ГОДИНА LIII

БРОЈ 2

ЧАЧАК 19. фебруар
2019. године

13.
На основу члана 19. став 2. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гласник
РС“ бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011 и 32/2013 –
Одлука УС, 55/2014, 96/2015-др. закон, 9/2016Одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др. закон и
87/2018) и члана 121. Статута града Чачка („Сл.
лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 11/2018), на предлог Савета за
безбедност саобраћаја,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 7. фебруара 2019. године донело је
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ
I Овим програмом утврђује се коришћење
средстава
за
финансирање
унапређења
безбедности саобраћаја на путевима на територији
града Чачка за 2019. годину.
II За реализацију овог програма планирана су
средства Одлуком о буџету града Чачка за 2019.
годину у износу од 24.000.000,00 динара, у оквиру
Пројекта 0701-01 - "Унапређење безбедности
саобраћаја" и обезбедиће се сразмерно оствареним
приходима.

Цена овог броја је 600 динара
Годишња претплата је 10.000 динара

1.1. Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката
поправљање
саобраћајне
инфраструктуре 8.000.000,00 динара и
1.2. Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката-поправљање саобраћајне инфраструктуре
(полигон за обуку возача) 4.000.000,00 динара.
Средства су планирана Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину на позицији 463,
економска класификација 425 - Текуће поправке и
одржавање.
2. Средства за остале намене 12.000.000,00 динара
и то:
1.1. Стручне услуге- накнаде за рад Савета за
безбедност саобраћаја и стручно усавршавање
100.000,00 динара,
1.2. Остале опште услуге-Израда стратегије
у области саобраћаја 2.500.000,00 динара,
1.3. Остале опште услуге-превентивно
промотивне активности из области безбедности
саобраћаја 510.000,00 динара и
1.4. Остале опште услуге-позоришна
представа из области безбедности саобраћаја
590.000,00 динара.
Средства су планирана Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину на позицији 462,
економска класификација 423 – Услуге по уговору.

III Структура средстава из тачке 2. овог програма
је следећа:

2.1. Материјали за посебне намене-Набавка
седишта за прворођену децу 2.000.000,00 динара,

Приходи
1. Приходи планирани Одлуком о буџету од
новчаних казни за саобраћајне прекршаје у 2019.
години износе 24.000.000,00 динара.

2.2. Материјали за посебне наменепотрошни материјал за уређаје за откривање
саобраћајних прекршаја 300.000,00 динара и

УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ИЗНОСЕ
24.000.000,00 ДИНАРА
Расходи и издаци
1. Средства за поправљање саобраћајне
инфраструктуре јединице локалне самоуправе
12.000.000,00 динара и то:

2.3. Материјали за посебне намене- набавка
светлоодбојних прслука за ђаке прваке и
дидактичких средстава 500.000,00 динара.
Средства су планирана Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину на позицији 464,
економска класификација 426 – Материјал.
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3.1. Опрема за јавну безбедност-набавка
возила за хитне интервенције при саобраћајним
удесима 3.500.000,00 динара,
3.2. Опрема за јавну безбедност-техничко
опремање
јединица
саобраћајне
полиције
500.000,00 динара и
3.3. Опрема за јавну безбедност-набавку
опреме за проширење и одржавање постојећег
видео надзора 1.500.000,00 динара.
Средства су планирана Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину на позицији 465,
економска класификација 512-Машине и опрема.
УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
24.000.000,00 ДИНАРА
IV Подела седишта за прворођену децу вршиће се
лицима која остварују права у складу са
Правилником о једнократној новчаној помоћи за
новорођену децу („Сл. лист града Чачка“ 5/2018).“
V О реализацији овог програма стараће се Градска
управа за финансије и Градска управа за опште и
заједничке послове, а у складу са предлогом
Савета за безбедност саобраћаја.
VI Овај програм објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-15/2019-II
7. фебруар 2019. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ,
Милица Дачић, с.р.
заменик градоначелника
14.
На основу члана 58. Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, број
21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон и 95/2018 –
др. закон), члана 5. Уредбе о критеријумима за
разврставање радних места и мерилима за опис
радних места службеника у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 88/2016 и 113/2017
– др. закон и 95/2018 – др. закон), члана 4. Уредбе
о критеријумима за разврставање радних места и
мерилима за опис радних места намештеника у
аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе „Службени гласник Републике
Србије“, број 88/2016),
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 18. фебруара 2019. године, усвојило је

