ГОДИНА LI

БРОЈ 23

ЧАЧАК 6. децембар
2017. године

417.
На основу члана 138. став 2. Закона о
спорту („Службени гласник РС”, број 10/2016) и
члана 4. Одлуке о одобравању и финансирању
програма за задовољавање потреба и интереса
грађана у области спорта у Чачку („Службени лист
града Чачка“ бр. 23/2016)
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 5. децембра 2017. године, донело је
ПРАВИЛНИК
о допуни Правилника о одобравању и
финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у граду Чачку
Члан 1.
У члану 6. Правилника о одобравању и
финансирању програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области спорта у
граду Чачку („Сл. лист града Чачка“ 1/2017), после
става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Носилац програма мора имати измирене
обавезе према установи која управља спортским
објектима који су у јавној својини града Чачка, о
чему је дужан да достави потврду надлежне
установе.“
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-219/2017-III
5. децембар 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

Цена овог броја је 600 динара
Годишња претплата је 10.000 динара

418.
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 5. децембра 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 190.000,00 динара, на име
обезбеђења
додатних
средстава
на
апропријацији 7, за трошкове аутобуског
превоза чланова оркестра Музичке школе „Др
Војислав Вучковић“ Чачак ради учешћа на
Божићном концерту у граду Валашске
Мезиричи – Република Чешка.
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.
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4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-219/2017-III
5. децембар 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
419.
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 5. децембра 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, прог–
рамска активност 0602-0009 - Текућа буџетска
резерва, одобравају се средства у износу од
678.000,00 динара, на име обезбеђења додат–
них средстава на апропријацији 236, за потребе
ОШ „Прељина“ за набавку котла за 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: 06-219/2017-III
5. децембар 2017. године

6. децембар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
420.
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 5. децембра 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 19.688,00 динара, на име
обезбеђења
додатних
средстава
на
апропријацији 300, за потребе Народног музеја
Чачак, за рефундацију путних трошкова
радника Народног музеја који је учествовао у
стручном програму Културна медијација у
Паризу, у периоду од 8 – 21. октобра 2017.
године.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 300, економска класификација
422 – Трошкови путовања, 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
Унапређење система очувања и представљања
културно-историјског наслеђа.
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: 06-219/2017-III
5. децембар 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
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421.
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 5. децембра 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 512.000,00 динара, на име
обезбеђења
додатних
средстава
на
апропријацији 339, за потребе Предшколске
установе „Радост“ Чачак, за исплату
јубиларних награда запосленима који то право
остварују у 2017. години.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 339, економска класификација
416- Награде запосленима и остали посебни
расходи – јубиларне награде, 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 20010001 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: 06-219/2017-III
5. децембар 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
422.
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
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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 5. децембра 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 1.191.500,00 динара, на
име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 373, за потребе Предшколске
установе „Моје детињство“ Чачак, за исплату
јубиларних награда запосленима који то право
остварују у 2017. години.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 373, економска класификација
416- Награде запосленима и остали посебни
расходи – јубиларне награде, 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 20010001 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: 06-219/2017-III
5. децембар 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
423.
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,
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Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 5. децембра 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 250.000,00 динара, на име
обезбеђења
додатних
средстава
на
апропријацији 440, за трошкове уређења дела
крипте храма Успеније Пресвете Богородице,
где је предвиђен пренос посмртних остатака
жртава које су есхумиране из тајних гробница
на територији града Чачка.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 440, економска класификација
424Специјализоване услуге
– остале
специјализоване услуге везане за активности
на терену потенцијалних тајних гробница,
Функционална класификација 490, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града), Директни корисник буџетских
средстава – Градска управа за финансије,
Програм 15. Опште услуге локалне
самоуправе, 0602 - П4 – Средства за редовне и
ванредне расходе код инвестиционих радова.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска
управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-219/2017-III
5. децембар 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
424.
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 19/207),

