

  

  

  

13.3 Пренета неутрошена средства за 

посебне намене - Наменска средства од 
учешћа грађана 21.220.000,00 21.220.000,00 

      
  

  
  

Укупно за програмску активност 

0602-0002 37.250.000,00 37.250.000,00 

      
 

  
  

Извори финансирања за Програм 15. 

Опште услуге локалне самоуправе           

           01 Приходи из буџета-учешће грађана 16.030.000,00 16.030.000,00 

   

 

 

  

13.3 Пренета неутрошена средства за 

посебне намене - Наменска средства од 
учешћа грађана 21.220.000,00 21.220.000,00 

       Укупно за програм 15 37.250.000,00 37.250.000,00 

   
 

 
  

Укупно глава 12.04. Месне 

заједнице-учешће грађана 37.250.000,00 37.250.000,00 

Члан 6. 

 У члану 6. став 1. мења се и гласи: 

„Средства у износу од 59.435.169,00 динара планирана су за редовно функционисање главе 12.05.- 

Расходи Туристичке организације Чачка и финансирање културних манифестација, и распоређују се на 

следећи начин: 
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ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА        

  
    

1502     ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА       

  
    

1502-0001     ПА: Управљање развојем 

туризма       

        473   Туризам       

      
  

  
587 411 

Плaтe, дoдaци и накнаде 

зaпoслeних (зараде) 6.285.000,00 8.500.000,00 14.785.000,00 

   
 

 
 4111 

Плaтe, дoдaци и накнаде 

зaпoслeних (зараде) 6.285.000,00 8.500.000,00 14.785.000,00 

      
  

  
588 412 

Сoциjaлни дoпринoси нa тeрeт 

пoслoдaвцa 1.125.000,00 1.522.000,00 2.647.000,00 

   
 

 
 4121 

Доприноси за пензијско и 

социјално осигурање 754.000,00 1.020.000,00 1.774.000,00 

   
 

 
 4122 

Доприноси за здравствено 

осигурање 324.000,00 438.000,00 762.000,00 

      4123 Допринос за незапосленост 47.000,00 64.000,00 111.000,00 

          589 413 Накнаде у натури 0,00 50.000,00 50.000,00 

      4131 Накнаде у натури 0,00 50.000,00 50.000,00 

      

  

  

590 4143 

Сoциjaлнa дaвaњa 

зaпoслeнимa-решавање одлива 

броја запослених 1.000,00 50.000,00 51.000,00 

      4143 Сoциjaлнa дaвaњa зaпoслeнимa 1.000,00 50.000,00 51.000,00 

          591 414 Сoциjaлнa дaвaњa зaпoслeнимa 200.000,00 700.000,00 900.000,00 

   
 

 
 4141 

Сoциjaлнa дaвaњa зaпoслeнимa-

породиљско  0,00 700.000,00 700.000,00 

      4144 Солидарна помоћ 200.000,00 0,00 200.000,00 

          592 415 Накнаде трошкова за запослене  450.000,00 500.000,00 950.000,00 

      4151 Накнада трошкова за запослене 450.000,00 500.000,00 950.000,00 

      
  

  
593 416 

Награде запосленима и остали 

посебни расходи 260.000,00 0.00 260.000,00 

   
 

 
 4161 

Награде запосленима и остали 

посебни расходи 260.000,00 0.00 260.000,00 

          594 421 Стaлни трoшkoви 1.600.000,00 700.000,00 2.300.000,00 

      4211 Трошкови платног промета 70.000,00 100.000,00 170.000,00 

      4212 Енергетске услуге 500.000,00 120.000,00 620.000,00 

      4213 Комуналне услуге 130.000,00 130.000,00 260.000,00 

      4214 Услуге комуникација 500.000,00 100.000,00 600.000,00 

      4215 Трошкови осигурања 200.000,00 100.000,00 300.000,00 

      4216 Закуп имовине и опреме 200.000,00 150.000,00 350.000,00 

          595 422 Tрoшkoви путoвaњa  300.000,00 600.000,00 900.000,00 

   
 

 
 4221 

Трошкови службених путовања у 

земљи 

300.000,00 400.000,00 700.000,00 
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 4222 

Трошкови службених 

путововања у иностостранство 

0,00 200.000,00 200.000,00 

          596 423 Услугe пo угoвoру 1.833.769,00 4.834.400,00 6.668.169,00 

      4231 Административне услуге 0,00 100.000,00 100.000,00 

      4232 Компјутерске услуге 230.000,00 100.000,00 330.000,00 

      4233 Котизација за сајмове и семинаре 470.000,00 300.000,00 770.000,00 

      4234 Услуге информисања 60.000,00 300.000,00 360.000,00 

      4235 Стручне услуге 80.000,00 500.000,00 580.000,00 

   
 

 
 4236 

Услуге за домаћинство и 

угоститељство 

0,00 400.000,00 400.000,00 

      4237 Репрезентација 0,00 100.000,00 100.000,00 

   
 

 
 4239 

Остале опште услуге-опремање 

штанда на сајму туризма у БГ 

160.000,00 3.034.400,00 3.194.400,00 

      4239 Остале опште услуге 833.769,00 0,00 833.769,00 

      
  

  
597 423 

Услуге по уговору-Стратегија 

развоја туризма града Чачка 610.000,00 0,00 610.000,00 

      4235 Стручне услуге 610.000,00 0,00 610.000,00 

          598 424 Специјализоване услуге 100.000,00 1.151.000,00 1.251.000,00 

   
 

 
 4242 

Услуге образовања,културе и 

спорта 
100.000,00 100.000,00 200.000,00 

      4243 Медицинске услуге 0,00 100.000,00 100.000,00 

      4246 Услуге очувања животне средине 0,00 500.000,00 500.000,00 

      4249 Остале специјализоване услуге 0,00 451.000,00 451.000,00 

          599 425 Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe 1.060.000,00 400.000,00 1.460.000,00 

   
 

 
 4251 

Текуће поправке и одржавање 

зграда и објеката 
60.000,00 100.000,00 160.000,00 

   
 

 
 4252 

Текуће попправке и одржавање 

опреме 
1.000.000,00 300.000,00 1.700.000,00 

          600 426 Maтeриjaл 540.000,00 1.218.000,00 1.758.000,00 

      4261 Административни материјал 60.000,00 318.000,00 378.000,00 

   
 

 
 4263 

Материјал за за образовање 

запослених 

80.000,00 100.000,00 180.000,00 

      4264 Материјал за саобраћај 300.000,00 600.000,00 900.000,00 

      4268 Материјал за одржавање хигијене 80.000,00 100.000,00 180.000,00 

      4269 Материјал за посебне намене 20.000,00 100.000,00 120.000,00 

          601 465 Остале дотације и трансфери 800.000,00 1.000.000,00 1.800.000,00 

   
 

 
 4651 

Остале текуће дотације и 

трансфери 800.000,00 1.000.000,00 1.800.000,00 

      
  

  
602 482 

Пoрeзи, oбaвeзнe тakсe, kaзнe и 

пенали 100.000,00 500.000,00 600.000,00 

      4821 Остали порези 30.000,00 100.000,00 130.000,00 

      4822 Обавезне таксе 70.000,00 400.000,00 470.000,00 

      
  

  
603 483 

Нoвчaнe kaзнe и пенали пo 

рeшeњу судoвa 3.500.000,00 200.000,00 3.700.000,00 

      4831 Новчане казне 3.500.000,00 200.000,00 3.700.000,00 

          604 511 Згрaдe и грaђeвинсkи oбjekти 580.000,00 7.000.000,00 7.580.000,00 

   
 

 
 5113 

Одржавање осталих објеката-

сувенирница 300.000,00 0,00 300.000,00 
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 5112 

Изградња зграда и објеката-

визитор центар 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 

      5114 Пројектно планирање 280.000,00 0 280.000,00 

          605 512 Машине и опрема 400.000,00 100.000,00 500.000,00 

      5122 Административна опрема 400.000,00 100.000,00 500.000,00 

      
  

  
  

УКУПНО ПА 1502-0001 

Управљање развојем туризма 19.744.769,00 29.025.400,00 48.770.169,00 

      
  

  
  

Извори финансирања за 

функцију 473. Туризам    

          01 Приходи из буџета 19.744.769,00 0,00 19.744.769,00 

      
 

 
  

Приходи буџетских корисника из 

осталих извора 0,00 29.025.400,00 29.025.400,00 

          Укупно за функцију 473 19.744.769,00 29.025.400,00 48.770.169,00 

      

 

 

  

Извори финансирања за 

програмску активност 1502-0001 

Управљање развојем туризма    

          01 Приходи из буџета 19.744.769,00 0,00 19.744.769,00 

      
 

 
  

Приходи буџетских корисника из 

осталих извора 0,00 29.025.400,00 29.025.400,00 

      
 

 
  

Укупно за програмску 

активност 1502-0001 19.744.769,00 29.025.400,00 48.770.169,00 

  
    

1502-0002     ПА: Промиција туристичке 

понуде       

        473   Туризам       

      

  

  

606 421 

Стaлни трoшkoви - трошкови 

организовања Манифестације 

"Купусијада" у Мрчајевцима 50.000,00 0,00 50.000,00 

      4212 Енергетске услуге 50.000,00 0,00 50.000,00 

      

  

  

607 421 

Стaлни трoшkoви - трошкови 

организовања Манифестације 

"Плодови западног поморавља" у 

Заблаћу 20.000,00 0,00 20.000,00 

      4212 Енергетске услуге 20.000,00 0,00 20.000,00 

      

  

  

608 422 

Трошкови путовања-трошкови 

организовања Манифестације 

"Сабор фрулаша" у Прислоници 30.000,00 0,00 30.000,00 

   
 

 
 4221 

Трошкови службеног путовања у 

земљи 
30.000,00 0,00 30.000,00 

      

  

  

609 423 

Услугe пo угoвoру-штампа 

промотивног материјала и 

учешће на сајмовима 800.000,00 0,00 800.000,00 

      4239 Остале опште услуге 800.000,00 0,00 800.000,00 

      

  

  

610 423 

Услугe пo угoвoру-трошкови 

организовања Манифестације 

"Сабор фрулаша" у Прислоници 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

      4239 Остале опште услуге 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

      

  

  

611 423 

Услугe пo угoвoру-трошкови 

организовања Манифестације 

"Купусијада" у Мрчајевцима  1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 

