ГОДИНА LII

БРОЈ 2

ЧАЧАК 2. фебруар
2018. године

На основу члана 247. Закона о раду ("Сл.
гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС) и члана
187. Колективног уговора Jавног комуналног
предузећа „Чачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка“,
бр. 11/2016), на захтев ЈКП „Чачак“ Чачак и
репрезентативних синдиката ЈКП „Чачак Чачак,
Градско веће града Чачка, по овлашћењу
Скупштине града Чачка,




Годишња претплата је 10.000 динара

Члан 2.

11.



Цена овог броја је 600 динара

Репрезентативни синдикати:
Независни синдикат ''Независност'', кога
заступа председник Драган Поповић,
Независни синдикат ЈКП „Чачак“ Чачак, кога
заступа председник Слободан Недељковић,
Синдикална организација ЈКП „Чачак“ Чачак,
кога заступа председник Божо Кецовић и

Јавно комунално предузећа за грејање
„Чачак“ Чачак, кога заступа Данко Ћаловић,
директор, закључују дана 1. 02. 2018. године
АНЕКС III
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА JAВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРЕЈАЊЕ
„ЧАЧАК“ ЧАЧАК
Члан 1.
У Колективном уговору Јавног комуналног
предузећа за грејање „Чачак“ Чачак („Сл. лист
града Чачка“, бр. 11/2016) члан 105а мења се и
гласи:
„Послодавац је дужан да планира и
запосленом исплати солидарну помоћ, ради
ублажавања неповољног материјалног положаја,
под условом да за то има обезбеђена финансијска
средства.
Висина солидарне помоћи из става 1. овог
члана по запосленом на годишњем нивоу износи
41.800,00 динара, без пореза и доприноса.“

Овај анекс је саставни део Колективног
уговора ЈКП „Чачак“ Чачак.
Члан 3.
Анекс је сачињен у шест истоветних
примерака, од којих сваки од учесника задржава
по два примерка и сматра се закљученим кад га
потпишу овлашћени представници учесника.
Члан 4.
Анекс Колективног уговора ЈКП „Чачак“
Чачак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-13/2018-III
1. фебруар 2018. године

За Оснивача
Градоначелник града Чачка
Милун Тодоровић, с.р.
За ЈКП „Чачак” Чачак
Директор,
Данко Ћаловић, с.р.
За репрезентативне синдикате:
Независни синдикат ''Независност'',
Председник,
Драган Поповић, с.р.
Независни синдикат ЈКП „Чачак“ Чачак,
Председник,
Слободан Недељковић, с.р.
Синдикална организација ЈКП „Чачак“ Чачак,
Председник,
Божо Кецовић, с.р.
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2. фебруар 2018. године

12.
На основу члана 247. Закона о раду
(„Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14 и 13/2017 – одлука УС) и члана 189.
Колективног уговора Jaвног комуналног предузећа
за изградњу и одржавање зелених површина и
гробља „Градско зеленило“ Чачак („Службени
лист града Чачка“, бр. 15/2017) на захтев ЈКП
„Градско зеленило“ Чачак и репрезентативног
синдиката,

Назив радног места

1. Градско веће града Чачка, овлашћени
орган оснивача,

Директор

2. Репрезентативни синдикат:
- Самостална организација ЈКП „Градско
зеленило“ Чачак, Симе Сараге бр. 71, Чачак, кога
заступа председник Ненад Алексић,
3. Јавно комунално предузеће за изградњу
и одржавање зелених површина и гробља „Градско
зеленило“ Чачак, Симе Сараге бр. 71, Чачак, (у
даљем тексту: послодавац), кога заступа вршилац
дужности директора Драган Николић,
закључују дана 1. 02. 2018. године
АНЕКС I
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА JAВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ
И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И
ГРОБЉА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК

Коефицијент
основне зараде
увећан за проценат
увећања по основу
сложености
послова,
одговорности,
посебних услова
рада, по основу
рада у сменама
Уговор са
Надзорним
одбором

7.50

Директор сектора техничких
послова

6.00

Директор сектора економских
послова

6.00

Директор сектора општих и
правних послова

5.50

Координатор за опште послове
и пословни секретар

3.20

СЕКТОР ТЕХНИЧКИХ
ПОСЛОВА
Пројектант

4.00

РАДНА ЈЕДИНИЦА
„ЗЕЛЕНИЛО И
ПРОИЗВОДЊА“
Руководилац радне јединице
„Зеленило и производња“

5.00

У Колективном уговору Jaвног комуналног
предузећа за изградњу и одржавање зелених
површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак
(„Службени лист града Чачка“, бр. 15/2017) члан
75. мења се гласи:

Шеф службе „Производња” и
Референт за лична заштитна
средства

4.30

Шеф службе „Зеленило”

4.00

Техничар у радној јединици

2.50

„Табела коефицијената уређена је на
основу Правилникa о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у ЈКП „Градско
зеленило“ Чачак и Правилник о измени и допуни
правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места, а у складу са
Законом о привременом уређењу основица за
обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава
(„Сл. гласник РС“, број 116/2014).

