ГОДИНА LII

БРОЈ 25

ЧАЧАК 13. децембар
2018. године

454.
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 12. децембра 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 06020010- Стална буџетска резерва, одобравају
се средства у износу од 240.000,00 динара,
на име помоћи за санацију штете настале
услед елементарне непогоде – пожара и то:

Цена овог броја је 600 динара
Годишња претплата је 10.000 динара

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: 06-283/2018-III
12. децембар 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
455.

Редни
број

Име и
презиме

Место

Износ

Оштећење

1.

Горан
Лакушић

Мрчајевци

120.000,00

стамбени
објекат

На основу члана 94.став 4. Закона о
превозу путника у друмском саобраћају
(»Службени гласник РС« број 68/15, 41/18, 44/18 др. закон и 83/18), тачке IV Програма
организовања такси превоза на територији града
Чачка за период 2018. - 2023.година („Службени
лист града Чачка“ број 24/18) и члана 121. Статута
града Чачка (»Службени лист града Чачка« 3/08,
8/13, 22/13, 15/15, 26/16 и 11/18),

2.

Милош
Вукаиловић

Јездина

100.000,00

стамбени
објекат

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 12. децембра 2018. године, донело је

3.

Славољуб
Стевановић

Чачак

10.000,00

стамбени
објекат

4.

Милева
Кецовић

Трбушани

10.000,00

стамбени
објекат

РЕШЕЊЕ
УТВРЂУЈЕ СЕ да је 800 такси возила
дозвољени број такси возила на територији града
Чачка.
Решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Скупштина града Чачка донела је Програм
организовања такси превоза на територији града
Чачка за период 2018. - 2023.година. („Службени
лист града Чачка“ број 24/18) којим је одређено
да је 800 такси возила оптималан број такси возила
на територији града Чачка. Тачком IV наведеног
Програма одређено је да ће Градско веће града
Чачка донети акт којим утврђује дозвољени број
возила за обављање такси превоза на територији
града Чачка на основу Програма организовања
такси превоза на територији града Чачка за период
2018. - 2023.година.
Чланом 94. став 4. Закона о превозу
путника у друмском саобраћају прописано је да
јединица локалне самоуправе доноси акт којим
утврђује дозвољени број возила за обављање такси
превоза, на основу Програма организовања такси
превоза на територији града Чачка.
На основу наведене законске одредбе и
Програма организовања такси превоза на
територији града Чачка, Градско веће града Чачка
утврдило је дозвољени број такси возила на
територији града Чачка.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-283/2018-III
12. децембар 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

456.
На основу члана 49. став 2. и члана 99. став
2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Сл.гласник РС“ бр. 21/2016 и 113/2017), члана
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 12. децембра 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о постављењу начелника Градске управе за
локалну пореску администрацију града Чачка
Душко
Савковић,
дипломирани
економиста из Чачка, поново се поставља за

13. децембар 2018. године

начелника Градске управе за локалну пореску
администрацију града Чачка, на период од 5
година.
Начелник Градске управе за локалну
пореску администрацију 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.
Чланом 99. став 2. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, прописано је да службеник на
положају може после протека времена на које је
постављен, бити поново постављен на исти
положај без јавног конкурса, а чланом 48. став 3.
истог закона утврђено је да је у јединици локалне
самоуправе положај, у смислу одредаба овог
закона, радно место начелника градске управе.
Градско веће града Чачка, Решењем број
06-266/2013-III од 12. децембра 2013. године,
поставило је Душка Савковића, за начелника
Градске
управе
за
локалну
пореску
администрацију града Чачка, на период од 5
година.
Како је протекло време на које је начелник
Градске управе за локалну пореску админстрацију
града Чачка постављен, односно 12. децембра
2018. године је истекао период од 5 година, то је
Градско веће града Чачка, у складу са чланом 99.
став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
одлучило да се за начелника Градске управе за
локалну пореску администрацију града Чачка,
поново постави Душко Савковић, дипломирани
економиста из Чачка, који испуњава услове за
постављење на положај начелника.

