ГОДИНА LII

БРОЈ 23

ЧАЧАК 16. новембар
2018. године

403.
На основу члана 30. и 32. став 4. Закона о
ванредним ситуацијама (,,Службени гласник РС“,
број 111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 44. Закона
о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“,
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон
и 47/2018) и члана 120. Статута града Чачка
(,,Службени лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018),
Градоначелник града Чачка, на предлог
Градског штаба за ванредне ситуације на
територији града Чачка, дана 1. новембра 2018.
године, донео је
ОДЛУКУ
О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
УКИДА СЕ ванредна ситуација за
подручја месних заједница Трнава /и Атеница,
проглашена Одлуком број 020 - 59/2018-II од 19.
јуна 2018. године, због престанка разлога због
којих је проглашена.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења а биће објављена у „Сл.листу града
Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 020-71/2018-II
1. новембар 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милун Тодоровић, с.р.
404.
На основу члана 49. став 2. и члана 97. став
2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Сл.гласник РС“ бр. 21/2016 и 113/2017) , члана

Цена овог броја је 600 динара
Годишња претплата је 10.000 динара

121. став 1. тачка 7. и члана 134. став 2. Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018),
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 15. новембра 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о постављењу начелника Градске управе за
локални економски развој града Чачка
Владимир Гојгић, дипломирани правник
из Чачка, поставља се за начелника Градске управе
за локални економски развој града Чачка, на
период од 5 година.
Начелник Градске управе за локални
економски развој града Чачка, ступа на положај
даном доношења решења о постављењу на
положај.
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
Образложење
Законом о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Сл.гласник РС“ бр. 21/2016 и 113/2017), у члану
49. став 2. утврђено је да градско, односно
општинско веће поставља и разрешава начелника
управе и заменика начелника управе.
Статутом града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015,
26/2016 и 11/2018), у члану 121. став 1. тачка 7. и
члану 134. став 2. утврђено је да начелника управе
поставља Градско веће, на основу јавног огласа, на
пет година.
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 18. септембра 2018. године, образовало
је Конкурсну комисију за спровођење изборног
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поступка за постављење начелника Градске управе
за локални економски развој града Чачка и
огласило Јавни конкурс за попуњавање положаја
начелника Градске управе за локални економски
развој града Чачка. Конкурс је оглашен на
интернет презентацији града Чачка, а обавештење
о Јавном конкурсу је објављено у „НДН Српски
телеграф“, дана 20. септембра 2018. године. Рок за
подношење пријава на Јавни конкурс почео је да
тече наредног дана од дана објављивања овог
обавештење и трајао је 15 дана.
У року за подношење пријава на Jавни
конкурс, пријаву је поднео један кандидат и то
Владимир Гојгић, дипломирани правник из Чачка.
Конкурсна комисија је прегледала
приспелу пријаву и поднете доказе, те како је
кандидат испунио све прописане услове, спровела
изборни поступак за Владимира Гојгића.
Конкурсна комисија је након провере
стручних оспособљености, знања и вештина, у
складу са чланом 96. став 3. Закона, саставила
листу кандидата за избор начелника Градске
управе за локални економски развој града Чачка са
кандидатом Владимиром Гојгићем, дипломираним
правником из Чачка, који је остварио коначну
просечну оцену 3,00 и доставила Градском већу
града Чачка, листу са записником о раду Комисије,
ради доношења одлуке о постављењу начелника
Градске управе за локални економски развој града
Чачка.
Градско веће града Чачка је, по разматрању
листе кандидата за избор начелника, одлучило да
се за начелника Градске управе за локални
економски развој града Чачка, постави Владимир
Гојгић, дипломирани правник из Чачка, који у
потпуности испуњава све тражене услове за
постављење на положај начелника.
Поука о правном средству: Против овог
решења није допуштена жалба али се може
покренути управни спор.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-267/2018-III
15. новембар 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

16. новембар 2018. године

405.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 12. Одлуке о
буџету града Чачка за 2018. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 24/2017 и 19/2018), а по предлогу
Градске управе за опште и заједничке послове,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 7. новембра 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017 и 19/2018) раздео 2,
Градско веће, функционална класификација
130,
апропријација
33,
економска
класификација 499 ,,Средства резерве - Стална
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 0602-0010Стална буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 49.264,67 динара, на име
обезбеђeња
средстава
за
исплаћене
прековремене сате од стране ЈКП „Градско
зеленило“ Чачак, радницима који су били
ангажовани на чишћењу канала Парменац –
Катрга.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 91, економска класификација
484 - Накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или
других природних узрока, извор финансирања
01 (издаци из буџета Града) Директни
корисник буџетских средстава Градска управа
за опште и заједничке послове.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска
управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-263/2018-III
7. новембар 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

16. новембар 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

406.