Продавац у малопродаји
„Нарцис” - Цвећар аранжер

2.50

Пословођа радницима
I и II групе

2.40

Радник I групе

2.20

Радник II групе

2.04

Члан 1.

Коефицијенти посла за сва радна места
систематизована Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у
ЈКП „Градско зеленило“ Чачак и Правилником о
измени и допуни правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у
ЈКП „Градско зеленило“ Чачак су следећи:

РАДНА ЈЕДНИЦА „ГРОБЉЕ”
Руководилац радне јединице
„Гробље”

5.00

Помоћник руководиоца радне
јединице и оператер на
аутоматској обради података

3.95

Координатор на протоколу за
сахране

2.80

2. фебруар 2018. године
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Продавац у малопродаји
“Божур” - Цвећар аранжер

2.50

Возач погребног возила

2.50

Пословођа за одржавање

2.40

Возач трактора

2.20

Пословођа за погребне услуге
и грађевинске радове

Страна 13 – Број 2

СЛУЖБА ЗА
ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ИНВЕСТИЦИЈЕ И
ОДРЖАВАЊЕ
Пројектант

4.00

2.40

Референт за информациону
технологију (ИТ)

3.20

Радник на гробљу

2.20

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ И
ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Радник на одржавању гробља

2.04

Радник на протоколу за
сахране

1.80

ОДЕЉЕЊЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА
НА ГРОБЉУ
Водећи радник на обезбеђењу
и протоколу за сахране

2.00

Радник на обезбеђењу и
протоколу за сахране

1.80

Руководилац службе за опште
и правне послове

4.00

Спремачица

1.80

Домар - ложач

1.80

Коефицијент за новоотворена радна места
утврђује директор уз сагласност синдиката према
сличним пословима у оквиру одговарајуће групе
послова утврђених овим колективним уговором.

СЕКТОР ЕКОНОМСКИХ
ПОСЛОВА

У коефицијент је урачунат проценат
увећања за радна места са посебним условима рада
у погледу повећаног ризика на здравље радника,
специфичности радног места и технолошког
процеса и то за радна места која су изложена
прљавштини, буци,
неугодним мирисима,
опасности од заразе, професионалним обољењима,
тешком физичком напору, руковању са штетним
или опасним материјама, повећана опасност од
повреда, несрећних случајева и рад у сменама, као
и увећана зарада по основу рада недељом уколико
је рад недељом распоредом предвиђен као редован
радни дан.

СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА
И ФИНАНСИЈСКЕ
ОПЕРАТИВЕ

Запослени гробар има право на увећану
зараду у висини од 200% за време обављања
послова ексхумације.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАШИНСКИ
ПАРК
Управљач машинским парком
- магационер

2.50

Возач теретног возила

2.30

Возач трактора

2.20

Бравар и радник на циркулару

2.50

Варилац

2.50

Руководилац службе
рачуноводства и финансијске
оперативе

4.30

Водећи референт

3.50

Возач погребног возила има право на
увећану зараду у висини 200% за време обављања
послова купљења посмртних остатака по позиву
МУП-а или од стране тужилаштва, као и други
запослени када са возачем, обавља исти посао”.

Рачуноводствени референт

2.80

Члан 2.

Самостални референт
комерцијале и наплате

3.20

СЛУЖБА НАПЛАТЕ
ПОТРАЖИВАЊА
Руководилац службе наплате
потраживања

4.50

Водећи референт наплате

4.30

Референт наплате

3.00

Благајник

2.60

СЕКТОР ОПШТИХ И
ПРАВНИХ ПОСЛОВА

Члан 104. мења се и гласи:
„Послодавац је дужан да планира и
запосленом исплати солидарну помоћ, ради
ублажавања неповољног материјалног положаја,
под условом да за то има обезбеђена финансијска
средства.
Висина солидарне помоћи из става 1. овог
члана по запосленом на годишњем нивоу износи
41.800,00 динара, без пореза и доприноса.
Солидарна помоћ из става 1. и 2. овог члана
се може исплатити одједном или у више месечних
рата у једној календарској години".
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Члан 3.