13. децембар 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Поука о правном средству: Против овог
решења није допуштена жалба али се може
покренути управни спор.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-283/2018-III
12. децембар 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
457.
На основу члана 49. став 2. и члана 99. став
2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Сл.гласник РС“ бр. 21/2016 и 113/2017), члана
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 12. децембра 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о постављењу начелника Градске управе за
инспекцијски надзор града Чачка

Страна 3137 – Број 25

поставља Градско веће, на основу јавног огласа, на
пет година.
Чланом 99. став 2. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, прописано је да службеник на
положају може после протека времена на које је
постављен, бити поново постављен на исти
положај без јавног конкурса, а чланом 48. став 3.
истог закона утврђено је да је у јединици локалне
самоуправе положај, у смислу одредаба овог
закона, радно место начелника градске управе.
Градско веће града Чачка,
06-266/2013-III од 12. децембра
поставило је Милована Ерића,
Градске управе за инспекцијски
Чачка, на период од 5 година.

Решењем број
2013. године,
за начелника
надзор града

Како је протекло време на које је начелник
Градске управе за инспекцијски надзор града
Чачка постављен, односно 12. децембра 2018.
године је истекао период од 5 година, то је Градско
веће града Чачка, у складу са чланом 99. став 2.
Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, одлучило да се
за начелника Градске управе за инспекцијски
надзор града Чачка, поново постави Милован
Ерић, дипломирани правник из Чачка, који
испуњава услове за постављење на положај
начелника.

Милован Ерић, дипломирани правник из
Чачка, поново се поставља за начелника Градске
управе за инспекцијски надзор града Чачка, на
период од 5 година.

Поука о правном средству: Против овог
решења није допуштена жалба али се може
покренути управни спор.

Начелник Градске управе за инспекцијски
надзор града Чачка, ступа на положај даном
доношења решења о постављењу на положај.

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-283/2018-III
12. децембар 2018. године

Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

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

458.
На основу члана 49. став 2. и члана 99. став
2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Сл.гласник РС“ бр. 21/2016 и 113/2017), члана
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),
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 12. децембра 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о постављењу начелника Градске управе за
опште и заједничке послове града Чачка
Небојша Бежанић, дипломирани правник
из Чачка, поново се поставља за начелника
Градске управе за опште и заједниче послове
града Чачка, на период од 5 година.

13. децембар 2018. године

одлучило да се за начелника Градске управе за
опште и заједничке послове града Чачка, поново
постави
Небојша
Бежанић, дипломирани
правник из Чачка, који испуњава 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: 06-283/2018-III
12. децембар 2018. године

Начелник Градске управе за опште и
заједничке послове града Чачка, ступа на положај
даном доношења решења о постављењу на
положај.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

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.
Чланом 99. став 2. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, прописано је да службеник на
положају може после протека времена на које је
постављен, бити поново постављен на исти
положај без јавног конкурса, а чланом 48. став 3.
истог закона утврђено је да је у јединици локалне
самоуправе положај, у смислу одредаба овог
закона, радно место начелника градске управе.
Градско веће града Чачка, Решењем број
06-266/2013-III од 12. децембра 2013. године,
поставило је Небојшу Бежанића, за начелника
Градске управе за опште и заједничке послове
града Чачка, на период од 5 година.
Како је протекло време на које је начелник
Градске управе за опште и заједничке послове
града Чачка постављен, односно 12. децембра
2018. године је истекао период од 5 година, то је
Градско веће града Чачка, у складу са чланом 99.
став 2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе,