      4239 Остале опште услуге 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 

      

  

  

612 423 

Услугe пo угoвoру-трошкови 

организовања Манифестације 

"Дани Слатинске бање" 200.000,00 0,00 200.000,00 
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      4239 Остале опште услуге 200.000,00 0,00 200.000,00 

      

  

  

613 423 

Услугe пo угoвoру-трошкови 

организовања Манифестације 

"Дани калиграфије и иконописа" 

у Овчар Бањи 150.000,00 0,00 150.000,00 

      4239 Остале опште услуге 150.000,00 0,00 150.000,00 

      

  

  

614 423 

Услугe пo угoвoру-трошкови 

организовања Манифестације 

"Фијакеријада" 200.000,00 0,00 200.000,00 

      4239 Остале опште услуге 200.000,00 0,00 200.000,00 

      

  

  

615 423 

Услугe пo угoвoру-трошкови 

организовања Манифестације 

"Плодови западног поморавља" у 

Заблаћу 315.000,00 0,00 315.000,00 

      4239 Остале опште услуге 315.000,00 0,00 315.000,00 

        

  

616 423 

Услугe пo угoвoру - 

Организација манифестације 

"Шумадијска краљица" у Горњој 

Трепчи 100.000,00 0,00 100.000,00 

      4239 Остале опште услуге 100.000,00 0,00 100.000,00 

        

  

617 423 

Услугe пo угoвoру - 

Организација манифестације 

"Пасуљијада" у Љубићу 100.000,00 0,00 100.000,00 

      4239 Остале опште услуге 100.000,00 0,00 100.000,00 

        

  

618 423 

Услугe пo угoвoру - 

Организација манифестације 

"Ивањдански котлић" у Доњој 

Трепчи  100.000,00 0,00 100.000,00 

      4239 Остале опште услуге 100.000,00 0,00 100.000,00 

        

  

619 423 

Услугe пo угoвoру - 

Организација манифестације 

"Дани српске кајсије" у 

Миоковцима 300.000,00 0,00 300.000,00 

      4239 Остале опште услуге 300.000,00 0,00 300.000,00 

        

  

620 423 

Услугe пo угoвoру - 

Организација манифестације 

"Кaрусел" 500.000,00 0,00 500.000,00 

      4239 Остале опште услуге 500.000,00 0,00 500.000,00 

      

  

  

621 423 

Услугe пo угoвoру-трошкови 

организовања манифестације 

"Аеро митинг" у Прељини 200.000,00 0,00 200.000,00 

      4239 Остале опште услуге 200.000,00 0,00 200.000,00 

        

  

622 423 

Услугe пo угoвoру-трошкови 

организовања "Сајам експо-

Прељина 2016" 300.000,00 0,00 300.000,00 

      4239 Остале опште услуге 300.000,00 0,00 300.000,00 

        

  

623 423 

Услугe пo угoвoру-трошкови 

организовања манифестације 

"Бициклом кроз Србију и Црну 

Гору" 50.000,00 0,00 50.000,00 

      4239 Остале опште услуге 50.000,00 0,00 50.000,00 

    
 

624 423 
Услуге по уговору-трошкови 

организовања фестивала ,,Прича'' 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

      4239 Остале опште услуге 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 
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625 423 

Услуге по уговору-трошкови 

организовања манифестације 

,,Гулашијада'' у Пријевору 100.000,00 0,00 100.000,00 

      4239 Остале опште услуге 100.000,00 0,00 100.000,00 

    

 

626 423 

Услуге по уговору-трошкови 

организовања ,,Летњи дани'' у 

Чачку 100.000,00 0,00 100.000,00 

      4239 Остале опште услуге 100.000,00 0,00 100.000,00 

    

 

627 423 

Услуге по уговору-трошкови 

организовања манифестације 

,,Крст Патријарха Павла'' у Овчар 

бањи 300.000,00 0,00 300.000,00 

      4239 Остале опште услуге 300.000,00 0,00 300.000,00 

    

 

628 423 

Услуге по уговору-трошкови 

организовања манифестације 

,,Мото скуп'' у Трнави 100.000,00 0,00 100.000,00 

      4239 Остале опште услуге 100.000,00 0,00 100.000,00 

    

 

628/1 423 

Услуге по уговору-трошкови 

организовања манифестације 

,,Бунгурдијада'' 115.000,00 0,00 115.000,00 

      4239 Остале опште услуге 115.000,00 0,00 115.000,00 

      

  

  

629 425 

Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe- 

трошкови организовања 

Манифестације "Купусијада" у 

Мрчајевцима  50.000,00 0,00 50.000,00 

   
 

 
 4251 

Текуће поправке и одржавање 

зграда и објеката 
50.000,00 0,00 50.000,00 

      

  

  

630 426 

Maтeриjaл-трошкови 

организовања Манифестације 

"Сабор фрулаша" у Прислоници 70.000,00 0,00 70.000,00 

      4261 Административни материјал 20.000,00 0,00 20.000,00 

      4264 Материјал за саобраћај 30.000,00 0,00 30.000,00 

      4268 Материјал за одржавање хигијене 20.000,00 0,00 20.000,00 

      

  

  

631 426 

Maтeриjaл-трошкови 

организовања Манифестације 

"Купусијада" у Мрчајевцима  100.000,00 0,00 100.000,00 

      4261 Административни материјал 20.000,00 0,00 20.000,00 

      4264 Материјал за саобраћај 50.000,00 0,00 40.000,00 

      4268 Материјал за одржавање хигијене 30.000,00 0,00 40.000,00 

      

  

  

632 426 

Maтeриjaл-трошкови 

организовања Манифестације 

"Плодови западног поморавља" у 

Заблаћу 15.000,00 0,00 15.000,00 

      4261 Административни материјал 5.000,00 0,00 5.000,00 

      4268 Материјал за одржавање хигијене 10.000,00 0,00 10.000,00 

      
  

  
  

УКУПНО ПА 1502-0002 

Промиција туристичке понуде 9.165.000,00 0,00 9.165.000,00 

      
  

  
  

Извори финансирања за 

функцију 473. Туризам       

          01 Приходи из буџета 9.165.000,00 0,00 9.165.000,00 

      
 

 
  

Приходи буџетских корисника из 

осталих извора 0,00 0,00 0,00 

          Укупно за функцију 473 9.165.000,00 0,00 9.165.000,00 
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Извори финансирања за 

програмску активност 1502-0002 

Промиција туристичке понуде       

          01 Приходи из буџета 9.165.000,00 0,00 9.165.000,00 

      
 

 
  

Приходи буџетских корисника из 

осталих извора 0,00 0,00 0,00 

      
 

 
  

Укупно за програмску 

активност 1502-0002 9.165.000,00 0,00 9.165.000,00 

      
  

  
  

Извори финансирања за Програм 

4. Развој туризма         

            01 Приходи из буџета 28.909.769,00 0,00 26.221.000,00 

      
  

  
  

Приходи буџетских корисника из 

осталих извора 0,00 29.025.400,00 29.025.400,00 

           Укупно за програм 4 28.909.769,00 29.025.400,00 57.935.169,00 

  
    

0401     ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

      0401-0003     ПА: Заштита природе       

        500   Заштита животне средине        

          633 425 
Текуће поправке и одржавање- 

трошкови уређења пристаништа 300.000,00 0,00 300.000,00 

      4252 Текуће поправке и одржавање 300.000,00 0,00 300.000,00 

          634 512 
Машине и опрема-опрема за 

чишћење језера 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 

      5124 
Опрема за заштиту животне 

средине 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 

      
  

  
  

УКУПНО ПА 0401-0003  

Заштита природе 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

      

  

  

  

Извори финансирања за 

функцију 500. Заштита животне 

средине                                              

          01 Приходи из буџета 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

          Укупно за функцију 500 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

      

 

 

  

Извори финансирања за 

програмску активност 0401-0003-  

Заштита природе       

          01 Приходи из буџета 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

      
 

 
  

Укупно за програмску 

активност 0401-0003 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

      
  

  
  

Извори финансирања за Програм 

6. Заштита животне средине       

            01 Приходи из буџета 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

           Укупно за програм 6 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

                   

      

 

  

  

Укупно глава 12.05. 

Туристичка организација 

Чачка  30.409.769,00 29.025.400,00 59.435.169,00 

Члан 7. 

 У члану 8. став 1. мења се и гласи: 

„Средства у износу од 23.936.166,00 динара планирана су за редовно функционисање главе 12.07 - 

Градска стамбена агенција, распоређују се на следећи начин: 
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12 07 32     
ГРАДСКА СТАМБЕНА 

АГЕНЦИЈА    

   1101    

ПРОГРАМ 1. 

УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ       

   1101-0004    ПА: Социјално 

становање       

    660   Стамбени развој       

     643 411 
Плaтe, дoдaци и накнаде 

зaпoслeних (зараде) 1.454.873,00 2.271.405,00 3.726.278,00 

      4111 
Плате, додаци и накнаде 

запосленима 1.454.873,00 2.271.405,00 3.726.278,00 

     644 412 
Сoциjaлни дoпринoси нa 

тeрeт пoслoдaвцa 261.000,00 417.038,00 678.038,00 

      4121 
Допринос за пензијско и 

инвалидско осигурање 174.972,00 279.579,00 454.551,00 

      4122 
Допринос за здравствено 

осигурање 75.092,00 119.985,00 195.077,00 

      4123 
Допринос за 

незапоселеност 10.936,00 17.474,00 28.410,00 

     645 413 Накнаде у натури 30.000,00 0,00 30.000,00 

      4131 Накнаде у натури 30.000,00 0,00 30.000,00 

     646 414 

Социјална давања 

запосленима- решавање 

одлива запослених 1.000,00 101.000,00 102.000,00 

      4143 Отпремнине и помоћи 1.000,00 101.000,00 102.000,00 

     647 415 
Накнаде трошкова за 

запослене  50.000,00 0,00 50.000,00 

      4151 
Накнаде трошкова за 

запослене 50.000,00 0,00 50.000,00 

     648 421 Стaлни трoшkoви 630.000,00 510.000,00 1.140.000,00 

      4211 
Трошкови платног 

промета 40.000,00 40.000,00 80.000,00 

      4212 Енергетске услуге 100.000,00 150.000,00 250.000,00 

      4213 Комуналне услуге  0,00 50.000,00 50.000,00 

      4214 Улуге комуникација 150.000,00 120.000,00 270.000,00 

      4215 Осигурање зграда 340.000,00 150.000,00 490.000,00 

     649 422 Tрoшkoви путoвaњa 0,00 400.000,00 400.000,00 
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      4221 
Трошкови службеног 