Овај анекс је саставни део Колективног
уговора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак.
Члан 4.
Анекс је сачињен у шест истоветних
примерака, од којих свака од учесника задржава по
два примерка и сматра се закљученим кад га
потпишу овлашћени представници учесника.
Члан 5.
Анекс Колективног уговора ЈКП „Градско
зеленило“ Чачак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу града Чачка.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-13/2018-III
1. фебруар 2018. године

АНЕКС II
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈКП
„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК
Члан 1.
У
Колективном
уговору
ЈКП
„Комуналац“Чачак („Сл. лист града Чачка“, бр.
22/2015), члан 102. став 5. и 6. мења се и гласи:
„Послодавац је дужан да планира и
запосленом исплати солидарну помоћ, ради
ублажавања неповољног материјалног положаја,
под условом да за то има обезбеђена финансијска
средства.
Висина солидарне помоћи из става 1. овог
члана по запосленом на годишњем нивоу износи
41.800,00 динара, без пореза и доприноса.“
Члан 2.
Овај анекс је саставни део Колективног
уговора ЈКП „Комуналац“ Чачак.

ЗА ПОСЛОДАВЦА
вд директора
Драган Николић, с.р.

Анекс је сачињен у шест истоветних
примерака од којих сваки од учесника задржава по
два примерка и сматра се закљученим кад га
потпишу овлашћени представници учесника.

Самостална организација
ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
Председник
Ненад Алексић, с.р.

Члан 4.

На основу члана 247.Закона о раду („Сл.
гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014 и 13/2017 - Одлука Ус) и члана 187
Колективног
уговора
Јавног
комуналног
предузећа „Комуналац“ Чачак („Сл. лист града
Чачка“, бр. 22/2015), на захтев ЈКП „Комуналац“
Чачак и репрезентативних Синдиката ЈКП
„Комуналац“Чачак,
Градско веће града Чачка, по овлашћењу
Скупштине града Чачка,
Репрезентативни синдикати:

-

ЈКП „Комуналац“ Чачак закључују дана 1. 02.
2018. године

Оснивач Град Чачак
Градоначелник
Милун Тодоровић, с.р.

13.

-

2. фебруар 2018. године

Синдикат „Независност“ кога заступа
председник Борко Вранић,
„Самостални синдикат“ кога заступа
председник Андрија Аничић,

ЈКП „Комуналац“Чачак, кога заступа
Петар Домановић, вршилац дужности директора

Члан 3.

Анекс
колективног
уговора
ЈКП
„Комуналац“ Чачак ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у Службеном листу града
Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-13/2018-III
1. фебруар 2018. године
За Оснивача
Градоначелник града Чачка
Милун Тодоровић, с.р.
За ЈКП „Комуналац“ Чачак
вршилац дужности директора
др Петар Домановић, с.р.
За репрезентативне синдикате:
Синдикат „Независност“, Председник,
Борко Вранић, с.р.
„Самостални синдикат“
Андрија Аничић, с.р.

2. фебруар 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
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ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-13/2018-III
1. фебруар 2018. године

14.
На основу члана 247. Закона о раду ("Сл.
гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС) и члана 64.
Колективног
уговора
Jавног
комуналног
предузећа „Моравац“ Мрчајевци („Сл. лист града
Чачка“, бр. 15/2017), на захтев ЈКП „Моравац“
Мрчајевци и ООСС „Моравац'' Мрчајевци,

За Оснивача
Градоначелник града Чачка
Милун Тодоровић, с.р.

Градско веће града Чачка, по овлашћењу
Скупштине града Чачка,
 ООСС „Моравац'' Мрчајевци, кога заступа
председник Радивојевић Радојко

За ЈКП „Моравац” Мрчајевци
в.д. директор,
Драгица Вујанић, с.р.

Јавно комунално предузеће ''Моравац''
Мрчајевци, кога заступа Драгица Вујанић, в.д.
директор, закључују дана 1. 02. 2018. године
АНЕКС I
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА JAВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''МОРАВАЦ''
МРЧАЈЕВЦИ
Члан 1.
У Колективном уговору Јавног комуналног
предузећа „Моравац“ Мрчајевци („Сл. лист града
Чачка“, бр. 15/2017) члан 64. мења се и гласи:
„Послодавац је дужан да планира и
запосленом исплати солидарну помоћ, ради
ублажавања неповољног материјалног положаја,
под условом да за то има обезбеђена финансијска
средства.
Висина солидарне помоћи из става 1. овог
члана по запосленом на годишњем нивоу износи
41.800,00 динара, без пореза и доприноса.“
Члан 2.
Овај анекс је саставни део Колективног
уговора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци.
Члан 3.
Анекс је сачињен у шест истоветних
примерака, од којих сваки од учесника задржава
два примерка и сматра се закљученим кад га
потпишу овлашћени представници учесника.
Члан 4.
Анекс
Колективног
уговора
ЈКП
„Моравац“ Мрчајевци ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Чачка“.