459.
На основу члана 49. став 2. и члана 99. став
2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Сл.гласник РС“ бр. 21/2016 и 113/2017), члана
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 12. децембра 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о постављењу начелника Градске управе за
стручне послове Скупштине, Градоначелника
и Градског већа града Чачка
Славица Каранац, дипломирани правник
из Чачка, поново се поставља за начелника
Градске управе за стручне послове Скупштине,
Градоначелника и Градског већа града Чачка, на
период од 5 година.
Начелник Градске управе за стручне
послове Скупштине, Градоначелника и Градског
већа 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
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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.
Чланом 99. став 2. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, прописано је да службеник на
положају може после протека времена на које је
постављен, бити поново постављен на исти
положај без јавног конкурса, а чланом 48. став 3.
истог закона утврђено је да је у јединици локалне
самоуправе положај, у смислу одредаба овог
закона, радно место начелника градске управе.
Градско веће града Чачка, Решењем број
06-266/2013-III од 12. децембра 2013. године,
поставило је Славицу Каранац, за начелника
Градске управе за стручне послове Скупштине,
Градоначелника и Градског већа града Чачка, на
период од 5 година.
Како је протекло време на које је начелник
Градске управе за стручне послове Скупштине,
Градоначелника и Градског већа града Чачка,
постављен, односно 12. децембра 2018. године је
истекао период од 5 година, то је Градско веће
града Чачка, у складу са чланом 99. став 2. Закона
о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе, одлучило да се за
начелника Градске управе за стручне послове
Скупштине, Градоначелника и Градског већа
града Чачка, поново постави Славица Каранац,
дипломирани правник из Чачка, која испуњава
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: 06-283/2018-III
12. децембар 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
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460.
На основу члана 49. став 2. и члана 99. став
2. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Сл.гласник РС“ бр. 21/2016 и 113/2017), члана
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 12. децембра 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о постављењу начелника Градске управе за
финансије града Чачка
Зоран
Тодосијевић,
дипломирани
економиста из Чачка, поново се поставља за
начелника Градске управе за финансије града
Чачка, на период од 5 година.
Начелник Градске управе за финансије
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.
Чланом 99. став 2. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, прописано је да службеник на
положају може после протека времена на које је
постављен, бити поново постављен на исти
положај без јавног конкурса, а чланом 48. став 3.
истог закона утврђено је да је у јединици локалне
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самоуправе положај, у смислу одредаба овог
закона, радно место начелника градске управе.
Градско веће града Чачка, Решењем број
06-266/2013-III од 12. децембра 2013. године,
поставило је Зорана Тодосијевића, за начелника
Градске управе за финансије града Чачка, на
период од 5 година.
Како је протекло време на које је начелник
Градске управе за финансије града Чачка
постављен, односно 12. децембра 2018. године је
истекао период од 5 година, то је Градско веће
града Чачка, у складу са чланом 99. став 2. Закона
о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе, одлучило да се за
начелника Градске управе за финансије града
Чачка, поново постави Зоран Тодосијевић,
дипломирани
економиста
из Чачка, који
испуњава 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: 06-283/2018-III
12. децембар 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
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461.
На основу члана 2. став 1. тачка 3. Закона о
буџетском систему ("Службени 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. Одлуке о буџету града Чачка за 2018.
годину („Службени лист града Чачка“, број
24/2017 и 19/2018),
Начелник Градске управе за опште и
заједничке послове града Чачка, дана 29. новембра
2018. године, донео је
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
У
финансијском
плану
директног
корисника Градске управе за опште и заједничке
послове града Чачка за 2018. годину („Сл.лист
града Чачка“, број 4/2018, 9/2018, 13/2018 и
21/2018) члан 1. став 1. мења се и гласи:
„Овим Финансијским планом у складу са
Одлуком о буџету града Чачка за 2018. годину
(„Службени лист града Чачка“, број 24/2017 и
19/2018), распоређују се планирана средства за
финансирање директног корисника Градске
управе за опште и заједничке послове у износу од
220.203.454,07 динара на следећи начин:

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА
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ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Организациона
класификација

Извор финансирања

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска
класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео
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ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ
И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

5

01

РАСХОДИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ

05

0602

ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0001

ПА: Функционисање локалне
самоуправе и градских општина
Опште услуге

130
55

Плaтe, дoдaци и накнаде
зaпoслeних (зараде)

43.000.000,00

43.000.000,00

Плaтe, дoдaци и накнаде
зaпoслeних

43.000.000,00

43.000.000,00

Сoциjaлни дoпринoси нa тeрeт
пoслoдaвцa

7.820.000,00

7.820.000,00

4121

Допринос за пензијско и
инвалидско осигурање

5.242.528,00

5.242.528,00

4122

Допринос за здравствено
осигурање

2.249.814,00

2.249.814,00

4123

Допринос за незапосленост

327.658,00

327.658,00

1.230.000,00

1.230.000,00

411

01

4111
56

412

01

413

1

4131

Накнаде у натури- месечне карте

140.000,00

140.000,00

2

4131

Накнаде у натури- пакетићи за
децу

590.000,00

590.000,00

3

4131

Накнаде у натури- остало

500.000,00

500.000,00

58

414

Сoциjaлнa дaвaњa зaпoслeнимa

2.580.000,00

2.580.000,00

1

4141

Исплата накнада за време одсус–
твовања са посла на терет фондова

300.000,00

300.000,00

2

4143

Отпремнине и помоћи

400.000,00

400.000,00

3

4144

Помоћ у медицинском лечењу
запосленог или чланова уже поро–
дице и друге помоћи запосленом