путовања у земљи 0,00 250.000,00 250.000,00 

      4223 

Трошкови смештаја на 

службеном путу и остали 

трошкови 0,00 150.000,00 150.000,00 

     650 423 Услугe пo угoвoру 1.170.000,00 1.070.000,00 2.240.000,00 

      4231 Административне услуге 50.000,00 20.000,00 70.000,00 

      4232 Компјутерске услуге 100.000,00 50.000,00 150.000,00 

      4233 
Услуге образовања и 

усавршавања запос. 70.000,00 100.000,00 170.000,00 

      4234 Услуге информисања 150.000,00 100.000,00 250.000,00 

      4235 Стручне услуге 800.000,00 550.000,00 1.350.000,00 

      4236 
Услуге за домаћинство и 

угоститељство  0,00 150.000,00 150.000,00 

      4237 Репрезентација  0,00 100.000,00 100.000,00 

     651 425 
Tekућe пoпрaвke и 

oдржaвaњe 1.700.000,00 1.575.000,00 3.275.000,00 

      4251 

Текуће поправке и 

одржавање зграда и 

објеката 1.650.000,00 1.475.000,00 3.125.000,00 

      4252 
Текуће поправке и 

одржавање опреме 50.000,00 100.000,00 150.000,00 

     652 426 Maтeриjaл 3.220.000,00 200.000,00 3.420.000,00 

      4261 Канцеларијски материјал 100.000,00 100.000,00 200.000,00 

      4263 

Mатеријал за образовање 

и усавршавање 

запослених 120.000,00 100.000,00 220.000,00 

      4269 
Остали материјали за 

посебне намене 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

     653 465 
Остале текуће донације 

по закону 195.000,00 310.000,00 505.000,00 

      4651 
Остале тек.дон.дотације и 

трансфери 195.000,00 310.000,00 505.000,00 

     654 482 
Пoрeзи, oбaвeзнe тakсe, 

kaзнe и пенали 1.650.000,00 119.589,00 1.769.589,00 

      4821 Остали порези 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

      4822 Обавезне таксе 650.000,00 119.589,00 769.589,00 

     655 511 
Згрaдe и грaђeвинсkи 

oбjekти 1.800.000,00 4.650.261,00 6.450.261,00 

      5111 
Куповина зграда и 

објеката  0,00 0,00 0,00 

      5112 
Изградња зграда и 

објеката 0,00 0,00 0,00 

      5114 Пројектно планирање 1.800.000,00 4.650.261,00 6.450.261,00 
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     656 512 Машине и опрема 150.000,00 0,00 150.000,00 

      5122 Административна опрема 150.000,00 0,00 150.000,00 

       
УКУПНО ПА 1101-0004 

Социјално становање 12.311.873,00 11.624.293,00 23.936.166,00 

       

Извори финансирања за 

функцију 660. Стамбени 

развој       

       01 Приходи из буџета 12.311.873,00 0,00 12.311.873,00 

       

Приходи буџетских 

корисника из осталих 

извора 0,00 11.624.293,00 11.624.293,00 

       Укупно за функцију 660 12.311.873,00 11.624.293,00 23.936.166,00 

       

Извори финансирања за 

програмску активност 

1101-0004 Социјално 

становање       

       01 Приходи из буџета 12.311.873,00 0,00 12.311.873,00 

       

Приходи буџетских 

корисника из осталих 

извора 0,00 11.624.293,00 11.624.293,00 

       
Укупно за програмску 

активност 1101-0004 12.311.873,00 11.624.293,00 23.936.166,00 

       

Извори финансирања за 

Програм 1. Урбанизам и 

просторно планирање       

       01 Приходи из буџета 12.311.873,00 0,00 12.311.873,00 

       

Приходи буџетских 

корисника из осталих 

извора 0,00 11.624.293,00 11.624.293,00 

       Укупно за програм 1 12.311.873,00 11.624.293,00 23.936.166,00 

       
Укупно глава 12.07. 

Градска стамбена 

агенција 12.311.873,00 11.624.293,00 23.936.166,00 

       
УКУПНО РАЗДЕО 12. 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА 

ФИНАНСИЈЕ  1.501.105.616,00 40.649.693,00 1.541.755.309,00 

Члан 8. 

Овај финансијски план ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 402-4/2017-II 

2. новембар 2017. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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370. 

На основу члана 2. став 1. тачка 3. Закона о 

буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 

54/2009, 73/2010, 101/2010 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 

68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016) и члана 9. 

Одлуке о буџету града Чачка за 2017. годину 

(„Службени лист града Чачка“, број 25/2016, 

16/2017 и 19/2017), 

Градоначелник града Чачка,  дана  2. 

новембра  2017. године,  донео је 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН О ИЗМЕНАМА  И 

ДОПУНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА                                  

ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ                                                                    

ГРАДА ЧАЧКА  ЗА  2017. ГОДИНУ 

Члан 1. 

 У Финансијском плану директног 

корисника Градске управе за друштвене 

делатности града Чачка за 2017. годину  (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 18/2017), у члану 3., у табели, 

код организационе класификације  ОСНОВНА 

ШКОЛА „ТАНАСКО РАЈИЋ“ ЧАЧАК, број 

„23.790.000,00“ замењује се бројем „ 23.990,000“. 

После економске класфикације 5128 

Опрема за јавну безбедност додаје се нова 

програмска активност 0401, Програм 6. Заштита 

животне средине и програмска активност  0401- 

0001 ПА: Управљање заштитом животне средине, 

нова функционална класификација 500 Заштита 

животне средине и нова апропријација 237 са 

следећим економским класификацијама : 

- 421 Стални трошкови         1.000,00 

- 4211Трошкови платног промета и 

банкарских услуга                 1.000,00 

- 423 Услуге по уговору        192.930,00 

- 4234 Услуге информисања     88.930,00 

- 4235 Стручне услуге               81.000,00 

- 4237 Репрезентација               23.000,00 

- 426 Материјал                         6.070,00 

- 4264 Материјал за саобраћај    6.070,00 

   Код организационе класификације 

ОСНОВНА ШКОЛА „ФИЛИП 

ФИЛИПОВИЋ“ ЧАЧАК, број „13.953.624,00“ 

замењује се бројем „14.003.624,00“.  

На апропријацији 234, економска 

класификација  426 Материјал, број „635.000,00“ 

замењује се бројем „685.000,00“ а на економској 

класификацији 4266 Материјал за образовање, 

културу и спорт, број „160.000,00“ замењује се 

бројем „210.000,00“. 

 

 

Код огранизационе класификације 

ОСНОВНА ШКОЛА „РАТКО МИТРОВИЋ“ 

ЧАЧАК, на  економској класификацији 5126 

Опрема за јавну безбедност, број „290.000,00“ 

замењује се бројем „0“. 

После економске класификације 5126 

Опрема за јавну безбедност, додаје се нова 

економска класификација 5122 која гласи: 

,,5122  Рачунарска опрема      290.000,00“. 

Код  организационе класификације  

ОСНОВНА ШКОЛА „ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ“ 

МРЧАЈЕВЦИ:  

-  на  економским класификацијама  413 и 4131 

Накнаде у натури, број „700.000,00“ замењује 

се бројем „620.000,00“; 

- на економским  класификацијама 416 и 4161 

Нагарде запосленима и остали посебни 

расходи, број „1.000.000,00“ замењује се 

бројем „800.000,00“; 

- на економској класификацији 421 Стални 

трошкови, број „4.420.000,00“ замењује се 

бројем „4.440.000,00“; 

- на економској класификацији 4211 Трошкови 

платног промета и банкарских услуга број 

„110.000,00“ замењује се бројем „130.000,00“; 

- на економској класификацији 422 Трошкови 

путовања, број „110.000,00“ замењује се 

бројем „50.000,00“; 

- на економској класификацији 4222 Трошкови 

службених путовања у иностранство, број 

„60.000,00“ замењује се бројем „0“; 

- на економској класификацији 423 Услуге по 

уговору, број „96.000,00“ замењује се бројем 

„291.000,00“; 

- на економској класификацији 4234 Услуге 

информисања, број „10.000,00“ замењује се 

бројем „90.000,00“. 

После економске класификације 4235 

Стручне услуге додаје се нова економска 

класификација 4237 која гласи: 

,,4237 Репрезентација  115.000,00“. 

Код исте организацине клсификације: 

-  на економској класификацији 425 Текуће 

поправке и одржавање, број „700.000,00“ 

замењује се бројем „1.060.000,00“, 

- -на економској класификацији 4251 Текуће 

поправке и одржавање зграда и објеката, број 

„600.000,00“ замењује се бројем „880.000,00“, 

- на еконмској класификацији 4252 Текуће поправке 

и одржавање опреме, број „100.000,00“ замењује 

се бројем „180.000,00“; 

- на економској класификацији 426 Материјал, 

број „780.000,00“ замењује се бројем „ 

545.000,00“; 
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- на економској класификацији 4266 Материјали за 

образовање, културу и спорт, број „100.000,00“ 

замењује се бројем „160.000,00“; 

- на економској класификацији 4268 Материјали за 

домаћинство и угоститељство, број „200.000,00“ 

замењује се бројем“100.000,00“; 

- на економској класификацији 4269 Материјали за 

посебне намене, број „200.000,00“ замењује се 

бројем „5.000,00“ 

- на економској класификацији 472 Накнаде за 

социјалну заштиту из буџета, број „5.750.000,00“ 

замењује се бројем „5.550.000,00“; 

- на економској класификацији 4727 Накнаде из 

буџета за образовање, културу, науку и спорт, број 

„5.750.000,00“ замењује се бројем „5.550.000,00“; 

После економске класификације 4727 Накнаде 

из буџета за образовање, културу, науку и спорт 

додају се нове економске класификације 485 и 

4851 које гласе: 

,, 485 Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа  200.000,00 

   4851 Накнада штете за повреде или штету нанету 

од стране државних органа  200.000,00“. 