За Основну организацију савеза синдиката:
ООСС ''Моравац'' Мрчајевци, Председник,
Радојко Радивојевић, с.р.

15.
На основу члана 247. Закона о раду ("Сл.
гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС) и члана
179. Колективног уговора Jавног комуналног
предузећа „Паркинг сервис“ Чачак („Сл. лист
града Чачка“, бр.15/2017), на захтев ЈКП „Паркинг
сервис“ Чачак и репрезентативних синдиката ЈКП
„Паркинг сервис“ Чачак,
Градско веће града Чачка, по овлашћењу
Скупштине града Чачка,
Репрезентативни синдикати:
- Синдикат ''Независност ЈКП „Паркинг сервис“
Чачак, кога заступа Драган Грујовић,
- Самостални синдикат ЈКП „Паркинг сервис“
Чачак, кога заступа Мира Глуховић и
Јавно комунално предузећа „Паркинг
сервис“ Чачак, кога заступа Зоран Благојевић ВД
директора, закључују дана 1. 02. 2018. године
АНЕКС I
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА JAВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ
СЕРВИС“ ЧАЧАК
Члан 1.
У Колективном уговору Јавног комуналног
предузећа „Паркинг сервис“ Чачак („Сл. лист
града Чачка“, бр. 15/2017) члан 105а мења се и
гласи:
„Послодавац је дужан да планира и
запосленом исплати солидарну помоћ, ради
ублажавања неповољног материјалног положаја,
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под условом да за то има обезбеђена финансијска
средства.
Висина солидарне помоћи из става 1. овог
члана по запосленом на годишњем нивоу износи
41.800,00 динара, без пореза и доприноса.“
Члан 2.
Овај анекс је саставни део Колективног
уговора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак.
Члан 3.
Анекс је сачињен у шест истоветних
примерака, од којих сваки од учесника задржава
по два примерка и сматра се закљученим кад га
потпишу овлашћени представници учесника.
Члан 4.
Анекс Колективног уговора ЈКП „Паркинг
сервис“ Чачак ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-13/2018-III
1. фебруар 2018. године
За Оснивача
Градоначелник града Чачка
Милун Тодоровић, с.р.
За ЈКП „Паркинг сервис” Чачак
ВД директора,
Зоран Благојевић, с.р.
За репрезентативне синдикате:
Синдикат ''Независност ЈКП Паркинг сервис
Чачак'', главни повереник
Драган Грујовић, с.р.
Самостални синдикат ЈКП „Паркинг сервис“
Чачак, председник,
Мира Глуховић, с.р.
16.
На основу члана 247. Закона о раду ("Сл.
гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и
113/2017) и члана 130. Колективног уговора
јавног комуналног предузећа „Водовод“, Чачак
(„Сл. лист града Чачка“, бр. 7/2016) на захтев
ЈКП „Водовод“, Чачак и Синдиката ЈКП
„Водовод“ Чачак,

2. фебруар 2018. године

Репрезентативни
Синдикат
ЈКП
„Водовод“ Чачак, в.д. директор ЈКП „Водовод“
Чачак и Градско веће града Чачка по овлашћењу
Скупштине града Чачка, закључују дана 1. 02.
2018. године
АНЕКС III
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈКП
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК
Члан 1.
У Колективном уговору ЈКП „Водовод“
Чачак („Сл. лист града Чачка“, бр. 7/2016, бр.
9/2017 и бр. 15/2017) у члану 63. ставови 4 и 5
мењају се и гласе:
„Послодавац је дужан да планира и
запосленом исплати солидарну помоћ, ради
ублажавања
неповољног
материјалног
положаја, под условом да за то има обезбеђена
финансијска средства.
Висина солидарне помоћи из претходног
става по запосленом на годишњем нивоу износи
41.800,00 динара, без пореза и доприноса.“
Члан 2.
Овај анекс је саставни део Колективног
уговора ЈКП „Водовод“ Чачак.
Члан 3.
Анекс је сачињен у шест истоветних
примерака, од којих сваки од учесника задржава
по два примерка и сматра се закљученим када га
потпишу овлашћени представници учесника.
Члан 4.
Анекс Колективног уговора ЈКП
„Водовод“, Чачак ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ,,Службеном листу града
Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-13/2018-III
1. фебруар 2018. године
ЈКП „Водовод“ Чачак
в.д. Директор
Зоран Пантовић, с.р.
За Репрезентативни синдикат
ЈКП „Водовод“
Слободан Велисављевић, с.р.
За Град Чачак
Градоначелник
Милун Тодоровић, с.р.