1.880.000,00

1.880.000,00

Сoциjaлнa дaвaњa зaпoслeнимaрешавање одлива броја
запослених

450.000,00

450.000,00

Отпремнине и помоћи

450.000,00

450.000,00

Накнаде трошкова за запослене

2.000.000,00

2.000.000,00

Накнаде трошкова за запослене

2.000.000,00

2.000.000,00

Награде запосленима и остали
посебни расходи-јубиларне
награде

1.100.000,00

1.100.000,00

59

4143

01

Накнада у натури

57

01

01

4143
60

415

01

4151
61

416

01

Страна 3142 – Број 25

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

62

13. децембар 2018. године

4161

Награде запосленима и остали
посебни расходи

1.100.000,00

1.100.000,00

421

Стaлни трoшkoви -Трошкови
платног промета и банкарских
услуга, енергетске услуге,
комуналне услуге, услуге
комуникација, трошкови
осигурања зграда, запослених и
опреме, трошкови закупа
имовине и опреме и остало

32.950.000,00

32.950.000,00

01

1

4211

Трошкови платног промета и
банкарских услуга

3.400.000,00

3.400.000,00

2

4212

Енергетске услуге

7.000.000,00

7.000.000,00

3

4213

Комуналне услуге-(вода,
дератизација, одвоз отпада,
одводњавање и сл.)

2.700.000,00

2.700.000,00

4

4214

Услуге комуникација-услуге
фиксног телефона

3.000.000,00

3.000.000,00

5

4214

Услуге комуникација-услуге
мобилног телефона

2.050.000,00

2.050.000,00

4214

Услуге комуникација-услуге
мобилног телефона (смс поруке за
обавештавање пољопривредних
произвођача)

10.000,00

10.000,00

6

7

4214

Услуге комуникација-услуге
интернета

3.130.000,00

3.130.000,00

8

4214

Услуге комуникација-услуге
одржавања сајта

10.000,00

10.000,00

9

4214

Услуге комуникација-услуге
доставе поште и ЛПА решења

8.500.000,00

8.500.000,00

10

4215

Трошкови осигурања (зграде,
запослених, опреме и возила)

2.800.000,00

2.800.000,00

11

4216

Закуп имовине и опреме (закуп
штампача)

100.000,00

100.000,00

12

4219

Остали трошкови

250.000,00

250.000,00

421

Стaлни трoшkoви - енергетске
услуге-електрична енергија
(Градска управа и објекти које је
изградио Град)

11.930.000,00

11.930.000,00

Енергетске услуге

11.930.000,00

11.930.000,00

Tрoшkoви путoвaњa

600.000,00

600.000,00

63

01

4212
64

422

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

65

423

Услугe пo угoвoру-накнада за рад
за лица ангажована уговором

5.150.000,00

5.150.000,00

4231

Административне услуге

5.150.000,00

5.150.000,00

423

Услугe пo угoвoру-трошкови
управе (одржавање програма,
услуге копирања, коричења,
услуге штампе, угоститељске
услуге, репрезентација и остали
трошкови управе)

16.080.000,00

16.080.000,00

66

01

01

01
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1

4232

Компјутерске услуге-(програми
финансија)

300.000,00

300.000,00

2

4232

Компјутерске услуге-(програм
ЛПА)

750.000,00

750.000,00

3

4233

Услуге образовања и усавршавања
запослених-котизације и сл.

200.000,00

200.000,00

4

4233

Услуге образовања и усавршавања
запослених-усавршавања по новом
Закону

200.000,00

200.000,00

5

4234

Услуге информисања-медији,
честитке, обрасци и сл.

700.000,00

700.000,00

6

4234

Услуге информисања-oгласи и сл.

650.000,00

650.000,00

7

4236

Услуге за домаћинство и
угоститељство и сл.

60.000,00

60.000,00

8

4237

Репрезентација- роба за бифе

550.000,00

550.000,00

9

4239

Остале опште услугефотокопирање и умножавање
материјала

9.880.000,00

9.880.000,00

10

4239

Остале опште услуге- израда сајта
града и остало

100.000,00

100.000,00

11

4239

Остале опште услуге-прање возила
и остало

300.000,00

300.000,00

12

4239

Остале опште услуге-обука
запослених у градској управи
(безбедност и здравље на раду и
пружање прве помоћи)

360.000,00

360.000,00

13

4239

Остале опште услуге

1.300.000,00

1.300.000,00

14

4239

Остале опште услуге-радничко
спортске игре

730.000,00

730.000,00

67

423

Услугe пo угoвoру-трошкови
управе (одржавања хигијене,
техничког обезбеђења)