Код организационе класификације 

ОСНОВНА ШКОЛА „ВЛАДИСЛАВ 

ПЕТКОВИЋ ДИС“ ЗАБЛАЋЕ: 

- на економским класификацијама 413 и 

4131 Накнаде у натури, број „150.000,00“ замењује 

се бројем „220.000,00“; 

- на економским класификацијама 472 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета и 4727 

Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и 

спорт број „3.750.000,00“ замењује се бројем 

„3.680.000,00“. 

Код организационе класификације 

ОСНОВНА ШКОЛА ,,СТЕПА 

СТЕПАНОВИЋ“  број „10.751.500,00 замењује се 

бројем „10.835.500,00“. 

На економској класификацији 424 

Специјализоване услуге, број „283.000,00“ 

замењује се бројем „367.000,00“ а на економској 

класификацији 4249 Остале специјализоване 

услуге, број „283.000,00“ замењује се бројем 

„367.000,00“. 

Код  организационе класификације  

ОСНОВНА ШКОЛА  „СВЕТИ ЂАКОН 

АВАКУМ“ ТРНАВА, број „5.917.000,00“ 

замењује се бројем „5.986.000,00“. 

После економске класификације 4131 

Накнаде у натури додају се нове економске 

класификације 414 и 4144 које гласе :  

,,414 Социјална давања запосленима 69.000,00 

  4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог   

69.000,00“. 

Код организационе класификације  

МУЗИЧКА ШКОЛА „ВОЈИСЛАВ 

ВУЧКОВИЋ“ ЧАЧАК, на економској 

класификацији 5122 Административна опрема, 

број „100.000,00“ замењује се бројем „0“; 

После економске класификације 5122 додаје се 

нова економска класификација 5126 која гласи:  

,,5126 Опрема за образовање, културу, науку и 

спорт 100.000,00“. 

Код организационе класификације 

ОСТАЛИ РАСХОДИ – нераспоређена средства 

број „2.288.973,00“ замењује се бројем  

„2.085.973,00“. 

На економским класификацијама 421 

Стални трошкови – нераспоређено  и на 

економској класификацији    4212 Енергетске 

услуге број „2.288.973,00“ замењује се бројем 

„2.085.973,00“ 

Члан 2. 

У члану 4., у табели,  код организационе  

класификације   РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ, 
на апропријацији 242, економска класификација 

421 Стални трошкови,  у колони Планирани 

расходи и издаци из осталих извора – извор 

финансирања 04, број „495.000,00“ замењује се 

бројем „520.000,00“ а у колони Укупно планирани 

расходи и издаци трезора, број „ 1.120.000,00“ 

замењује се бројем „ 1.145.000,00“. 

На економској класификацији 4216 

Трошкови закупа имовине и опреме, у колони   

Планирани расходи и издаци из осталих извора – 

извор финансирања 04,  број „55.000,00“ замењује 

се бројем „80.000,00“ а у колони Укупно 

планирани расходи и издаци трезора , број 

„110.000,00“ замењује се бројем „135.000,00“. 

На апропријацији 244, економска 

класификација 423 Услуге по уговору, у колони 

Планирани расходи и издаци из осталих извора – 

извор финансирања 04, број „3.639.000,00“ 

замењује се бројем „3.891.000,00“, а у колони 

Укупно планирани расходи и издаци трезора, број 

„8.759.000,00“ замењује се бројем „9.011.000,00“. 

На економској класификацији 4234 Услуге 

информисања, у колони Планирани расходи и 

издаци из осталих извора – извор финансирања 04, 

број „500.000,00“ замењује се бројем „535.000,00“ 

а у колони у колони Укупно планирани расходи и 

издаци трезора број „500.000,00“ замењује се 

бројем „535.000,00“. 
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На економској класификацији 4235 

Стручне услуге, у колони Планирани расходи и 

издаци из осталих извора – извор финансирања 04 

, број „1.000.000,00“ замењује се бројем 

„1.217.000,00“ а у колони Укупно планирани 

расходи и издаци трезора број „4.870.000,00“ 

замењује се бројем „5.087.000,00“. 

На апропријацији 246,економска 

класификација 426 Материјал, у колони 

Планирани расходи и издаци из осталих извора – 

извор финансирања 04, број „1.004.000,00“ 

замењује се бројем „1.047.000,00“ а у колони 

Укупно планирани расходи и издаци трезора број 

„1544.000,00“ замењује се бројем „1.587.000,00“. 

На економској класификацији 4266 

Материјали за образовање, културу и спорт, у 

колони Планирани расходи и издаци из осталих 

извора – извор финансирања 04,  број „450.000,00“ 

замењује се бројем „493.000,00“ а у колони Укупно 

планирани расходи и издаци трезора, број 

„450.000,00“ замењује се бројем „493.000,00“. 

Код  Укупно глава 11.03. Регионални 

центар за професионални развој запослених у 

образовању,  у колони Планирани расходи и 

издаци из осталих извора – извор финансирања 04,  

број  „7.942.000,00“ замењује се бројем 

„8.262.000,00“ а у колони Укупно планирани 

расходи и издаци трезора, број „17.575.000,00“  

замењује се бројем „17.895.000,00“. 

Члан 3. 

У члану 5., у табели,  код организационе  

класификацијае РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА 

ТАЛЕНТЕ : 

- на економској класификацији 422 Трошкови 

путовања,, број „ 60.000,00“ замењује се 

бројем „55.970,00“; 

- на економској класификацији 4221 Трошкови 

службених путовања у земљи, број „60.000,00“ 

замењује се бројем „55.970,00“; 

- на економској класификацији 423 Услуге по 

уговору, број „1.132.014,00“ замењује се 

бројем „1.136.044,00“. 

После економске класификације 4235 

Остале стручне услуге, додаје се нова економска 

класификација 4237 која гласи: 

,,4237 Репрезернтација  4.030,00“. 

- Код исте организационе класификације, на 

економској класификацији 4261 Административни 

материјал, број „70.000,00“ замењује се бројем 

„66.700,00“ а после економске класификације 4261 

додаје се нова економска класификација 4266 која 

гласи: 

,, 4266 Материјал за образовање      3.300,00“. 

 

Члан 4. 

У члану 6., у табели, код организационе 

класификације СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ШКОЛЕ, 

на апропријацији 252, економска класификација 

423 Услуге по уговору – Специјализоване 

школе, број „2.750.000,00“ се замењује бројем 

„2.980.000,00“. 

Члан 5. 

У члану 7., у табели, код организационе 

класификације ЕКОНОМСКА ШКОЛА, број 

„9.690.000,00“ замењује се бројем 

„11.199.836,00“. 

На економским класификацијама 413 и 4131 

Накнаде у натури, број „1.000.000,00“ замењује се 

бројем „950.000,00“. 

На економским  класификацијама 415 и 4151 

Накнаде трошкова за запослене број „130.000,00“ 

замењује се бројем „180.000,00“. 

На економској класификацији  423 Услуге по 

уговору, број „355.000,00“ замењује се бројем 

„1.555.000,00“. 

На економској класификацији 4239 Остале опште 

услуге, број „140.000,00“ замењује се бројем 

„1.340.000,00“. 

На економској класификацији 512 Машине и 

опрема, број „160.000,00“замењује се бројем 

„269.836,00“. 

На економској класификацији 5122, број 

„160.000,00“ замењује се бројем „269.836,00“. 

После економске класификације 5122 

Административна опрема, додаје се програмска 

класификација 0401, Програм 6 Заштита животне 

средине и програмска активност 0401-0001 

Управљање заштитом животне средине, 

функционална класификација 500 Заштита 

животне средине, апропријација 256 Текући 

трансвери средњим школама ( ЕКО ФЕСТ – 

Одржавање светског дана заштите животне 

средине) са следећим економским 

класификацијама: 

- 421 – Стални трошкови                       1.500,00 
- 4211 Трошкови платног промета          1.500,00 

- 423 – Услуге по уговору                   168.000,00 
- 4235 Стручне услуге                            73.000,00 

- 4239 Остале опште услуге                   95.000,00 

- 426 – Материјали                                30.500,00 
- 4266 Материјали за образовање 

         Културу и спорт                            8.500,00 

- 4268 Материјали за одржавање 

         Хигијене и угоститељство          20.500,00 

- 4269 Материјали за посебне намене    1.500,00 
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Код организационе класификације 

ПРЕХРАМБЕНО УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА 

ЧАЧАК, број „13.735.000,00“ замењује се бројем 

„13.822.000,00“. 

На економској класификацији 472 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета број 

„200.000,00“ замењује се бројем „287.000,00“ а на 

економској класификацији 4727 Накнаде из буџета 

за образовање, културу, науку и спорт, број 

„200.000,00“ замењује се бројем „287.000,00“. 

Код организационе класификације 

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ,,НАДЕЖДА 

ВИЛИМОНОВИЋ“ ЧАЧАК, број 

„10.009.200,00“ замењује се бројем „ 

10.088.400,00“. 

После економске класификације 4727 Накнаде из 

буџета за образовање, културу, науку и спорт, 

додаје се нова економска класификација 485 и 

4851 која гласи: 

,,485  Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 79.200,00“  

4851 накнада штете за повреде или штету нанету 

од стране државних органа и број 

„79.200,00“. 

Код организационе класификације 

ГИМНАЗИЈА ЧАЧАК, број „12.528.000,00“  

замењује се бројем „12.748.000,00“ а на 

економским  класификацијама 416 и 4161 Награде 

запосленима и остали посебни расходи, број 

„1.200.000,00“ замењује се бројем „1.420.000,00“. 

Код организационе класификације 

МАШИНСКО САОБРАЋАЈНА ШКОЛА 

ЧАЧАК, број „23.089.162,00“ замењује се бројем 

„23.152.162,00“ а на економској класификацији 

423 Услуге по уговору, број „408.000,00“ 

замењује се бројем „471.000,00“. 

После економске класификације 4233 Услуге 

образовања и усавршавања запослених, додаје се 

нова економска класификација 4235 која гласи:  

,, 4235 Стручне услуге и број „63.000,00“.   

Код организационе класификације 

ОСТАЛИ РАСХОДИ – нераспоређена средства 
број „5.097.661,00“ замењује се бројем „ 

4.648.461,00“ а на економској класификацији 4212 

Енергетске услуге, број „5.097.661,00“ замењује се 

бројем „4.648.661,00“. 

Члан 6. 