-

6. децембар 2017. године

Градоначелник града Чачка, дана 4.
децембра 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 и 21/2017 ), у члану 2., у
разделу 11, глава 01, подекономска класификација
13, програмска класификација 0602-0001, ПА:
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина,
апропријација
210,
економска
класификација 4143 Отпремнине и помоћи, број
„570.200,00“ замењује се бројем „430.200,00“а
после економске класификације 4143 Отпремнине
и помоћи, додаје се нова економска класификација
4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог
или чланова уже породице и друге помоћи која
гласи:
,, 4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог
или чланова уже породице и друге помоћи
запосленом
150.000,00“.
Члан 2.
У члану 3. у табели, код организационе
класификације ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛИЦА
ПАВЛОВИЋ“ ЧАЧАК, број
„17.542.000,00“
замењује се бројем „ 17.570.000,00“.
На економским класификацијама 415 и
4151 НакнадЕ трошкова за запослене, број
„430.000,00“ замењује се бројем „458.000,00“.
Код
организационе
класификације
ОСНОВНА ШКОЛА „ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ“
ЧАЧАК број „14.003.624,00“ замењује се бројем
„14.228.624,00“.
На економским класификацијама 416 и
4161 Награде запосленима и остали посебни
расходи, број „300.000,00“ замењује се бројем
„325.000,00“, економској класификацији 472
Накнаде за социјалну заштиту из буџета, број
„1.500.000,00“ замењује се бројем „1.700.000,00“ а
на економској класификацији 4727 Накнаде из
буџета за образовање, културу, науку и спорт, број
„1.500.000,00“ замењује се бројем „1.700.000,00“.
Код
огранизационе
класификације
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“ ЧАЧАК,
број „11.471.000,00“ замењује се бројем
„11.886.000,00“.
На економским класификацијама:
414 Социјална давања запосленима, број
„471.000,00“ замењује се бројем „491.000,00“,
4144 Помоћ у медицинском лечењу запослених,
број „400.000,00“ замењује се бројем „420.000,00“,
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421 Стални трошкови, број „4.950.000,00“
замењује се бројем „4.985.000,00“,
4213
Комуналне услуге, број „550.000,00“
замењује се бројем „595.000,00“,
424 Специјализоване услуге, број „100.000,00“
замењује се бројем „450.000,00“,
4249 Остале опште услуге, број „100.000,00“
замењује се бројем „450.000,00“.
Код
организациона класификације
ОСНОВНА ШКОЛА „ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ“
МРЧАЈЕВЦИ:
број „16.658.000,002 замењује се бројем
„16.879.000,00“.
На економској класификацији 425 Текуће
поправке и одржавање, број „1.060.000,00“
замењује се бројем „1.281.000,00“ а на економској
класификацији 4251 Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката, број „880.000,00“ замењује се
бројем „1.101.000,00“.
Код
организационе
класификације
ОСНОВНА ШКОЛА ,,СТЕПА СТЕПАНОВИЋ“
ГОРЊА ГОРЕВНИЦА број „10.835.500,00
замењује се бројем „11.185.850,00“.
На економским класификацијама:
- 421 Стални трошкови број „2.785.000,00“
замењује се бројем „2.806.850,00“,
- 4211 Трошкови платног промета и
банкарских услуга, број „50.000,00“ замењује се
бројем „55.000,00“,
- 4214 Услуге комуникација, број „
135.000,00“ замењује се бројем „151.850,00“,
- 472 Накнаде за социјалну заштиту из
буџета, број „3.620.000,00“ замењује се бројем
„3.940.000,00“,
- 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу,
науку и спорт, број „3.620.000,00“ замењује се
бројем „3.940.000,00“.
Код
организационе
класификације
ОСНОВНА ШКОЛА „1.НОВЕМБАР“ ЧАЧАК,
број
„9.967.000,00“
замењује
се
бројем
„10.001.000,00“.
На економским класификацијама 413 и
4131 Накнада у натури, број „225.000,00“ замењује
се бројем „234.000,00“ а на економским
класификацијама 415 и 4151 Накнада трпшкова за
запослене, број „615.000,00“ замењује се бројем
„640.000,00“.
Код
организационе
класификације
ОСТАЛИ РАСХОДИ – нераспоређена средства
број „2.085.973,00“ замењује се бројем
„
831.123,00“.
На економским класификацијама 421
Стални трошкови – нераспоређено и
4212
Енергетске услуге број „2.085.973,00“ замењује се
бројем „821.123,00“.
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Члан 3.
У члану 7., у табели, код организационе
класификације МАШИНСКО САОБРАЋАЈНА
ШКОЛА ЧАЧАК, број „23.152.162,00“ замењује се
бројем „23.555.162,00“.
На економским класификацијама:
- 413 и 4131 Накнаде у натури, број
„1.060.000,00“ замењује се бројем „1.260.000,00“,
- 415 и 4151 Накнаде трошкова за запослене,
број
„2.905.000,00“
замењује
се
бројем
„3.072.000,00“;
- 423 Услуге по уговору, број „471.000,00“
замењује се бројем „507.000,00“:
- 4235 Стручне услуге, број „63.000,00“
замењује се бројем „99.000,00“.
Код организационе класификацији ОСТАЛИ
РАСХОДИ - нераспоређена средства, број
„4.648.461,00“ замењује се бројем „4.245.461,00“.
На економској класификацији 421 Стални
трошкови број ,, 5.097.661,00“ замењује се бројем
„4.245.461,00“
а на економској клсификацији 4212
Енергетске услуге, број „4.648.461,00“ замењује се
бројем „4.245.461,00“.
Члан 4.
У члану 12., у табели, код организационе
класификације
ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ,
МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ СА СМЕТЊАМА У
РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“, апропријацији 396,
економска класификација
4221 Трошкови
службених путовања у земљи,
у
колони
Планирани расходи и издаци из осталих извора извор финансирања 04, број „ 282.000,00“
замењује се бројем „252.000,00“, а у колони
Укупно планирани расходи и издаци трезора, број
„332.000,00“ замењује се бројем „302.000,00“.
После економске класификације 4221,
додаје се нова економска класификација 4222
Трошкови службених путовања у иностранство са
износом 30.000,00 у колони Планирани расходи и
издаци из осталих извора - извор финансирања 04
и у колони Укупно планирани расходи и издаци
трезора.
Члан 5.
Овај финансијски план ступа на снагу
даном доношења, а биће објављен у „Службеном
листу града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 402-6/2017-II
4. децембар 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милун Тодоровић, с.р.
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