19. фебруар 2019. године
ПРАВИЛНИК

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКA О
УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У
ГРАДСКИМ УПРАВАМА, СТРУЧНИМ
СЛУЖБАМА И ГРАДСКОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЧАЧКА
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у градским
управама, стручним службама и градском
правобранилаштву града Чачка („Службени лист
града Чачка“, број 10/2017, 14/2017, 21/2017,
10/2018, 16/2018, 18/2018 и 26/2018), у глави VI,
називи радних места, звања, број службеника,
описи радних места и услови за запослење у
Градској управи за друштвене делатности града
Чачка, у члану 47. став 1. алинеја 2, број „16“,
замењује се бројем „17“.
Члан 2.
У глави VI, члану 48. у Служби за борачко
инвалидску заштиту, после подтачке 2. додаје се
нова подтачка 3. која гласи:
Радно место у области борачко инвалидске
заштите и праћење прописа
Звање: Самостални саветник
Број извршилаца: 1
Опис послова: прати прописе из области
борачко инвалидске заштите, води поступак у вези
утврђивања права у првом степену ратних војних
инвалида из оружаних акција после 17.8.1990.
године и других права предвиђених законом о
правима бораца, престанак инвалидских права
мирнодопских породичних и ратних војних
инвалида којима је то право признато по основу
учешћа у Другом светском рату, обавља сложене
стручне послове и друге послове које одреди
начелник.
Услови: стечено високо образовање из
научне области правне науке – дипломирани прав–
ник на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким стру–
ковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјал–
истичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, најмање 5 година радног
искуства у струци и познавање рада на рачунару.
Досадашње подтачке 3. до 17. постају
подтачке 4. до 18.
Члан 3.
У глави VI тачка 1. Служба за борачко
инвалидску заштиту, у досадашњој подтачки 3.
која постаје подтачка 4. Радно место из области