Страна 3027 – Број 23

407.

На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 12. Одлуке о
буџету града Чачка за 2018. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 24/2017 и 19/2018), а по предлогу
Градске управе за опште и заједничке послове,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 15. новембра 2018. године, донело је

На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 12. Одлуке о
буџету града Чачка за 2018. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 24/2017 и 19/2018), а по предлогу
Градске управе за опште и заједничке послове,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 7. новембра 2018. године, донело је

РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017 и 19/2018) раздео 2,
Градско веће, функционална класификација
130,
апропријација
33,
економска
класификација 499 ,,Средства резерве - Стална
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 0602-0010Стална буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 317.275,00 динара, на име
обезбеђeња средстава за измирење обавеза по
испостављеној
фактури
ЈКП
„Градско
зеленило“ Чачак, на име извршених радова –
рад скипа и трактора на подручју месних
заједница за које је проглашена ванредна
ситуација.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 91, економска класификација
484 - Накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или
других природних узрока, извор финансирања
01 (издаци из буџета Града) Директни корисник
буџетских средстава Градска управа за опште и
заједничке послове.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска
управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-267/2018-III
15. новембар 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017 и 19/2018) раздео 2,
Градско веће, функционална класификација
130,
апропријација
33,
економска
класификација 499 ,,Средства резерве - Стална
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 0602-0010Стална буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 475.200,00 динара, на име
обезбеђeња средстава за измирење обавеза за
ангажовање
одвлаживача
ваздуха,
по
испостављеној фактури ДОО “Развојно
иновациони систем“ Београд.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 91, економска класификација
484 - Накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или
других природних узрока, извор финансирања
01 (издаци из буџета Града) Директни корисник
буџетских средстава Градска управа за опште и
заједничке послове.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска
управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-263/2018-III
7. новембар 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
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408.

16. новембар 2018. године

409.

На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 12. Одлуке о
буџету града Чачка за 2018. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 24/2017 и 19/2018), а по предлогу
Градске управе за опште и заједничке послове,

На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 12. Одлуке о
буџету града Чачка за 2018. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 24/2017 и 19/2018), а по предлогу
Градске управе за опште и заједничке послове,

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 15. новембра 2018. године, донело је

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 7. новембра 2018. године, донело је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017 и 19/2018) раздео 2,
Градско веће, функционална класификација
130,
апропријација
33,
економска
класификација 499 ,,Средства резерве - Стална
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 0602-0010Стална буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 352.485,00 динара, на име
обезбеђeња средстава за измирење обавеза по
испостављеној фактури Завода за јавно здравље
Чачак, на име дезинфекције просторија које су
поплављене услед елементарне непогоде –
поплаве.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 91, економска класификација
484 - Накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или
других природних узрока, извор финансирања
01 (издаци из буџета Града) Директни корисник
буџетских средстава Градска управа за опште и
заједничке послове.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска
управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017 и 19/2018) раздео 2,
Градско веће, функционална класификација
130,
апропријација
33,
економска
класификација 499 ,,Средства резерве - Стална
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 0602-0010Стална буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 37.160,00 динара, на име
обезбеђeња средстава за измирење обавеза по
испостављеним фактурама Завода за јавно
здравље Чачак, на име узорковања и
одређивања укупних уља и масти у води, по
захтевима број 3070 од 16.08.2018. године и
3412 од 19.09.2018. године.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 91, економска класификација
484 - Накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или
других природних узрока, извор финансирања
01 (издаци из буџета Града) Директни корисник
буџетских средстава Градска управа за опште и
заједничке послове.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска
управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-267/2018-III
15. новембар 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-263/2018-III
7. новембар 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

16. новембар 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

410.