5.400.000,00

5.400.000,00

01

1

4239

Остале опште услуге- одржавање
хигијене и остале услуге чишћења

2.850.000,00

2.850.000,00

2

4239

Остале опште услуге- техничко
обезбеђење

2.550.000,00

2.550.000,00

68

423

Услугe пo угoвoру-Трошкови за
рад жалбене комисије

180.000,00

180.000,00

Стручне услуге

180.000,00

180.000,00

1.840.000,00

1.840.000,00

01

4235
69

424

01

Спeциjaлизoвaнe услугe-потврде
о смрти и остале специјализоване
услуге

1

4243

Медицинске услуге- потврде о
смрти

750.000,00

750.000,00

2

4243

Медицинске услуге- систематски
преглед запослених

590.000,00

590.000,00

3

4249

Остале специјализоване услугеелаборат електронског гласања

500.000,00

500.000,00

70

425

Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe
зграда, објеката и опреме

6.730.000,00

6.730.000,00

1

4251

150.000,00

150.000,00

01

Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката- одржавање
инсталација
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2

3

4

5

Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката- замена
санитарије, кречење степеништа и
санитарних чворова зграде градске
управе и месних канцеларија и
остало

4251

1.030.000,00

1.030.000,00

100.000,00

100.000,00

Текуће поправке и одржавање
опреме- одржавање возног парка и
вулканизерске услуге

2.350.000,00

2.350.000,00

Текуће поправке и одржавање
опреме- поправка рачунарске
опреме и мреже и друге
телекомуникационе опреме

1.220.000,00

1.220.000,00

Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката- одржавање
улазних врата на згради Градске
управе

4251

4252

4252
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6

4252

Текуће поправке и одржавање
опреме- сервис клима

180.000,00

180.000,00

7

4252

Текуће поправке и одржавање
опреме- сервис ПП апарата и
громобрана

100.000,00

100.000,00

Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката- одржавање
зграда за социјално становање и
поправка унутрашњих гасних
инсталација

600.000,00

600.000,00

Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката- објекти за
потребе удружења пензионера
(Слатина, Мршинци и Прељина)

1.000.000,00

1.000.000,00

Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњeнужне и хитне поправке на
стамбеним објектима града
социјално угроженим лицима

1.700.000,00

1.700.000,00

Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката

1.700.000,00

1.700.000,00

Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњeреконструкција стана у јавној
својини града

430.000,00

430.000,00

Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката

430.000,00

430.000,00

Maтeриjaл-административни
материјал-тонери и остало

3.900.000,00

3.900.000,00

4261

Административни материјал и
остало

3.900.000,00

3.900.000,00

426

Maтeриjaл-административни
материјал-униформе и лична
заштитна опрема за комуналну
полицију, матичаре, портире и
други материјал

1.250.000,00

1.250.000,00

Административни материјалуниформе и лична заштитна
опрема за комуналну полицију

900.000,00

900.000,00

Административни материјалуниформе и лична заштитна
опрема за матичаре и техничко
особље, спортска опрема и други
материјал

350.000,00

350.000,00

8

9

71

4252

4251

425

01

4251

71/1

425

01

4251
72

73

1

2

426

4261

4261

01

01
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74

Maтeриjaл-административни
материјал-канцеларијски
материјал и остало

1.700.000,00

1.700.000,00

Административни материјал и
остало

1.700.000,00

1.700.000,00

Maтeриjaл- материјал за
саобраћај-гориво

3.500.000,00

3.500.000,00

Материјал за саобраћај

3.500.000,00

3.500.000,00

Maтeриjaл- материјал за
одржавање хигијене и
угоститељство

1.000.000,00

1.000.000,00

4268

Материјали за одржавање хигијене
и угоститељство

1.000.000,00

1.000.000,00

426

Maтeриjaл-(стручна литература
за потребе запослених, материјал
за посебне намене, обрасци за
матичну службу и остали
материјал)

5.670.000,00

5.670.000,00

Административни материјал и
остало- обрасци за матичну службу
и сл.

2.200.000,00

2.200.000,00

450.000,00

450.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

426

01

4261
75

426

01

4264
76

77

1

Страна 3145 – Број 25

426

01

01

4261

2

4261

Административни материјал и
остало- цвеће, венци и сл.