У члану 8. став 1., у табели, код 

организационе класификације НАРОДНИ 

МУЗЕЈ ЧАЧАК, у колони Планирани расходи и 

издаци из средстава буџета града - извор 

финансирања 01, број „26.428.960,00“ замењује се 

бројем „31.928.960,00“ а у колони Укупно 

планирани расходи и издаци трезора, број 

„27.454.460,00“ замењује се бројем 

„32.954.460,00“. 

У оквиру програмске класификације  1201-

0001 ПА: Функционисање локалних установа 

културе – средства Града, у колони Планирани 

расходи и издаци из средстава буџета града - извор 

финансирања 01, број „23.043.960,00“ замењује се 

бројем „28.543.960,00“ а у колони Укупно 

планирани расходи и издаци трезора  број 

„23.449.460,00“ замењује се бројем 

„28.949.460,00“. 

На апропријацији 268, економска 

класификација 425, Текуће поправке и 

одржавање, у колони Планирани расходи и 

издаци из средстава буџета града - извор 

финансирања 01, број „425.000,00“ замењује се 

бројем „5.925.000,00“ а у колони Укупно 

планирани расходи и издаци трезора број 

„480.000,00“ замењује се бројем „5.980.000,00“. 

На економској класификацији 4251 Текуће 

поправке и одржавање зграда и објеката, у колони 

Планирани расходи и издаци из средстава буџета 

града - извор финансирања 01, број „200.000,00“ 

замењује се бројем „5.700.000,00“, а у колони 

Укупно планирани расходи и издаци трезора, број 

„245.000,00“ замењује се бројем „5.745.000,00“. 

У оквиру програмске активности 1201-

0002 ПА: Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва – средства Републике,  

апропријација 295, економска класификација 4249 

Остале специјализоване услуге  брише се и додаје 

нова економска класификација 4239 Остале опште 

услуге са износом ,,35.000,00“ у колони 

Планирани расходи и издаци из средстава буџета 

града - извор финансирања 01 и колони Укупно 

планирани расходи и издаци трезора. 

Код организационе класификације 

УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА „НАДЕЖДА 

ПЕТРОВИЋ“ЧАЧАК, у колони Планирани 

расходи и издаци из средстава буџета Републике – 

извор финансирања 07,  број „4.900.000,00“ 

замењује се бројем „5.200.000,00“, а у колони 

Укупно планирани расходи и издаци трезора,  број 

„28.537.100,00“ замењује се бројем 

„28.837.100,00“. 

У оквиру програмске кактивности ПА: 

1201-0002 Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва – средства 

Републике, у колони Планирани расходи и издаци 

из средстава буџета Републике – извор 

финансирања 07,  број „900.000,00“ замењује се 

бројем „1.200.000,00“, а у колони Укупно 

планирани расходи и издаци трезора, број 

„900.000,00“  замењује се бројем „1.200.000,00“. 
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На апропријацији 295, економска 

класификација 423 Услуге по уговору,у колони 

Планирани расходи и издаци из средстава буџета 

Републике – извор финансирања 07  и у колони 

Укупно планирани расходи и издаци трезора  број 

„782.000,00“ замењује се бројем „1.082.000,00“. 

На економској класификацији 4235 

Стручне услуге, у колони Планирани расходи и 

издаци из средстава буџета Републике – извор 

финансирања 07, број „680.000,00“ замењује се 

бројем „946.000,00“ а у колони Укупно планирани 

расходи и издаци трезора,    број „680.000,00“ 

замењује се бројем „946.000,00“. 

На економској класификацији 4236 Услуге 

за домаћинство и угоститељство, у колони 

Планирани расходи и издаци из средстава буџета 

Републике – извор финансирања 07, број 

„30.000,00“ замењује се бројем „64.000,00“ а у 

колони Укупно планирани расходи и издаци 

трезора,  број „30.000,00“ замењује се бројем 

„64.000,00“.  

Члан 7. 

У члану 11., у табели, код организационе 

класификације ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК, у колони 

Планирани расходи и издаци из средстава буџета 

града – извор финансирања 01, број 

„264.687.972,00“ замењује се бројем 

„265.047.972,00“ а у колони Укупно планирани 

расходи и издаци трезора, број „316.356.979,00“ 

замењује се бројем „316.716.979,00“. 

На апропријацији 385,  економска  

класификација 511 Зграде и грађевински 

објекти, у колони Планирани расходи и издаци из 

средстава буџета града – извор финансирања 01,  

број „0“ замењује се бројем „360.000,00“  а у 

колони Укупно планирани расходи и издаци 

трезора,  број „1.300.000,00“ замењује се бројем 

„1.650.000,00“. 

После економске класификације 5113 

Капитално одржавање зграда и објеката, додаје се 

нова економска класификација 5114 Пројектно 

планирање са износом ,,360.000,00“  у колони 

Планирани расходи и издаци из средстава буџета 

града – извор финансирања 01 и у  колони Укупно 

планирани расходи и издаци трезора. 

Члан 8. 

У члану 12., у табели, код организационе 

класификације ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, 

МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ СА СМЕТЊАМА У 

РАЗВОЈУ ,,ЗРАЧАК“,  апропријацији 406,  

економска класификација 512 Машине и опрема, 

у колони Планирани расходи и издаци из осталих 

извора – извор финансирања 04, број „200.000,00“ 

замењује се бројем „330.000,00“ а у колони 

Укупно планирани расходи и издаци трезора,, број 

„3.210.000,00“ замењује се бројем „3.340.000,00“. 

На екомској класификацији 5122 

Административна опрема, у колони Планирани 

расходи и издаци из осталих извора – извор 

финансирања 04, број „200.000,00“ замењује се 

бројем „280.000,00“ а у колони Укупно планирани 

расходи и издаци трезора, број „210.000,00“ 

замењује се бројем „290.000,00“. 

После економске класификације 5122 

Административна опрема, додаје се нова 

економска класификација 5126 Опрема за 

образовање, науку, културу и спорт  са износом 

„50.000,00“ у колони Планирани расходи и издаци 

из осталих извора – извор финансирања 04 и у 

колони Укупно планирани расходи и издаци 

трезора. 

Код Укупно глава 11. 11. Дневни 

боравак деце и омладине ометене у развоју, у 

колони Планирани расходи и издаци из осталих 

извора – извор финансирања 04,  број 

„2.222.000,00“ замењује се бројем „2.352.000,00 а 

у колони Укупно планирани расходи и издаци 

трезора, број „45.543.000,00“ замењује се бројем 

„45.673.000,00“. 

Члан 9. 

 Овај финансијски план ступа на снагу 

даном доношења, а биће објављен у „Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 402-6/2017-II 

2. новембар 2017. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 

 

371. 

На основу члана 35. став 1. тачка 2. Закона 

о ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“ број 

111/2009, 92/2011 и 93/2012) и члана 10. Одлуке о 

формирању, организацији и опремању јединица 

цивилне заштите опште намене за територију 

града Чачка ( „Сл лист града Чачка” број 13/2014, 

11/2015 и 19/2016), 

 Градски штаб за ванредне ситуације на 

територији града Чачка, на седници одржаној 10. 

новембра 2017. године, донео је  
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РЕШЕЊЕ 

о разрешењу  односно постављењу  повереника 

и заменика повереника  јединица цивилне 

заштите опште намене на територији града 

Чачка 

I 

Разрешава се Марија Симић дужности  

заменика повереника јединице цивилне заштите 

опште намене на територији града Чачка -ЈЦЗ-Ј2.   

II 

Поставља се Александра Драмићанин за 

заменика повереника у јединици цивилна заштите 

опште намене на територији града Чачка -ЈЦЗ-Ј2. 

III 

Разрешава се Јовица Савић дужности  

заменика повереника јединице цивилне заштите 

опште намене на територији града Чачка -ЈЦЗ-З1.    

IV 

Поставља се Стефан Вујичић за заменика 

повереника у јединици цивилна заштите опште 

намене на територији града Чачка -ЈЦЗ- З1. 

V 

Разрешава се Драган Радовановић 

дужности  повереника јединице цивилне заштите 

опште намене на територији града Чачка -ЈЦЗ-И1.   

VI 

             Разрешава се Иван Лечић дужности  

заменика повереника јединице цивилне заштите 

опште намене на територији града Чачка -ЈЦЗ-И1.   

VII 

Разрешава се Александар Милишић 

дужности  заменика повереника јединице цивилне 

заштите опште намене на територији града Чачка -

ЈЦЗ-И1.   

VIII 

Разрешава се Миланко Кривокућа 

дужности  повереника јединице цивилне заштите 

опште намене на територији града Чачка -ЈЦЗ-И2. 

IX 

Разрешава се Стефан Новосел дужности  

заменика повереника јединице цивилне заштите 

опште намене на територији града Чачка -ЈЦЗ-И2.   

X 

Разрешава се Младен Вујичић дужности  

заменика повереника јединице цивилне заштите 

опште намене на територији града Чачка -ЈЦЗ-И2.   

XI 

Поставља се Миланко Кривокућа за 

повереника у јединици цивилна заштите опште 

намене на територији града Чачка -ЈЦЗ- И1. 

XII 

Поставља се Стефан Новосел за заменика 

повереника у јединици цивилна заштите опште 

намене на територији града Чачка -ЈЦЗ- И1. 

 

 

 

XIII 

Поставља се Младен Вујичић за заменика 

повереника у јединици цивилна заштите опште 

намене на територији града Чачка -ЈЦЗ- И1. 

XIV 

Поставља се Драган Радовановић за 

повереника у јединици цивилна заштите опште 

намене на територији града Чачка -ЈЦЗ- И2. 

XV 

Поставља се Иван Лечић за заменика 

повереника у јединици цивилна заштите опште 

намене на територији града Чачка -ЈЦЗ- И2. 

XVI 

Поставља се Александар Милишић за 

заменика повереника у јединици цивилна заштите 

опште намене на територији града Чачка -ЈЦЗ- И2. 

XVII 

Ово решење објавити у „Сл. листу града Чачка”. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градски штаб за ванредне ситуације 

на територији града Чачка 

Број: 06-192/2017-I 

10. новембар 2017. године 

 

Градски штаб за ванредне ситуације 

на територији града  Чачка 

Командант 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 

372. 

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 

Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013, 5/2015 и 

26/2016),  

 Градоначелник града Чачка, на предлог 

Градског штаба за ванредне ситуације на 

територији града Чачка,  дана 10. новембра 2017. 