Страна 3029 – Број 23

411.

На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 13. Одлуке о
буџету града Чачка за 2018. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 24/2017 и 19/2018), а по предлогу
Градске управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 7. новембар 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017 и 19/2018) раздео 2,
Градско веће, функционална класификација
130,
апропријација
32,
економска
класификација 499 ,,Средства резерве - Текућа
резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава - Градско веће града
Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0602-0009Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 340.000,00 динара, на име
обезбеђења
додатних
средстава
на
апропријацији 165, за финансијску помоћ за
вантелесну оплодњу.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 165, економска класификација
472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета –
подстицајна средства за вантелесну оплодњу,
Функционална класификација 090, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава – Градска управа за стручне послове
Скупштине, Градоначелника и Градског већа,
Програм 11. Социјална и дечија заштита, ПА
0901 -0007, Подршка рађању и родитељству.
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: 06-263/2018-III
7. новембар 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 13. Одлуке о
буџету града Чачка за 2018. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 24/2017 и 19/2018), а по предлогу
Градске управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 7. новембра 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017 и 19/2018) раздео 2,
Градско веће, функционална класификација
130,
апропријација
32,
економска
класификација 499 ,,Средства резерве - Текућа
резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава - Градско веће града
Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0602-0009 Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 295.000,00 динара, за
непланиране сврхе за које није утврђена
апропријација и то за трошкове превоза
минералног
ђубрива
намењеног
пољопривредним произвођачима – воћарима на
територији града Чачка и отвара нова
апропријација 215/2, економска класификација
423 – Услуге по уговору – Превоз азотног
минералног ђубрива за пољопривредна
газдинства, Функционална класификација 421,
извор финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник буџетских
средстава Градска управа за локални економски
развој града Чачка, Програм 5. Пољопривреда
и рурални развој, ПА 0101 -0001, Подршка за
спровођење пољопривредне политике у
локалној заједници.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
нову
апропријацију
215/2,
економска
класификација 423 – Услуге по уговору –
Превоз азотног минералног ђубрива за
пољопривредна газдинства, Функционална
класификација 421, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава Градска управа
за локални економски развој града Чачка,
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој,
ПА 0101 -0001, Подршка за спровођење
пољопривредне политике у локалној заједници.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска
управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.

Страна 3030 – Број 23
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ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-263/2018-III
7. новембар 2018. године

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: 06-263/2018-III
7. новембар 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

412.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 13. Одлуке о
буџету града Чачка за 2018. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 24/2017 и 19/2018), а по предлогу
Градске управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 7. новембра 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017 и 19/2018) раздео 2,
Градско веће, функционална класификација
130,
апропријација
32,
економска
класификација 499 ,,Средства резерве - Текућа
резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава - Градско веће града
Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0602-0009Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 250.000,00 динара, на име
обезбеђења
додатних
средстава
на
апропријацији 239, за потребе Школе за
основно и средње образовање деце са посебним
потребама „1. новембар“ Чачак, за измирење
обавеза за превоз ученика за октобар и
новембар 2018. године.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 239, 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, Индиректни корисник буџетских
средстава Школа за основно и средње
образовање деце са посебним потребама „1.
новембар“ у Чачку, Програм 9, Основно
образовање и васпитање, ПА 2002 -0001,
Функционисање основних школа.

16. новембар 2018. године

413.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 13. Одлуке о
буџету града Чачка за 2018. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 24/2017 и 19/2018), а по предлогу
Градске управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 15. новембра 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017 и 19/2018) раздео 2,
Градско веће, функционална класификација
130,
апропријација
32,
економска
класификација 499 ,,Средства резерве - Текућа
резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава - Градско веће града
Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0602-0009Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 240.000,00 динара, за
обезбеђење
додатних
средстава
на
апропријацији 286, за потребе Регионалног
центра за професионални развој запослених у
образовању Чачак, на име организовања
Конференције, у сарадњи са васпитно
образовним установама града Чачка, на тему
„Проблеми менталног здравља деце и
омладине“.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 286, економска класификација
423-Услуге по уговору, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава – Градска управа
за
друштвене
делатности,
Индиректни
корисник буџетских средстава Регионални
центар за професионални развој запослених у

16. новембар 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

образовању, Програм 9. Основно образовање,
ПА 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“.