3

4263

Материјали за образовање и
усавршавање запоселних

4

4264

Материјал за саобраћај- ауто гуме
и остало

390.000,00

390.000,00

5

4269

Материјали за посебне наменекуполе за такси

250.000,00

250.000,00

6

4269

Материјали за посебне наменепотрошни материјал за домара и
сл.

480.000,00

480.000,00

4269

Материјали за посебне наменеостали материјал

500.000,00

500.000,00

465

Остале дотације и трансфериБуџетски фонд за професионалну
рехабилитацију и запошљавање
особа са инвалидитетом

1.450.000,00

1.450.000,00

Остале текуће донације и
трансфери

1.450.000,00

1.450.000,00

Остале дотације и трансфери

5.300.000,00

5.300.000,00

Остале текуће донације и
трансфери

5.300.000,00

5.300.000,00

Пoрeзи, oбaвeзнe тakсe, kaзнe и
пенали

200.000,00

200.000,00

Остали порези

200.000,00

200.000,00

Згрaдe и грaђeвинсkи oбjekтирадови на згради градске управе

13.650.000,00

13.650.000,00

13.100.000,00

13.100.000,00

550.000,00

550.000,00

7

78

01

4651
79

465

01

4651
80

482

01

4821
81

511

1

5113

Капитално одржавање зграда и
грађевинских објеката

5113

Капитално одржавање зграда и
грађевинских објеката- радови на
згради градске управе - преузете
обавезе

2

01
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82
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Згрaдe и грaђeвинсkи oбjekтирадови на згради градске управе

12.000.000,00

12.000.000,00

5113

Капитално одржавање зграда и
грађевинских објеката

12.000.000,00

12.000.000,00

512

Maшинe и oпрeмaадминистративна опрема,
опрема за саобраћај и остала
опрема

5.550.000,00

5.550.000,00

3.100.000,00

3.100.000,00

511

07

01

1

5121

Опрема за саобраћај

2

5122

Административна опрема-полице
за архиву и сл.

600.000,00

600.000,00

3

5122

Административна опреманамештај

200.000,00

200.000,00

4

5122

Административна опремарачунарска опрема и штампачи

1.130.000,00

1.130.000,00

5

5122

Административна опрема-остала
опрема

435.000,00

435.000,00

6

5125

Административна опремамедицинска и лабораторијска
опрема

65.000,00

65.000,00

Административна опрема-опрема
за образовање, науку, културу и
спорт

20.000,00

20.000,00

Нематеријална имовина-набавка
софтвера за рад градских управа

1.150.000,00

1.150.000,00

Нематеријална имовина

1.150.000,00

1.150.000,00

197.490.000,00

197.490.000,00

01 Приходи из буџета

185.490.000,00

185.490.000,00

07 Приходи од виших нивоа власти
- Канцеларија за управљање јавним
улагањима

12.000.000,00

12.000.000,00

Укупно за функцију 130

197.490.000,00

197.490.000,00

01 Приходи из буџета

185.490.000,00

185.490.000,00

07 Приходи од виших нивоа власти
- Канцеларија за управљање јавним
улагањима

12.000.000,00

12.000.000,00

Укупно за програмску активност
0602-0001

197.490.000,00

197.490.000,00

200.000,00

200.000,00

7

83

5126

515

01

5151

УКУПНО ПА 0602-0001
Функционисање локалне
самоуправе и градских општина
Извори финансирања за функцију
130. Опште услуге

Извори финансирања за
програмску активност 0602-0001 Функционисање локалне
самоуправе и градских општина

ПА: Управљање у ванредним
ситуацијама

0602-0014

Опште услуге

130
84

423

01

Услугe пo угoвoру-Обука
чланова Цивилне заштите града
Чачка
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85

86

4239

Остале опште услуге

423

200.000,00

200.000,00

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

2.440.000,00

2.440.000,00

4239

Остале опште услуге

2.440.000,00

2.440.000,00

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

900.000,00

900.000,00

Остале опште услуге

900.000,00

900.000,00

Услугe пo угoвoру-Израда плана
заштите и спасавања

450.000,00

450.000,00

Остале опште услуге

450.000,00

450.000,00

Услуге по уговору-Формирање
ситуационог центра града Чачка

250.000,00

250.000,00

Остале опште услуге

250.000,00

250.000,00

Услуге по уговору-показна вежба

80.000,00

80.000,00

4239

Остале опште услуге

80.000,00

80.000,00

424

Специјализоване услугеЕлаборат покривености видео
надзором јавних и јавно
комуналних предузећа, јавних
установа, основних и Средњих
школа у граду Чачку