године,  донео је 

ОДЛУКУ 

1. Укида се ванредна ситуација на делу територије 

града Чачка,  у  насељеном месту Трнава,  која је 

проглашена ради предузимања хитних мера у вези 

водоснабдевања на овом подручју  дана 20. јула 

2017. године, због престанка разлога због којих је 

проглашена. 

 

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења а биће 

објављена  у „Сл. листу  града Чачка“. 
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ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 87-20/2017-II 

10. новембар 2017. године 

 

 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 

373. 

На основу члана 58. Закона о запосленима 

у аутономној покрајини и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, број 

21/2016), члана 5. Уредбе о критеријумима за 

разврставање радних места и мерилима за опис 

радних места службеника у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, број 88/2016), члана 4. 

Уредбе о критеријумима за разврставање радних 

места и мерилима за опис радних места 

намештеника у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“, број 88/2016),  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 24. новембра 2017. године, усвојило је 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКA О УНУТРАШЊЕМ 

УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТА У КАБИНЕТУ 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА, ГРАДСКИМ 

УПРАВАМА, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И 

ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА 

ЧАЧКА 

Члан 1. 

У Правилнику о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у кабинету 

градоначелника, градским управама, стручним 

службама и градском правобранилаштву 

(„Службени лист града Чачка“, број 10/2017 и 

14/2017), у члану 1. реч „организацији“, замењује 

се речима „унутрашњем уређењу“. 

    Члан 2. 

 У члану 15. тачка 7.) подтачка в) 

Безбедност и одбрана, се брише.  

 Тачка В) подтачка а) мења се и гласи: 

„Служба за безбедност и одбрану, одржавање и 

помоћно техничке послове и додаје алинеја која 

гласи: 

 - Група за обезбеђење, одржавање и 

помоћно техничке послове. 

Члан 3. 

 У члану 42. у делу укупног броја 

систематизованих радних места у Градској управи 

за опште и заједничке послове, алинеје 2. и 3. 

мењају се и гласе: 

 „- 56 службеника 

 - 17 намештеника“. 

Члан 4. 

У члану 42. у делу укупног броја 

систематизованих радних места у Служби за 

буџетску инспекцију, алинеје 1. и 2. мењају се и 

гласе: 

„ – 1 службеник на положају 

- 2 службеника на извршилачком радном месту“. 

Члан 5. 

У члану 42. у делу укупног броја 

систематизованих радних места у Служби за 

интерну ревизију корисника буџетских средстава, 

алинеје 1. и 2. мењају се и гласе: 

„ – 1 службеник на положају 

- 2 службеника на извршилачком радном месту“. 

Члан 6. 

 У глави V, називи радних места, звања, 

број службеника, описи радних места и услови за 

запослење у Градској управи за финансије града 

Чачка, члан 45. став 3. Извршилачка радна места, 

у делу звања саветник, број радних места „6“, 

замењује се бројем „7“ и број службеника „7“ 

замењује се бројем „8“, у делу звања млађи 

референт, број радних места „3“ замењује се 

бројем „2“ и број службеника „3“, замењује се 

бројем „2“. 

Члан 7. 

 У глави V, члан 46. тачка А. Служба 

трезора, редни број 4. Радно место за нормативно 

правне послове са звањем саветник, код описа 

послова, после речи „документационо-

евиденционе послове“ додају се речи: „поступа по 

захтевима за слободан приступ информацијама од 

јавног значаја које су у надлежности Градске 

управе за финансије града Чачка“. 

Члан 8. 

 У глави V, члан 46. тачка Б. Служба буџета, 

редни број 6. Радно место за послове припреме и 

обраде документације – ликвидатор, код услова, 

речи „најмање једна година радног искуства у 

струци“ замењују се речима „завршен 

приправнички стаж“. 
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Члан 9. 

 У глави V, члан 46. тачка В. Служба 

рачуноводства редни број 4. Радно место: послови 

за обрачун других примања са звањем млађи 

саветник, код услова, речи „најмање једна година 

радног искуства у струци“ замењују се речима 

„завршен приправнички стаж“. 

Члан 10. 

 У глави V, у члану 46. тачка В. Служба 

рачуноводства редни број 7. Радно место: 

Ликвидатор за обрачун накнада, речи после 

„Звање“ замењују се речју „Саветник“, а речи 

после „Услова“ мењају се и гласе: 

 „стечено високо образовање на основним 

академским студијама из области економске науке 

у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у 

трајању од четири године или специјалистичким 

студијама на факултету и познавање метода рада, 

поступка и стручних техника које се стиче радним 

искуством у струци од најмање три године, 

положен државни стручни испит као и вештина да 

се при решавању сложених стручних проблема 

стечена знања примене“. 

Члан 11. 

 У глави V, у члану 46. тачка Г. 

Финансијска служба месних заједница, редни број 

2. Радно место: Финансијски послови капиталних 

инвестиција са звањем млађи саветник, речи после 

„Услови:“ мењају се и гласе: 

 „стечено високо образовање из области 

економске науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стурчни испит, завршен 

приправнички стаж“. 

Члан 12. 

 У глави V, у члану 46. тачка Г. 

Финансијска служба месних заједница, редни број 

3. Радно место: Ликвидатор са звањем: Виши 

референт, код услова после речи „најмање“ број 

„3“ замењује се бројем „5“. 

Члан 13. 

 У глави V, у члану 46. тачка Г. 

Финансијска служба месних заједница, редни број 

4. Радно место: Књиговођа са звањем виши 

референт, код слова после речи „најмање“ број „3“ 

замењује се бројем „5“. 

Члан 14. 

 У глави V, у члану 46. тачка Г. 

Финансијска служба месних заједница, редни број 

4. Радно место за обрачун плата са звањем млађи 

референт, код услова, речи „најмање једна година 

радног искуства у струци“ замењују се речима 

„завршен приправнички стаж“. 

Члан 15. 

 У глави VI, у члану 47. у ставу 1. број „24“, 

замењује се бројем „25“. 

 У алинеји 2, број „22“, замењује се бројем 

„23“. 

Члан 16. 

 У глави VI, иза тачке 3. у Одсеку за 

имовинско-правне послове образују се следећа 

радна места:, додаје се нова подтачка 17. која 

гласи: 

 Радно место шефа Одсека имовинско-

правне послове 

 Звање: самостални саветник 

 Број службеника: 1 

  Опис послова: обавља студијско-

аналитичке послове и праћење реализације у 

поступцима имовинско-правних послова и 

послова озакоњења, води управни поступак и 

припрема нацрте решења руководи радом одсека, 

организује, координира, контролише и прати 

извршење послова и задатака у одсеку, одговара за 

ефикасно спровођење поступка озакоњења, за 

благовремено, законито и квалитетно изршавање 

задатака и имовинско-правних послова, пружа 

помоћ запосленима у пословима на издавању 

решења у Одсеку, саставља програме и планове 

рада, извештаје о раду, врши распоред послова у 

Одсеку и одговара за њихово спровођење, 

обавештава начелника о проблемима у раду и 

учествује решавању истих, предлаже мере за 

унапређење организације и начина рада, сачињава 

анализе, информације и извештаје из делокруга 

рада службе за Скупштину града и Градско веће, 

као и друге послове  по налогу начелника Управе. 

 Услови: стечено високо образовање у 

образовно-научној области правне науке на 

основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама односно  

на основним студијама у трајању од најмање 
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четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, 

познавање рада на рачунару (Windows Operativni 

sistemi, MS office paket)  и најмање 5 година радног 

искуства у струци. 

Члан 17. 

  У глави VI, члан 48. подтачке од 17. 

до 24. постају подтачке од 18. до 25. 

Члан 18. 

 У глави VI, члан 48. подтачка 20. у делу 

звање, брише се реч самостални. 

 У делу услови, речи: „најмање 5 година 

радног искуства у струци“, замењују се речима: 

„најмање 3 године радног искуства у струци“. 

Члан 19. 

 У глави VI, члан 48. подтачка 22. у делу 

број службеника:, број „2“ замењује се бројем „1“. 

Члан 20. 

 У глави VI, у члану 48. подтачка 23. Радно 

место за послове на озакоњењу незахтевних 

објеката, са звањем виши референт, у делу: услови, 

речи: „три године“, замењују се речима: „пет 

година“. 

Члан 21. 

 У глави VI, члану 48. подтачка 24. Радно 

место администратора, са звањем млађи референт, 

у делу услови, речи: „радним искуством у струци 

од најмање три године“, замењују се речима: 

„завршеним приправничким стажом“.  

Члан 22. 

 У глави VIII, члану 52. редни број 4. Радно 

место за послове вођења поступка по захтевима за 

промену података, са звањем млађи сарадник, у 

делу услови, речи: „најмање 1 година радног 

искуства у струци“, замењују се речима: „завршен 

приправнички стаж“. 

Члан 23. 

 У глави VIII, члану 52. редни број 10. 

Радно место – Пријем и обрада пријава, са звањем 

виши референт, у делу услови, речи: „најмање 3 

године радног искуства у струци“, замењују се 

речима: „најмање пет година радног искуства у 

струци“.  

Члан 24. 

 У глави VIII, члану 52. редни број 11. 

Радно место – Чување и архивирање предмета, са 

звањем виши референт, у делу услови, речи: 

„најмање 3 године радног искуства у струци“, 

замењују се речима: „најмање пет година радног 

искуства у струци“. 

Члан 25. 

 У глави VIII, члану 52. редни број 15. 

Радно место – Инспектор наплате, са звањем 

млађи саветник, у делу услови, речи: „најмање 1 

година радног искуства у струци“, замењују се 

речима: „завршен приправнички стаж“. 

Члан 26. 

 У глави VIII, члану 52. редни број 19. 

Радно место: Послови вођења поступка по 

захтевима за одложено плаћање, са звањем млађи 

сарадник, у делу услови, речи: „најмање 1 година 

радног искуства у струци“, замењују се речима: 

„завршен приправнички стаж“. 

Члан 27. 

 У глави IX, члану 53. у ставу 1. број „22“ 

замењује се бројем „23“, у ставу 1. алинеја 2. број 

„21“ замењује се бројем „22“, у ставу 3. код броја 

радних места у звању Саветник број „11“ замењује 

се бројем „13“, у истом ставу код броја службеника 

број „11“ се замењује бројем „13“, у звању Млађи 

саветник број „5“ замењује се бројем „4“, а у истом 

ставу код броја службеника број „5“ замењује се 

бројем „4“. 

Члан 28. 