Страна 3031 – Број 23

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: 06-263/2018-III
7. новембар 2018. године

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број:06-267/2018-III
15. новембар 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
415.

414.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 13. Одлуке о
буџету града Чачка за 2018. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 24/2017 и 19/2018), а по предлогу
Градске управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 7. новембра 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017 и 19/2018) раздео 2,
Градско веће, функционална класификација
130,
апропријација
32,
економска
класификација 499 ,,Средства резерве - Текућа
резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава - Градско веће града
Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0602-0009Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 108.000,00 динара
(90.000,00 динара нето и 18.000,00 динара
припадајући порез на друге приходе), на име
обезбеђења
додатних
средстава
на
апропријацији 9/1, за новчану помоћ породици
у току лечења Милице Тутуновић из Чачка,
Рајац.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 9/1, економска класификација
472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета,
Функционална класификација 110, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава – Градоначелник града, Програм 16.

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, 99/2016 и 113/2017) и
члана 8. став 3. Одлуке о буџету града Чачка за
2018. годину („Сл.лист града Чачка“, број 24/2017
и 19/2018),
Начелник Градске управе за друштвене
делатности, доноси
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ
ПЛАНА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
У
члану
2.
на
организационој
класификацији ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“, у
оквиру функционалне класификације 500 Заштита
животне средине, на апропријацији 245, мењају се
износи на економским класификацијама:
425 Текуће поправке и одржавање и 4251
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката и
број „100.000,00“ замењује се бројем „80.000,00“,
и додају се нове економске класификације и то:
421 Стални трошкови, и 4211 Трошкови
платног промета и банкарских услуга, и број
„500,00“,
- 423 Услуге по уговору и 4235 Остале стручне
услуге и број „19.500,00“.

Страна 3032 – Број 23
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На организационој класификацији ОШ
„ДР ДРАГИША МИШОВИЋ“ на апропријацији
239, и на економским класификацијама:
-

-

421 Стални трошкови, број „10.320.000,00“,
замењује се бројем „10.314.000,00“,
4215 Трошкови осигурања, број „117.000,00“,
замењује се бројем „111.000,00“,
422 Трошкови путовања, број“ 65.000,00“,
замењује се бројем „50.000,00“
4222 Трошкови службеног путовања у
иностранство, број „15.000,00“ замењује се
бројем „0,00“,
423 Услуге по уговору, број „667.500,00“,
замењује се бројем „688.500,00“,
4234 Услуге информисања, број „130.000,00“
замењује се бројем „151.000,00“,
425 Текуће поправке и одржавање, број
„294.000,00“, замењује се бројем „254.000,00“,
4251 Текуће поправке зграда и објеката, број
„220.000,00“, замењује се бројем „180.000,00“,
426 Материјал, број „538.000,00“, замењује се
бројем „578.000,00“,
4269 Материјал за посебне намене, број
„35.000,00“, замењује се бројем „75.000,00“.