2. фебруар 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
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ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-13/2018-III
1. фебруар 2018. године

Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 06020009- Текућа буџетска резерва, одобравају
се средства у износу од 550.000,00 динара,
на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 81, за финансирање извођења
радова на текућем одржавању зграде
Градске управе по уговору закљученом са ЗЗ
„Универзал“ Чачак.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се
на
апропријацију
81,
економска
класификација 511 – Зграде и грађевински
објекти – радови на згради градске управе,
Функционална класификација 130, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских средстава – Градска управа за
опште и заједничке послове, Програм 15.
Опште услуге локалне самоуправе, ПА
0602-0001,
Функционисање
локалне
самоуправе и градских општина.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска
управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-13/2018-III
1. фебруар 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

17.
На основу члана 47. став 6. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.
129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др.
закон) и члана 126. Статута града Чачка („Сл.
лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016),
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 1. фебруара 2018. године, донело је
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА ГРАДСКОГ
ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА
Члан 1.
У Пословнику Градског већа града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 4/2008 и
16/2013), у члану 12. став 1. тачка на крају
замењује се запетом и додају речи „писаним или
електронским путем.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу града
Чачка“.

19.

18.
На основу члана 121. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015 и 26/2016) и члана 13. Одлуке о
буџету града Чачка за 2018. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 24/2017), а по предлогу Градске
управе за финансије,

На основу члана 121. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015 и 26/2016) и члана 13. Одлуке о
буџету града Чачка за 2018. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 24/2017), а по предлогу Градске
управе за финансије,

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 1. фебруара 2018. године, донело је

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 1. фебруара 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) 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

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 32, економска класификација
499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“,
извор финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских средстава - Градско веће града
Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне
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2. фебруар 2018. године

самоуправе, програмска активност 06020009 - Текућа буџетска резерва, одобравају
се средства у износу од 54.500,00 динара, на
име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 240, за потребе ОШ „Свети
Ђакон Авакум“ Трнава, на име набавке
рачунара за шефа рачуноводства.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се
на
апропријацију
240,
економска
класификација 4632 – Капитални 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,
Индиректни
корисник буџетских средстава ОШ „Свети
Ђакон Авакум“ Трнава, Програм 9. Основно
образовање и васпитање, ПА 2002 - 0001,
Фунцкионисање 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: 06-13/2018-III
1. фебруар 2018. године

самоуправе, програмска активност 06020009 - Текућа буџетска резерва, одобравају
се средства у износу од 210.000,00 динара,
на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 460, за потребе ПУ „Моје
детињство“ Чачак, на име измирења обавеза
по уговору o финансијском лизингу за
путничко возило ŠKODA Octavia 1.2.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се
на
апропријацију
460,
економска
класификација 512 – Машине и опрема –
Функционална класификација 911, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских средстава – Градска управа за
друштвене
делатности,
Индиректни
корисник буџетских средстава Предшколска
установа „Моје детињство“ Чачак, Програм
8. Предшколско васпитање, ПА 2001 -0001,
Фунцкионисање
и
остваривање
предшколског васпитања и образовања.
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: 06-13/2018-III
1. фебруар 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

20.
На основу члана 121. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015 и 26/2016) и члана 13. Одлуке о
буџету града Чачка за 2018. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 24/2017), а по предлогу Градске
управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 1. фебруара 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 32, економска класификација
499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“,
извор финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских средстава - Градско веће града
Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне

21.
На основу члана 121. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015 и 26/2016) и члана 13. Одлуке о
буџету града Чачка за 2018. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 24/2017), а по предлогу Градске
управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 1. фебруара 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 32, економска класификација
499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“,
извор финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских средстава - Градско веће града

2. фебруар 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

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 93, за израду картица „Три
плус“ намењених породицама са троје и
више деце.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се
на
апропријацију
93,
економска
класификација 472 – Накнаде за социјалну
заштиту из буџета – подстицајна средства за
троје и више деце (Картица „Три плус“),
Функционална класификација 090, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских средстава – Градска управа за
опште и заједничке послове, Програм 11.
Социјална и дечија заштита, ПА 0901-0006,
Подршка деци и породици са децом.
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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:06-13/2018-III
1. фебруар 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

Страна 20 – Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

2. фебруар 2018. године
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