450.000,00

450.000,00

Остале специјализоване услуге

450.000,00

450.000,00

Текуће поправке и одржавањерадови на објекту цивилне
заштите

100.000,00

100.000,00

Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката

100.000,00

100.000,00

Текуће поправке и одржавањепоправка опреме

50.000,00

50.000,00

Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката

50.000,00

50.000,00

Материјал-униформе за
припаднике јединица цивилне
заштите опште намене

200.000,00

200.000,00

Административни материјал

200.000,00

200.000,00

Материјал-показна вежба

363.000,00

363.000,00

Административни материјал

363.000,00

363.000,00

Материјал-остали материјал за
посебне намене

50.000,00

50.000,00

Материјали за посебне наменеостали материјал

50.000,00

50.000,00

01

01

4239
87

423

01

4239
88

423

01

4239
88/1

88/2

423

01

01

4249
89

425

01

4251
89/1

425

01

4252

90

426

01

4261
90/1

426

01

4261
90/2
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01
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484

01

4841

91/1

512

01

5122
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Накнаде штете за повреде или
штету насталу услед
елементарних непогода или
других природних узрока

2.356.454,07

2.356.454,07

Накнаде штете за повреде или
штету насталу услед елементарних
непогода или других природних
узрока

2.356.454,07

2.356.454,07

Maшинe и oпрeмa

74.000,00

74.000,00

Административна опрема-остала
опрема

74.000,00

74.000,00

7.963.454,07

7.963.454,07

7.963.454,07

7.963.454,07

7.963.454,07

7.963.454,07

7.963.454,07

7.963.454,07

7.963.454,07

7.963.454,07

01 Приходи из буџета

193.453.454,07

193.453.454,07

07 Приходи од виших нивоа власти
- Канцеларија за управљање јавним
улагањима

12.000.000,00

12.000.000,00

Укупно за програм 15

205.453.454,07

205.453.454,07

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

УКУПНО 0602-0014 ПА:
Управљање у ванредним
ситуацијама
Извори финансирања за функцију
130. Опште услуге
01 Приходи из буџета

01

Укупно за функцију 130

130

Извори финансирања за пројектна
активност 0602-0014 Управљање у
ванредним ситуацијама
01 Приходи из буџета
Укупно за пројекат 0602-0014
Извори финансирања за Програм
15. Опште услуге локалне
самоуправе

0901

ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901-0006

ПА: Подршка деци и породици са
децом
Социјална заштита
некласификована на другом месту

090

92

472

4723

01

Накнаде за социјалну заштиту из
буџета-подстицајна средства за
новорођену децу -Распоред и
коришћење средстава ове
апропријације вршиће се по
посебном акту

Накнаде из буџета за децу и
породицу
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472

4723

01
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Накнаде за социјалну заштиту из
буџета-подстицајна средства за
породице са троје и више деце
(Картица "Три плус") -Распоред
и коришћење средстава ове
апропријације вршиће се по
посебном акту

750.000,00

750.000,00

Накнаде из буџета за децу и
породицу

750.000,00

750.000,00

14.750.000,00

14.750.000,00

14.750.000,00

14.750.000,00

14.750.000,00

14.750.000,00

01 Приходи из буџета

14.750.000,00

14.750.000,00

Укупно за програмску активност
0901-0006

14.750.000,00

14.750.000,00

14.750.000,00

14.750.000,00

14.750.000,00

14.750.000,00

Укупно глава 5.01. Расходи
градске управе за опште и
заједничке послове

220.203.454,07

220.203.454,07

УКУПНО РАЗДЕО 5. ГРАДСКА
УПРАВА ЗА ОПШТЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

220.203.454,07

220.203.454,07

УКУПНО ПА 0901-0006
Подршка деци и породици са
децом
Извори финансирања за функцију
090. Социјална заштита
некласификована на другом месту
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 090
Извори финансирања за
програмску активност 0901-0006 Подршка деци и породици са
децом

Извори финансирања за Програм
11. Социјална и дечија заштита
01 Приходи из буџета
Укупно за програм 11

Члан 2.
Овај Финансијски план ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном листу града
Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градска управа за опште
и заједничке послове
Број: 402-7/2018-IV-7
29. новембар 2018. године
НАЧЕЛНИК
Градска управа за опште
и заједничке послове
Небојша Бежанић, с.р.
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462.