На организационој класификацији ОШ
„СВЕТИ САВА“, на апропријацији 239, и на
економским класификацијама:
414 Социјална давања запосленима, број
„240.000,00“, замењује се бројем „163.000,00“,
4144 Помоћ у медицинском лечењу
запосленог или чланова уже породице и друге
помоћи запосленом, број „150.000,00“, замењује се
бројем „73.000,00“,
415 и 4151 Накнаде трошкова за запослене,
број „450.000,00“ замењује се бројем „567.000,00“,
416 и 4161 Награде запосленима и остали
посебни расходи број „400.000,00“ замењује се
бројем „285.000,00“,
422 Трошкови путовања, број „62.500,00“
замењује се бројем „82.500,00“,
4221 Трошкови службених путовања у
земљи, број „50.000,00“, замењује се бројем
„70.000,00“,
423 Услуге по уговору, број „190.000,00“
замењује се бројем „220.000,00“,
4233 Услуге образовања и усавршавања
запослених, број“40.000,00“ замењује се бројем
„70.000,00“,
426 Материјал, број „440.000,00“ замењује
се бројем „465.000,00“,
4268 Материјал за домаћинство и
угоститељство, број „150.000,00“ замењује се
бројем „175.000,00.
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У оквиру функционалне класификације
500 Заштита животне средине, на апропријацији
245, брише се економска класификација 425
Текуће поправке и одржавање и 4251 Текуће
поправке и одржавање зграда и објеката и број
„100.000,00“, а додају се нове економске
класификације и то:
421 Стални трошкови, и 4211 Трошкови
платног промета и банкарских услуга, и број
„368,00“,
423 Услуге по уговору и 4235 Остале
стручне услуге и број „29.000,00“,
- 426 Материјал и број „70.632,00“,
4261 Административни материјал и број
„31.332,00“,
4269 Материјал за посебне намене и број
„39.300,00“.
На огранизационој класификацији ОШ
„БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ“ Слатина,
на
апропријацији
239,
и
на
економским
класификацијама:
423 Услуге по уговору, број „318.000,00“
замењује се бројем „348.000,00“,
4233 Услуге образовања и усавршавања
запослених, број „67.000,00“ замењује се бројем
„97.000,00“,
472 Накнаде за социјалну заштиту из
буџета и 4727 Накнаде из буџета за образовање,
културу, науку и спорт, број „4.850.000,00“
замењује се бројем „4.820.000,00“.
На организационој класификацији ОШ
„СВЕТИ ЂАКОН АВАКУМ“ Трнава, на
апропријацији
239,
и
на
економским
класификацијама:
413 и 4131 Накнаде у натури, број
„430.000,00“ замењује се бројем „360.000,00“,
414 Социјална давања запосленима и 4144
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или
чланова уже породице и друге помоћи запосленом,
број „80.000,00“ замењује се бројем „0,00“,
416 и 4161 Награде запосленима и остали
посебни расходи, број „500.000,00“ замењује се
бројем „400.000,00“,
472 Накнаде за социјалну заштиту из
буџета, и 4727 Накнаде из буџета за образовање,
културу, науку и спорт, број „1.300.000,00“
замењује се бројем „1.550.000,00“.
На организационој класификацији ШОСО
„1.новембар“, на апропријацији 239, и на
економским класификацијама:
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414 Социјална давања запосленима, број
„200.000,00“ замењује се бројем „160.000,00“,
- 4143 Отпремнине и помоћи, број „40.000,00“
замењује се бројем „0,00“,
- 415 и 4151 Накнаде трошкова за запослене, број
„680.000,00“ замењује се бројем „750.000,00“,
421 Стални трошкови, број „2.220.000,00“
замењује се бројем „2.487.000,00“,
4212 Енергетске услуге, број „1.905.000,00“
замењује се бројем „2.172.000,00“,
422 Трошкови путовања, број „660.000,00“
замењује се бројем „573.000,00“,
4222 Трошкови службеног путовања у
иностранство, број „600.000,00“ замењује се
бројем „513.000,00“,
423 Услуге по уговору, број „110.000,00“
замењује се бројем „102.500,00“,
4233 Услуге образовања и усавршавања
запослених, број „20.000,00“ замењује се бројем
„12.500,00“,
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421 Стални трошкови, број „22.335.000,00“
замењује се бројем „22.235.000,00“,
4211 Трошкови платног промета и
банкарских услуга, број „255.000,00“ замењује се
бројем „305.000,00“,
4212
Енергетске
услуге,
број
„21.100.000,00“
замењује
се
бројем
„20.950.000,00“,
422 Трошкови путовања, број „92.000,00“
замењује се бројем „192.000,00“,
4221 Трошкови службених путовања у
земљи, број „72.000,00“ замењује се бројем
„172.000,00“.
После апропријације 246, и економске
класификације 4269 Материјали за посебне
намене, додаје се нова програмска класификација
0701 Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура и 0701-П3 Пројекат
Унапређење безбедности саобраћаја на путевима,
функционална класификација 360 Јавни ред и
безбедност некласификован на другом месту и
нова
апропријација
269
и
економске
класификације:
472 Накнаде за социјалну заштиту из
буџета и 4727 Накнаде из буџета за образовање,
културу, науку и спорт, и број „60.000,00“.