У глави IX, члану 54. у тачки 4. у 

Условима, речи "најмање једна година радног 

искуства у струци”, замењују се речима: „завршен 

приправнички стаж“. 

Члан 29. 

У глави IX, члану 54, у тачки 6. у 

Условима, речи "најмање једна година радног 

искуства у струци”, замењују се речима: „завршен 

приправнички стаж“. 

Члан 30. 

У глави IX, члану 54, у тачки 9. у броју 

службеника број „2“, замењује се бројем „1“. 

Члан 31. 

У глави IX, члану 54, после тачке 9. додаје 

се тачка 9а и гласи: 

„Радно место за развој пољопривреде и 

финансијске подстицаје у пољопривреди“ 

 Звање: Млађи саветник 

 Број службеника: 1 

Опис послова: прати мере аграрне 

политике и њихов утицај на положај 

пољопривреде, учествује у изради делова 

програма из области пољопривреде, прикупља, 

обрађује и уређује статистичке податке везане за 

праћење стања у области пољопривреде, учествује 

у праћењу мера аграрне политике, обавља 
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административно – техничке послове у 

реализацији финансијских подстицаја у 

пољопривреди, помаже у припреми едукативних 

материјала за пољопривреднике, одговара за 

законито, благовремено и стручно извршавање 

послова, обавља и друге послове по налогу 

начелника Градске управе за локални економски 

развој и шефа службе за развој пољопривреде. 

Услови: Завршен агрономски 

(пољопривредни) факултет у трајању од најмање 

четири године односно стечено високо образовање 

на студијама другог степена (дипломске академске 

студије – мастер, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне студије) у 

образовно – научној области биотехничких наука, 

положен државни стручни испит, завршен 

приправнички стаж, познавање рада на рачунару 

(word и интернет)“. 

Члан 32. 

У глави IX, члану 54, у тачки 14. у 

Условима, речи "најмање једна година радног 

искуства у струци”, замењују се речима: „завршен 

приправнички стаж“. 

Члан 33. 

У глави IX, члану 54, у тачки 15. у називу 

радног места после речи: „животне средине“, 

додају се речи: „и енергетске ефикасности“. 

У звању брише се реч: „млађи“. 

Опис послова мења се и гласи: “учествује у 

изради општих и појединачних аката који могу 

имати утицај на заштиту животне средине и 

енергетску ефикасност, чије је доношење у 

надлежности органа града, припрема предлоге 

мера у домену заштите животне средине и 

енергетске ефикасности, прати рад фондова 

донаторских и других финансијских организација 

и институција у земљи и иностарнству, учествује у 

појашњењу предлога пројеката приликом ревизије 

и супервизије, ради на повезивању града са 

међународним развојним институцијама, сарађује 

на изради и реализацији пројеката са научно – 

истраживачким институцијама, одговара за 

законито, благовремено и стручно извршавање 

послова, обавља и друге послове по налогу 

начелника Градске управе за локални економски 

развој и шефа службе за израду и реализацију 

развојних пројеката.”; 

У Условима после речи: “шумарски” 

додају се речи: “или архитектонски”, а речи: 

"најмање једна година радног искуства у струци”, 

замењују се речима: „најмање три године радног 

искуства у струци“. 

 

Члан 34. 

У глави IX, члану 54, у тачки 17. у 

Условима, речи: "најмање једна година радног 

искуства у струци”, замењују се речима: „завршен 

приправнички стаж“, а после речи: „положен 

државни стручни испит“, додају се речи: „поседује 

лиценцу енергетског менаџера“. 

Члан 35. 

 У глави IX, члану 54, у тачки 19. у звању, 

брише се реч „млађи“.  

 У Условима, речи: "најмање једна година 

радног искуства у струци”, замењују се речима: 

„најмање три године радног искуства у струци“. 

Члан 36. 

 У глави X, члан 55. став 3. Извршилачка 

радна места, у делу звања саветник, број 

службеника „21“, замењује се бројем „22“, а у делу 

звања сарадник, број службеника „7“ замењује се 

бројем „6“. 

Члан 37. 

У глави X, члан 56., у делу Комунална 

инспекција, радно место Комунални инспектор I, 

са звањем саветник, број извршилаца „10“, 

замењује се бројем „11“, а радно место Комунални 

инспектор III, брише се. 

Члан 38. 

 У глави XI, члан 57. став 3. Извршилачка 

радна места, у делу виши референт, број радних 

места „7“, замењује се бројем „8“ и број 

службеника „19“ замењује се бројем „20“. 

Члан 39. 

У глави XI, члан 57. став 4. Намештеници, 

у делу Намештеник – IV врста радних места, број 

намештеника „15“, замењује се бројем „14“. 

Члан 40. 

 У глави XI, члан 58. подтачка в) 

Безбедност и одбрана, брише се и тачка 18. брише 

се. 

Члан 41. 

 Тачка 19. постаје тачка 18. 

Члан 42. 

 После постојеће тачке 19. поднаслов 

„Служба обезбеђења, одржавања и помоћно 

техничких послова“, мења се и гласи: „Служба за 

безбедност и одбрану, одржавање и помоћно 

техничке послове“. 
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Члан 43. 

 У глави XI, члан 58. тачка 20. постаје тачка 

19. и гласи: 

 Радно место шефа Службе за безбедност и 

одбрану, одржавање и помоћно техничке послове 

 Звање: саветник 

 Број службеника: 1 

 Опис послова: непосредно руководи, 

организује, координира и контролише обављање 

послова службе. Обавља нормативно-управне 

послове из делокруга службе, припрема планове, 

програме, евиденције, извештаје и друга акта из 

области ванредних ситуација, одбране, заштите од 

пожара и других елементарних непогода. 

Координира са представницима МУП-а, 

Министарства одбране, органима, организацијама 

и агенцијама на припреми планова, програма и 

извршењу задатака и прописаних мера из области 

ванредних ситуација, одбране, заштите од пожара 

и других елементарних непогода, даје предлоге 

начелнику управе о потреби обезбеђења 

финансијских и других средстава за набавку 

потребне опреме и других средстава ради 

спровођења мера и задатака из надлежности 

службе. Учествује у планирању, организовању, 

обуци и спровођењу активности на пословима 

одбране и заштите од пожара и других 

елементарних непогода и вођења одговарајуће 

евиденције ( израда базе података). У раду сарађује 

са свим институцијама и органима у вршењу обуке 

и спровођењу других активности на пословима 

одбране и заштите од пожара и других 

елементарних непогода. Стара се о одржавању, 

регистрацији и коришћењу моторних возила, стара 

се о техничкој исправности возила, врши распоред 

возача и службених возила по примљеним 

захтевима, издаје путне налоге возачима, води 

евиденцију коришћења путничких возила, води 

евиденцију о потрошњи горива и мазива за 

службена возила, саставља потребне извештаје, 

анализе и информације из домена рада службе. 

Стара се о благовременом умножавању и 

достављању материјала за седнице Скупштине 

града и других органа и радних тела органа града 

и обавља и друге послове по налогу начелника 

управе. 

 Услови: високо образовање из научне 

области техничко – технолошких наука на 

студијама другог степена (дипломске академске 

студије - мастер, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне студије) у 

обиму од 240 ЕСПБ, односно завршен технички 

факултeт у најмањем трајању четири године, 

односно завршен факултет безбедности у трајању 

од најмање четири године, положeн државни 

стручни испит, најмање 3 године радног искуства 

у струци, безбедносна провера  прописана  законом 

о тајности података и познавање рада на рачунару 

(Windows Operativni sistemi, MS office paket). 

Члан 44. 

 У  глави XI, члан 58. после тачке 20. која је 

постала тачка 19. додаје се нова тачка 20. која 

гласи: 

 Радно место за послове цивилне одбране 

 Звање: виши референт 

 Број службеника: 1 

 Опис послова: Учествује у припреми и 

изради Плана одбране у случају рата или 

ванредног стања, аката о процени угрожености и 

Плана заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама, стара се о магацинском простору и 

опреми цивилне заштите, води евиденцију у 

складу са Правилником о садржају и начину 

вођења евиденција о припадницима органа, 

јединица, служби и другим учесницима и о 

средствима и опреми у цивилној заштити. 

Координира са представницима МУП-а, 

Министарства одбране и другим органима, 

организацијама и агенцијама на припреми планова 

програма и извршењу задатака и прописаних мера 

из области ванредних ситуација и одбране. 

Учествује у планирању и организовању обука за 

припаднике јединица цивилне заштите опште 

намене.  

 Услови: стечено средње образовање у 

четворогодишњем трајању, положен државни 

стручни испит, најмање 5 година радног искуства 

у струци и познавање рада на рачунару (Windows 

Operativni sistemi, MS office paket), завршена обука 

прве помоћи у трајању од 24 часа намењена за 

специјализоване јединице цивилне заштите. 

Члан 45. 

 У  глави XI, члан 58. радна места од 23. до 

25. постају радна места од 21 до 23. 

Члан 46. 

 У глави XI, члан 58. после тачке 25. додаје 

се поднаслов: „Група за обезбеђење, одржавање и 

помоћно техничке послове“ и радно место 24. које 

гласи: 

 Радно место руководилац Групе 

 Намештеник - прва врста радних места 

 Број намештеника: 1 

 Опис послова: непосредно руководи, 

организује, координира и контролише обављање 

послова групе. Стара се о физичком и техничком 

обезбеђењу зграде и реда у згради, стара се 
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извршењу контроле и евиденције уласка и изласка 

из зграде, уређењу и загревању просторија, 

уредном одржавању хигијене у просторијама и 

дворишту зграде Скупштине града, саставља 

потребне извештаје, анализе и информације из 

домена рада групе, контролу спровођења мера 

противпожарне заштите и друге послове које 

одреди начелник управе. 

 Услови: високо образовање из научне 

области технике на студијама другог степена 

(дипломске академске студије - мастер, 

специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије) у обиму од 

240 ЕСПБ, односно завршен технички факултeт у 

трајању од најмање четири године, положен 

државни стручни испит, најмање 5 година радног 

искуства у струци и познавање рада на рачунару 

(Windows Operativni sistemi, MS office paket).  

Члан 47. 

 У глави XI, члан 58. у тачки 21. број 

намештеника „4“, замењује се бројем „3“. 

Члан 48. 

  У глави XI, члан 58. тачка 21. 22. и 29., 

постају тачке 25. 26. и 27. 