-

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 „МИЛИЦА
ПАВЛОВИЋ“ на апропријацији 239,
и на
економским класификацијама:
-

-

413 и 4131 Накнаде у натури, број
„800.000,00“, замењује се бројем
„745.000,00“,
415 и 4151 Накнаде трошкова за
запослене, број „600.000,00“, замењује
се бројем „655.000,00“,

На организационој класификацији ОШ
„ЂЕНЕРАЛ МАРКО Ђ. КАТАНИЋ“, 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“,

-

415 и 4151 Накнаде трошкова за
запослене, број „3.440.000,00“, замењује
се бројем „3.510.000,00“,
416 и 4161 Награде запосленима и
остали
посебни
расходи,
број
„2.000.000,00“ замењује се бројем
„1.908.000,00“,
421
Стални
трошкови,
број
„22.235.000,00“ замењује се бројем
„22.157.000,00“,
4212
Енергетске
услуге,
број
„20.950.000,00“ замењује се бројем
„20.850.000,00“
4213
Комуналне
услуге,
број
„620.000,00“ замењује се бројем
„642.000,00“,
422
Трошкови
путовања,
број
„192.000,00“ замењује се бројем
„292.000,00“,
4221 Трошкови службених путовања у
земљи, број „172.000,00“ замењује се
бројем „272.000,00“

На
организационој
класификацији
ЕКОНОМСКА ШКОЛА, на апропријацији 242, и
на економским класификацијама:
-

-

413 и 4131 Накнаде у натури, број
„960.000,00“, замењује се бројем
„955.000,00“,
415 и 4151 Накнаде трошкова за
запослене, број „220.000,00“, замењује
се бројем „225.000,00“,
Члан 2.

Ова измена и допуна финансијског плана
ступа на снагу даном доношења, а биће објављена
у Службеном листу града Чачка.

и додају се нове економске класификације и то:
-

421 Стални трошкови, и број „500,00“,
4211 Трошкови платног промета и банкарских
услуга, и број „500,00“,
422 Трошкови путовања, и број „3.000,00“,
4229 Остали трошкови транспорта, и број
„3.000,00“,
423 Услуге по уговору, и број „29.000,00“,
4235 Остале стручне услуге и број „29.000,00“,
426 Материјали и број „67.500,00“,
4261 Администартивни материјал, и број
„3.000,00“
4269 Материјали за посебне намене, и број
„64.500,00“.

На
организационој
класификацији
МАШИНСКО САОБРАЋАЈНА ШКОЛА, на
апропријацији
242,
и
на
економским
класификацијама:
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463.
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
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

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

На
организационој
класификацији
ПРЕХРАМБЕНО-УГОСТИТЕЉСКА
ШКОЛА, на апропријацији 242, и на економским
класификацијама:
-

-

Члан 1.
У члану 2. Финансијског плана Градске
управе
за
друштвене
делатности
на
организационој
класификацији
ОШ
„22.
ДЕЦЕМБАР“ ДОЊА ТРЕПЧА,
у оквиру
функционалне класификације 500 Заштита
животне средине, на апропријацији 245, мења се
износ, додају се нове економске класификације и
то:
-

-

421 Стални трошкови, и број „500,00“,
4211 Трошкови платног промета и
банкарских услуга, и број „500,00“,
423 Услуге по уговору, и број
„29.000,00“,
4235 Остале стручне услуге и број
„29.000,00“,
425 и 4251 Текуће поправке зграда и
објеката, број „100.000,00“ мења се
бројем „3.500,00“,
426 Материјали и број „67.000,00“,
4261 Администартивни материјал, и број
„8.000,00“,
4262 Материјал за пољопривреду и број
„44.000,00“, и
4269 Материјали за посебне намене, и
број „15.000,00“.

Страна 3151 – Број 25

-

414 Социјална давања запосленима, број
„100.000,00“ замењује се бројем
„50.000,00“,
4144 Помоћ у медицинском лечењу
запосленог или чланова уже породице и
друге
помоћи
запосленом,
број
„100.000,00“, замењује се бројем
„50.000,00“,
416 и 4161 Награде запосленима и
остали
посебни
расходи,
број
„500.000,00“ замењује се бројем
„550.000,00“,
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
12. децембар 2018. године
Начелник Градске управе
за друштвене делатности
Милка Станковић, с.р.

Начелник Градске управе
за друштвене делатности
Милка Станковић, с.р.

Страна 3152 – Број 25

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

13. децембар 2018. године
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