425 Текуће поправке и одржавање, број
„331.500,00“ замењује се бројем „236.500,00“,

На
организационој
класификацији
ТЕХНИЧКА ШКОЛА, у оквиру апропријације
242, и на економским класификацијама:

4251 Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката, број „231.500,00“ замењује се бројем
„166.500,00“,

421 Стални трошкови, број „1.815.000,00“
замењује се бројем „1.925.000,00“,

- 4252 Текуће поправке и одржавање опреме, број
„100.000,00“ замењује се бројем „70.000,00“,

- 4211 Трошкови платног промета и банкарских
услуга, број „120.000,00“ замењује се бројем
„230.000,00“

- 426 Материјали, број „251.000,00“ замењује се
бројем „243.500,00“
4268 Материјал за домаћинство и
угоститељство, број „80.000,00“ замењује се
бројем „72.500,00“
- 483 и 4831 Новчане казне и пенали по решењу
судова, број „100.000,00“ замењује се бројем
„0,00“.
На
организационој
класификацији
МАШИНСКО САОБРАЋАЈНА ШКОЛА,
у
оквиру апропријације 242, и на економским
класификацијама:

423 Услуге по уговору, број „210.000,00“
замењује се бројем „232.100,00“,
4235 Стручне услуге, број „50.000,00“
замењује се бројем „77.394,00“,
4239 Остале опште услуге, број
„100.000,00“ замењује се бројем 94.706,00“,
424 Специјализоване услуге и 4249 Остале
специјализоване услуге, број „30.000,00“ замењује
се бројем „7.900,00“,
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали
и 4822 Обавезне таксе, број „110.000,00“ замењује
се бројем „0,00“.
На
организационој
класификацији
МЕДИЦИНСКА
ШКОЛА,
У
оквиру
функционалне класификације 500 Заштита
животне средине, на апропријацији 245, брише се
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економска класификација 425 Текуће поправке и
одржавање и 4251 Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката и број „100.000,00“, а додају се
нове економске класификације и то:
423 Услуге по уговору и 4235 Стручне
услуге и број „10.000,00“,
- 426 Материјал, и број „90.000,00“,
4261 Администартивни материјал и број
„75.000,00“,
4269 Материјал за послебне намене и број
„15.000,00“.
Члан 2.
Ова измена и допуна финансијског плана
ступа на снагу даном доношења, а биће објављена
у Службеном листу града Чачка.
ГРАД ЧАЧАК
Градска управа за друштвене делатности
Број: 402-3/2018-IV-3
26. октобар 2018. године
Начелник Градске управе
за друштвене делатности
Милка Станковић, с.р.