19. фебруар 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

борачко инвалидске заштите, која је овом изменом
постала подтачка 4., број службеника 2, замењује
се бројем 1, а у опису послова, речи „престанак
инвалидских права и послове на остваривању
права мирнодопских породичних и ратних војних
инвалида којима је то право признато по основу
учешћа у другом светском рату и права из оружа–
них акција послове 17.8.1990. године“, бришу се.
Члан 4.
У глави VI тачка 2. Служба за послове
друштвене бриге о деци, у досадањој подтачки 8.
која постаје подтачка 9. Радно место за
финансијске послове, у делу „звање“, испред речи
„саветник“, додаје се реч „самостални“, а код
услова речи: „најмање 3 године радног искуства у
струци“ замењују се речима „најмање 5 година
радног искуства у струци“.
Члан 5.
У глави VI, тачка 3. Служба за друштвене
делатности, у досадашњој подтачки 12. која
постаје подтачка 13. Радно место: Шеф службе за
друштвене делатности, после речи „Звање“ брише
се реч „самостални“, а код услова речи: „најмање
5 година радног искуства у струци“ замењују се
речима „најмање 3 године радног искуства у
струци“.
Члан 6.
У глави VI, у досадашњој подтачки 13. која
постаје подтачка 14. у називу радног места Самос–
тални саветник за правне послове у области друш–
твених делатности, реч „самостални“, брише се, а
после речи: „Звање“ брише се реч „Самостални“ и
код услова речи: „најмање 5 година радног
искуства у струци“ замењују се речима „најмање 3
године радног искуства у струци“.
Члан 7.
У глави XI називи радних места, звања,
број службеника, описи радних места и услови за
запослење у Градској управи за стручне послове
Скупштине, Градоначелника и Градског већа
града Чачка, у члану 58. тачка 5.в) Стручна служба
Скупштине града, Кацеларија председника и
заменика председника Скупштине, подтачка 19.
Радно место техничког секретара у посланичкој и
одборничкој
канцеларији,
звање:
„млађи
референт“, мења се и гласи: „виши референт“, а
код услова речи „завршен приправнички стаж“
замењују се речима „најмање 5 година радног
искуства у струци“.
Члан 8.
У глави XI називи радних места, звања,
број службеника, описи радних места и услови за
запослење у Градској управи за стручне послове
Скупштине, Градоначелника и Градског већа
града Чачка, у члану 58. тачка 5.в) Стручна служба
Скупштине града, Канцеларија председника и
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заменика председника Скупштине, подтачка 20.
Радно место техничког секретара председника
Скупштине и заменика председника Скупштине,
звање: „виши референт“, мења се и гласи: „млађи
референт“, а код услова речи „најмање 5 година
радног искуства у струци“ замењују се речима
„завршен приправнички стаж“.
Члан 9.
Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-23/2019-III
18. фебруар 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
15.
На основу члна 7. став 3. Одлуке о додатној
финансијској подршци породици са децом (''Сл.
лист града Чачка'' бр. 1/2015 и 6/2018) и члана 3
став 2 Правилника о једнократној новчаној помоћи
за новорођену децу (''Сл. лист града Чачка'' бр. 5
/2018),
Градско веће града Чачка на седници
одржаној 18. фебруара 2019. године донело је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ
ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА
НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ У 2019. ГОДИНИ
1. Висина једнократне новчане помоћи за
свако прворођено и другорођено дете рођено у
2019. години у породици износи 10.000,00 динара.
2. Висина једнократне новчане помоћи за
свако трећерођено дете рођено у 2019. години у
породици износи 20.000,00 динара.
3. Висина једнократне новчане помоћи за
свако четврторођено и свако наредно рођено дете
у 2019. години у породици износи 30.000,00
динара.
4. Ово решење објавити у Службеном листу
града Чачка.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-23/2019-III
18. фебруар 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
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16.

19. фебруар 2019. године

17.

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 14. Одлуке о
буџету града Чачка за 2019. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 27/2018), 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, 26/2016 и 11/2018) и члана 14. Одлуке о
буџету града Чачка за 2019. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу Градске
управе за финансије,

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 7. фебруара 2019. године, донело је

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 18. фебруара 2019. године, донело је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 27/2018) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 130, апропријација 26,
извор финансирања 01 ( Издаци из
средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско
веће града Чачка, Програм 0602, Опште
услуге локалне самоуправе, програмска
активност 0009 - Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од
72.000,00 динара (60.000,00 динара нето и
12.000,00 динара припадајући порез на
друге приходе), на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 6/1,
за новчану помоћ породици Александра
Вуколића, у току лечења мајке.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 6/1, економска
класификација 472 - Накнаде за социјалну
заштиту из буџета, Расходи по наменама
4721 – Накнаде из буџета у случају болести
и
инвалидности,
Функционална
класификација 090, Извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава –
Градоначеник града,
Програм 0901
Социјална и дечија заштита, ПА 0011
Новчане помоћи.
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: 06-15/2019-III
7. фебруар 2019. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ,
Милица Дачић, с.р.
заменик градоначелника

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 27/2018) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 130, апропријација 26,
извор финансирања 01 ( Издаци из
средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско
веће града Чачка, Програм 0602, Опште
услуге локалне самоуправе, програмска
активност 0009 - Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од
120.000,00 динара (100.000,00 динара нето
и 20.000,00 динара припадајући порез на
друге приходе), на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 6/1,
за новчану помоћ Јани Павловић из
Прислонице, члану Карате клуба „Чачак“
– секција Прељина за припреме и
такмичења у 2019. години и одлазак на
Светско првенство у Штутгарт, Немачка.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 6/1, економска
класификација 472 - Накнаде за социјалну
заштиту из буџета, Расходи по наменама,
4727 – Накнаде из буџета за образовање,
културу, науку и спорт, Функционална
класификација 090, Извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава –
Градоначелник града, Програм 0901 –
Социјална и дечија заштита ПА 0011
Новчане помоћи.
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: 06-23/2019-III
18. фебруар 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

19. фебруар 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

18.