Члан 49. 

 У глави XI, члан 58. тачке од 26. до 51, 

постају тачке од 28. до 53. 

Члан 50. 

 У глави XI, члан 58. тачка 42. мења се и 

гласи:  

 Радно место за послове јавних набавки и 

инвестиција 

 Звање: виши референт 

 Број службеника: 1 

 Опис послова: Учествује у изради 

годишњег плана набавки, припреми 

документације везане за спровођење поступка 

јавне набавке и спровођењу поступка јавних 

набавки, начину планирања набавки (критеријуме, 

правила и начин одређивања предмета јавне 

набавке и процењене вредности, начин 

испитивања и истраживања тржишта), води 

евиденцију о јавним набавкама, а нарочито прати 

реализацију и извршење уговора закључених у 

поступцима јавних набавки. Врши архивирање 

документације и обавља све административно-

техничке послове у поступцима јавних набавки.  

 Услови: стечено средње образовање у 

четворогодишњем трајању, положен државни 

стручни испит, најмање 5 година радног искуства 

у струци, сертификат службеника за јавне набавке 

и познавање рада на рачунару (Windows Operativni 

sistemi, MS office paket).  

Члан 51. 

 Глава XIII, члан 61. после речи и то:, мења 

се и гласи: 

 - 1 службеник на положају и  

 - 2 радна места са 2 службеника“. 

Члан 52. 

 У члану 62. радно место – Начелник 

Службе за буџетску инспекцију, звање: 

„Самостални саветник“, мења се и гласи: 

„Службеник на положају – I група“. 

Члан 53. 

 Глава XIV, члан 63. после речи и то:, мења 

се и гласи: 

 1 службеник на положају и 

 1 радно место са 2 службеника“. 

Члан 54. 

 У члану 64. радно место – Начелник 

Службе за интерну ревизију, звање: „Самостални 

саветник“, мења се и гласи: „Службеник на 

положају – I група“. 

Члан 55. 

 У Глави XVI Прелазне и завршне одредбе, 

члан 76. мења се и гласи: 

 „Матичари, заменици матичара, шефови 

месних канцеларија – матичари и шефови месних 

канцеларија – заменици матичара који на дан 

ступања на снагу Закона о матичним књигама – 27. 

март 2009. године, нису имали високо образовање 

стечено на студијама другог степена (дипломске 

академске студије – мастер, специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне 

студије) у образовно научном пољу друштвено-

хуманистичких наука, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године 

друштвеног смера, а положили су посебан стручни 

испит за матичара, настављају да обављају 

послове матичара, заменика матичара, шефа меснe 

канцеларијe – матичара и шефа меснe канцеларијe 

– заменика матичара и разврставају се у звање 

виши референт.  

Члан 56. 

Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 

Чачка“.  

 

 



27. новембар 2017. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 3045 – Број 21 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-201/2017-III 

24. новембар 2017. године  

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

374. 

На основу члана  9. став 3. Одлуке о 

условима и начину суфинансирања уређења 

фасада зграда у екстра зони града Чачка  

(„Службени лист града Чачка“, број 17/2017)  и 

члана 121. Статута града Чачка („Службени лист 

града Чачка“, број 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 

и 26/2016),  а на предлог „Градске стамбене 

агенције“ Чачак, 

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 24. новембра 2017. године, донело је 

 

ПРОГРАМ УРЕЂЕЊA ФАСАДА 

СТАМБЕНИХ, ПОСЛОВНИХ И СТАМБЕНО 

– ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ 

У ЕКСТРА ЗОНИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017. 

ГОДИНУ 

I 

Овим Програмом одређује се редослед 

зграда за уређење фасада, са висином трошкова 

утврђених на основу предмера и предрачуна 

потребних радова на уређењу фасада, у висини 

расположивих средстава предвиђених 

Финансијским планом  „Градске стамбене 

агенције“ Чачак за 2017. годину. 

II 

Програмом се одређује редослед зграда за 

уређење фасада где приоритет имају зграде са 

највећим степеном хитности за извођење радова, а 

онда и значајем фасаде зграде за укупни изглед 

града. 

III 

Критеријуми за утврђивање редоследа 

зграда су:  

- хитност извођења радова – максимални број 

бодова 5,  

- значај фасаде зграде за укупан изглед града – 

максимални број бодова 5, 

- културно и историјско наслеђе – максимални број 

бодова 3. 

- амбијентална целина – максимални број бодова 

2.  

 

 

 

IV 

На основу спроведеног конкурса и 

верификације предмера и предрачуна потребних 

радова, за уређење фасада одређују се:  

-зграде  Економске школе у улици 

Господар Јованова број 1 (фасада на делу старе 

зграде и фасада на делу нове зграде). 

V 

Висина трошкова који су утврђени на 

основу предмера и предрачуна потребних радова 

на уређењу фасада зграда за: 

- зграде Економске школе у Чачку, у  улици 

Господар Јованова број 1  (фасада на делу 

старе зграде и фасада на делу нове зграде) 

износи збирно 2.468.994,00 динара без 

урачунатог ПДВ-а, односно 2.962.792,80 

динара са урачунатим ПДВ-ом. 

VI 

„Градска стамбена агенција“ Чачак, у име 

Града закључиће са подносиоцем пријаве уговор 

којим се регулишу права и обавезе уговорних 

страна у погледу суфинансирања радова на 

уређењу фасаде зграде. 

VII 

Овај програм објавити  у „Службеном 

листу града Чачка“.  

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-201/2017-III 

24. новембар 2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 

375. 

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 14. Одлуке о буџету 

града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града 

Чачка“ бр. 25/2016, 16/2017 и 19/2017), а по 

предлогу Градске управе за  финансије,  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 24. новембра 2017. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града 

Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист града Чачка“ број 

25/2016, 16/2017 и 19/2017) раздео 2, Градско веће, 

функционална класификација 111, апропријација 

34, економска класификација 499 ,,Средства 

резерве - Текућа резерва“, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градско веће 
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града Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност  0602-0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 250.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 5 за исплату 

накнада за рад комисија које је образовао 

Градоначелник града Чачка, до краја 2017. године. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 5, економска класификација 423- 

Услуге по уговору- Комисије и стална радна тела 

(обавезе из 2016. и 2017. година),  Функционална 

класификација 111, 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: 06-201/2017-III 

24. новембар 2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 

376. 

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 14. Одлуке о буџету 

града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града 

Чачка“ бр. 25/2016, 16/2017 и 19/2017), а по 

предлогу Градске управе за  финансије,  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 24. новембар 2017. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града 

Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист града Чачка“ број 

25/2016, 16/2017 и 19/2017) раздео 2, Градско веће, 

функционална класификација 111, апропријација 

34, 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 2.000.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 7, за исплату 

приспелих и будућих обавеза за сврхе за које је 

апропријација намењена. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 7, економска класификација 423- 

Услуге по уговору - трошкови угоститељских 

услуга, набавка поклона и репрезентације, 

трошкови ревизије, трошкови котизације, 

медијске услуге, превођење остале стручне и 

опште услуге и остало, Функционална 

класификација 111, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градоначелник, 

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: 06-201/2017-III 

24. новембар 2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 

377. 

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 14. Одлуке о буџету 

града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града 

Чачка“ бр. 25/2016, 16/2017 и 19/2017), а по 

предлогу Градске управе за  финансије,  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 24. новембра 2017. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града 

Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист града Чачка“ број 

25/2016, 16/2017 и 19/2017) раздео 2, Градско веће, 

функционална класификација 111, апропријација 

34, 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 
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износу од 600.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 41, за 

исплату приспелих и будућих обавеза за сврхе за 

које је апропријација намењена. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 41, економска класификација 423- 

Услуге по уговору- угоститељске услуге, услуге 

информисања, репрезентација и остале опште 

услуге, Функционална класификација 111, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава – 

Градоначелник  града, Програм 16. Политички 

систем локалне самоуправе, ПА 2101-0001 

Функционисање Скупштине.  

 

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: 06-201/2017-III 

24. новембар 2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 

378. 

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 14. Одлуке о буџету 

града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града 

Чачка“ бр. 25/2016, 16/2017 и 19/2017), а по 

предлогу Градске управе за  финансије,  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 24. новембра 2017. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града 

Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист града Чачка“ број 

25/2016, 16/2017 и 19/2017) раздео 2, Градско веће, 

функционална класификација 111, апропријација 

34, 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 170.000,00 динара, за непланиране сврхе 

за које није утврђена апропријација и то: ФК 

„Рудар“ Бресница за трошкове опремања 

спортског терена - постављање столица на 

трибинама у износу од 120.000,00 динара и Клубу 

америчког фудбала „Čačak angel warriors“ Чачак за 

трошкове превоза за учешће женске екипе у 

Првенству Србије у износу од 50.000,00 динара и 

отвара нова апропријација 11/4, економска 

класификација 481 – Дотације невладиним 

организацијама – Финансијска подршка 

спортским клубовима, Функционална 

класификација 111, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска управа за 

финансије,  Програм 116.Политички систем 

локалне самоуправе, ПА 2101-0002 

Функционисање извршних органа. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

нову апропријацију 11/4, економска 

класификација 481 – Дотације невладиним 

организацијама – Финансијска подршка 

спортским клубовима, Функционална 

класификација 111, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска управа за 

финансије,  Програм 116.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: 06-201/2017-III 

24. новембар 2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 

379. 

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 14. Одлуке о буџету 

града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града 

Чачка“ бр. 25/2016, 16/2017 и 19/2017), а по 

предлогу Градске управе за  финансије,  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 24. новембра 2017. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града 

Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист града Чачка“ број 
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25/2016, 16/2017 и 19/2017) раздео 2, Градско веће, 

функционална класификација 111, апропријација 

34, 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 108.000,00 динара, на име обезбеђења 

додатних средстава на апропријацији 11/1, за 

новчану помоћ Вањи Милекић из Чачка, на име 

трошкова одласка на Светско првенство у 

бодибилдингу у Румунију. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 11/1, економска класификација 472- 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета,  

Функционална класификација 111, 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: 06-201/2017-III 

24. новембар 2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на 

апропријацију 11/1, економска класификација 472- 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета,  

Функционална класификација 111, 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. 

 

6. О извршењу овог решења стараће се Градска 

управа за финансије.  

 

7. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града 

Чачка“. 

 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-201/2017-III 
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