416.
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, 99/2016 и 113/2017) и
члана 8. став 3. Одлуке о буџету града Чачка за
2018. годину („Сл.лист града Чачка“, број 24/2017
и 19/2018),
Начелник Градске управе за друштвене
делатности, доноси
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ
ПЛАНА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
У члану 2. Финансијског плана Градске
управе
за
друштвене
делатности
на
организационој класификацији ОШ „ТАНАСКО
РАЈИЋ“ на апропријацији 239, и на економским
класификацијама:
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413 и 4131 Накнаде у натури, број
„410.000,00“, замењује се бројем „440.000,00“,
415 и 4151 Накнаде трошкова за запослене,
број „1.900.000,00“, замењује се бројем
„2.040.000,00“,
472 Накнаде за социјалну заштиту из
буџета, број“ 7.485.000,00“, замењује се бројем
„7.315.000,00“,
4727 Накнаде из буџета за образовање,
културу, науку и спорт, број“ 7.485.000,00“,
замењује се бројем „7.315.000,00“.
На организационој класификацији ОШ
„ВЛАДИСЛАВ
ПЕТКОВИЋ
ДИС“
на
апропријацији
239,
и
на
економским
класификацијама:
416 и 4161 Награде за запослене и остали
посебни расходи, број „520.000,00“, замењује се
бројем „190.000,00“,
421 Стални трошкови, број „3.463.400,00“
замењује се бројем „3.313.400,00“,
4212
Енергетске
услуге,
број
„3.032.000,00“ замењује се бројем „2.882.000,00“
472 Накнаде за социјалну заштиту из
буџета, број „3.390.000,00“, замењује се бројем
„3.870.000,00“,
4727 Накнаде из буџета за образовање,
културу, науку и спорт, број број „3.390.000,00“,
замењује се бројем „3.870.000,00“.
На организационој класификацији ОШ
„СТЕПА СТЕПАНОВИЋ“ на апропријацији 239, и
на економским класификацијама:
414 Социјална давања запосленима, број
„120.000,00“ замењује се бројем „73.000,00“,
4144 Помоћ у медицинском лечењу
запосленог или чланова уже породице и друге
помоћи запосленом, број „120.000,00“, замењује се
бројем „73.000,00“,
415 и 4151 Накнаде трошкова за запослене,
број „1.200.000,00“, замењује се бројем
„1.347.000,00“,
421 Стални трошкови, број „3.685.000,00“
замењује се бројем „3.567.782,00“,
4213 Комуналне услуге, број „320.000,00“
замењује се бројем „220.000,00“
4215
Трошкови
осигурања,
број
„33.000,00“ замењује се бројем „15.782,00“,
423 Услуге по уговору, број „116.000,00“
замењује се бројем „92.000,00“
4235 Стручне услуге, број „24.000,00“
замењује се бројем „0,00“,
426 Материјали, број „370.000,00“
замењује се бројем „411.218,00“
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4261 Администартивни материјал, број
„100.000,00“ замењује се бројем „117.218,00“,
4266 Материјали за образовање, културу и
спорт, број „50.000,00“ замењује се бројем
„74.000,00“.

У члану 11. Финансијског плана Градске
управе за друштвене делатности у делу који се
односи на функционисање Предшколске установе
„Моје детињство“ предлажу се следеће измене и
допуне:

На организационој класификацији ОШ
„СВЕТИ ЂАКОН АВАКУМ“, у оквиру
функционалне класификације 500 Заштита
животне средине, на апропријацији 245, брише се
економска класификација 425 Текуће поправке и
одржавање и 4251 Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката и број „100.000,00“,

На
организационој
класификацији
ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА
„МОЈЕ
ДЕТИЊСТВО“ на апропријацији 450,
и на
економским класификацијама:

и додају се нове економске класификације и то:
423 Услуге по уговору и 4235 Остале
стручне услуге и број „29.000,00“,
426 Материјали и број „71.000,00“,
4262 Материјали за пољопривреду и број
„20.000,00“,
4265 Материјали за очување животне
средине и науку и број „41.000,00“,
4266 Материјали за образовање, културу и
спорт и број „10.000,00“.
На организационој класификацији ШОСО
„1. НОВЕМБАР“ на апропријацији 239, и на
економским класификацијама:
472 Накнаде за социјалну заштиту из
буџета, број „4.030.000,00“, замењује се бројем
„4.280.000,00“,
4727 Накнаде из буџета за образовање,
културу, науку и спорт, број број „4.030.000,00“,
замењује се бројем „4.280.000,00“

- 4211 Трошкови платног промета и банкарских
услуга у колони извор финансирања 01, број
„270.000,00“, замењује се бројем „390.000,00“, и у
колони укупно број „420.000,00“ замењује се
бројем „540.000,00“,
- 4212 Енергетске услуге у колони извор
финансирања 01, број „15.933.000,00“, замењује се
бројем „15.813.000,00“, и у колони укупно број
„15.934.000,00“
замењује
се
бројем
„15.814.000,00“.
Члан 2.
Ова измена и допуна финансијског плана
ступа на снагу даном доношења, а биће објављена
у Службеном листу града Чачка.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЧАЧАК
Градска управа за друштвене делатности
Број: 402-3/2018-IV-3
15. новембар 2018. године
Начелник Градске управе
за друштвене делатности
Милка Станковић, с.р.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЧАЧАК
Градска Управа за друштвене делатности
Број: 402-3/2018-IV-3
15. новембар 2018. године
Начелник Градске управе
за друштвене делатности
Милка Станковић, с.р.
Начелник Градске управе
за друштвене делатности
Милка Станковић, с.р.
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