Страна 57 – Број 2

19.

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 14. Одлуке о
буџету града Чачка за 2019. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 27/2018), 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, 26/2016 и 11/2018) и члана 14. Одлуке о
буџету града Чачка за 2019. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу Градске
управе за финансије,

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 18. фебруара 2019. године, донело је

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 18. фебруара 2019. године, донело је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 27/2018) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 130, апропријација 26,
извор финансирања 01 ( Издаци из
средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско
веће града Чачка, Програм 0602, Опште
услуге локалне самоуправе, програмска
активност 0009 - Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од
90.000,00 динара (75.000,00 динара нето и
15.000,00 динара припадајући порез на
друге приходе), на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 6/1,
за новчану помоћ породици у току лечења
Софије Мајсторовић из Чачка.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 6/1, економска
класификација 472 - Накнаде за социјалну
заштиту из буџета, Расходи по наменама
4721 – Накнаде из буџета у случају болести
и
инвалиднсти,
Функционална
класификација 090, Извор финансирања
01 (Издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава –
Градоначелник града, Програм 0901
Социјална и дечија заштита, ПА 0011
Новчане помоћи.
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: 06-23/2019-III
18. фебруар 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 27/2018) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 130, апропријација 26,
извор финансирања 01 ( Издаци из
средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско
веће града Чачка, Програм 0602, Опште
услуге локалне самоуправе, програмска
активност 0009 - Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од
222.000,00 динара (185.000,00 динара нето
и 37.000,00 динара припадајући порез на
друге приходе), на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 6/1,
за новчану помоћ Тијани Николић из Чачка
за одлазак на Светско првенство у
базенским дисциплинама у Лигнану,
Италија.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 6/1, економска
класификација 472 - Накнаде за социјалну
заштиту из буџета, Расходи по наменама,
4727 – Накнаде из буџета за образовање,
културу, науку и спорт, Функционална
класификација 090, Извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава –
Градоначелник града, Програм 0901 –
Социјална и дечија заштита ПА 0011
Новчане помоћи.
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: 06-23/2019-III
18. фебруар 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

Страна 58 – Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

20.

19. фебруар 2019. године

21.

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 14. Одлуке о
буџету града Чачка за 2019. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 27/2018), 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, 26/2016 и 11/2018) и члана 14. Одлуке о
буџету града Чачка за 2019. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу Градске
управе за финансије,

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 18. фебруара 2019. године, донело је

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 18. фебруара 2019. године, донело је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 27/2018) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 130, апропријација 26,
извор финансирања 01 ( Издаци из
средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско
веће града Чачка, Програм 0602, Опште
услуге локалне самоуправе, програмска
активност 0009 - Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од
346.500,00 динара, на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 71, за
набавку дувача снега марке HUSQVARNA
ST RBZ 961930128 за потребе обављања
делатности цивилне заштите.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 71, економска
класификација 512 – Машине и опрема,
Расход по наменама 5129 – Опрема за
производњу, моторна, непокретна и
немоторна
опрема,
Функционална
класификација 130, Извор финансирања
01 (издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава –
Градска управа за опште и заједничке
послове, Програм 0602 Опште услуге
локалне самоуправе, ПА 0014 Управљање
у ванредним ситуацијама.
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: 06-23/2019-III
18. фебруар 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 27/2018) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 130, апропријација 26,
извор финансирања 01 ( Издаци из
средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава - Градско
веће града Чачка, Програм 0602, Опште
услуге локалне самоуправе, програмска
активност 0009- Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од
300.000,00 динара, за непланиране сврхе
за које није утврђена апропријација и то за
вршење послова стручног надзора над
извођењем радова на адаптацији дела
зграде Дома културе у оквиру реализације
пројекта „Start up centar” НТП-а Чачак и
отвара
нова
апропријација
170/1,
економска
класификација
424Специјализоване услуге, Расход по
наменама 4249 – Остале специјализоване
услуге, Функционална класификација 490,
извор финансирања 01 ( Издаци из
средстава буџета града)
Директни
корисник буџетских средстава – Градска
управа за локални економски развој,
Програм 1501 Локални економски развој,
Пројекат 1501 -23 Start up centar.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на нову апропријацију 170/1, економска
класификација 424- Специјализоване
услуе, Расход по наменама 4249 – Остале
специјализоване услуге, Функционална
класификација 490, извор финансирања 01
( Издаци из средстава буџета града)
Директни корисник буџетских средстава –
Градска управа за локални економски
развој, Програм 1501 Локални економски
развој, Пројекат 1501 -23 Start up centar.
3. О извршењу овог решења стараће се
Градска управа за финансије.

19. фебруар 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-23/2019-III
18. фебруар 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

Страна 59 – Број 2

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-15/2019-III
7. фебруар 2019. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ,
Милица Дачић, с.р.
заменик градоначелника
23.

22.
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 14. Одлуке о
буџету града Чачка за 2019. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу Градске
управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 7. фебруара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 27/2018) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 130, апропријација 26,
извор финансирања 01 ( Издаци из
средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско
веће града Чачка, Програм 0602, Опште
услуге локалне самоуправе, програмска
активност 0009 - Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од
710.000,00 динара, на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 235,
за потребе ОШ „Прељина“ Прељина, на
име плаћања услуге превоза ученика.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 235, економска
класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти, Расход по наменама 4727
– Накнаде из буџета за образовање,
културу, науку и спорт, Функционална
класификација 912, Извор финансирања
01 (издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава –
Градска управа за друштвене делатности,
Индиректни корисник буџетских средтава
ОШ „Прељина“ Прељина, Програм 2002
Основно образовање и васпитање, ПА 0001
Функционисање основних школа.
3. О извршењу овог решења стараће се
Градска управа за финансије.

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 14. Одлуке о
буџету града Чачка за 2019. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу Градске
управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 7. фебруара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 27/2018) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 130, апропријација 26,
извор финансирања 01 ( Издаци из
средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско
веће града Чачка, Програм 0602, Опште
услуге локалне самоуправе, програмска
активност 0009 - Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од
18.000,00 динара, на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 235,
за потребе ОШ „Татомир Анђелић“
Мрчајевци, на име исплате солидарне
помоћи у медицинском лечењу троје
запослених.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 235, економска
класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти, Расход по наменама 4144
– Помоћ у медицинском лечењу
запосленог или члана уже породице и
друге
помоћи,
Функционална
класификација 912, Извор финансирања
01
(издаци из средстава буџета
Града), Директни корисник буџетских
средстава – Градска управа за друштвене
делатности,
Индиректни
корисник
буџетских средтава ОШ „Татомир
Анђелић“ Мрчајевци, Програм 2002

Страна 60 – Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Основно образовање и васпитање, ПА 0001
Функционисање основних школа.
3. О извршењу овог решења стараће се
Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-15/2019-III
7. фебруар 2019. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ,
Милица Дачић, с.р.
заменик градоначелника
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ПА
0002
Функционисање
месних
заједница – редовно пословање.
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: 06-15/2019-III
7. фебруар 2019. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ,
Милица Дачић, с.р.
заменик градоначелника
25.

24.
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 14. Одлуке о
буџету града Чачка за 2019. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 27/2018), 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, 26/2016 и 11/2018) и
члана 14. Одлуке о буџету града Чачка за 2019.
годину („Сл. лист града Чачка“ бр. 27/2018), а
по предлогу Градске управе за опште и
заједничке послове,

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 7. фебруара 2019. године, донело је

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 7. фебруара 2019. године, донело је

РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 27/2018) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 130, апропријација 26,
извор финансирања 01 ( Издаци из
средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско
веће града Чачка, Програм 0602, Опште
услуге локалне самоуправе, програмска
активност 0009 - Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од
118.272,00 динара, на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 542,
за потребе МЗ „3. децембар“ Чачак, на име
завршетка радова на отвореном спортском
терену у Месној заједници.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 542, економска
класификација 426 – Материјал, Расход по
наменама 4269 – Материјал за посебне
намене, Функционална класификација 160,
Извор финансирања 01 (издаци из
средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава – Градска
управа
за
финансије,
Индиректни
корисник буџетских средстава – Месна
заједница „3. децембар“ Чачак, Програм
0602 Опште услуге локалне самоуправе,

РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 27, економска класификација
499 ,,Средства резерве - Стална буџетска
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 169.500,00 динара, на име
обезбеђeња средстава за измирење обавеза по
испостављеним фактурама Завода за јавно
здравље Чачак, за извршене услуге узимања
узорака речних вода, одређивање укупних
масти и уља у води и завршно ( стручно)
мишљење
о
резултатима
испитивања
површинских вода по узорцима.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 70, економска класификација
484 - Накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или
других природних узрока, Функционална
класификација 130, извор финансирања 01
(издаци из буџета Града) Директни корисник
буџетских средстава Градска управа за опште и
заједничке послове.
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3. О извршењу овог решења стараће се Градска
управа за финансије.

3. О извршењу овог решења стараће се Градска
управа за финансије.

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-15/2019-III
7. фебруар 2019. године

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-15/2019-III
7. фебруар 2019. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ,
Милица Дачић, с.р.
заменик градоначелника

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ,
Милица Дачић, с.р.
заменик градоначелника

26.
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 14. Одлуке о
буџету града Чачка за 2019. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 27/2018), а по предлогу Градске
управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 7. фебруара 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 26, извор финансирања 01 (
Издаци из средстава буџета града),
Директни корисник буџетских средстава –
Градско веће града Чачка, Програм 0602,
Опште
услуге
локалне
самоуправе,
програмска
активност 0009 - Текућа
буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 68.400,00 динара (57.000,00
динара нето и 11.400,00 динара припадајући
порез на друге приходе), на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 6/1, за
новчану помоћ Станимиру Бјелићу из
Чачка, у току лечења.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се
на
апропријацију
6/1,
економска
класификација 472 - Накнаде за социјалну
заштиту из буџета, Расходи по наменама
4721 – Накнаде из буџета у случају болести
и
инвалидности,
Функционална
класификација 090, Извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава –
Градоначеник града,
Програм 0901
Социјална и дечија заштита, ПА 0011
Новчане помоћи.

Завод за заштиту споменика културе
Краљево у име Републичког завода за заштиту
споменика културе, на основу члана 48. став 1.
Закона о културним добрима (,,Службени гласник
РС“, бр.71/94, 52/2011-др.закон, 99/2011-др.закон),
објављује
ЈАВНИ ОГЛАС
Обавештавају се сопственици и корисници
катастарских парцела и објеката на њима, као и
заинтересовани органи и установе, да је покренут
поступак за утврђивање Зграде Гимназије у Чачку
за споменик културе. Зграда Гимназије у Чачку са
околином (у даљем тексту: споменик културе), налази се на територији Града Чачка, на катастарској
парцели број 338 К.О. Чачак, у јавној својини.
Заштићену околину споменика културе чине
катастарске парцеле број 338, 2165 и 336 К.О.
Чачак, у јавној својини, катастарске парцеле број
346 и 335 К.О. Чачак, у државној својини,
катастарске парцеле број 337 и 854 К.О. Чачак, у
приватној својини и катастарска парцела број 853
К.О. Чачак, у мешовитој својини.
На основу члана 48. Закона о културним
добрима (,,Службени гласник РС “, бр.71/94,
52/2011-др.закон, 99/2011-др.закон) сопственици,
као и заинтересовани органи и установе имају
право да о томе дају своје мишљење. Мишљење се
у писаној форми доставља Заводу за заштиту
споменика културе Краљево, на адресу: Краљево,
Цара Лазара бр. 24., са назнаком: Гимназија у
Чачку, јавни оглас.
Рок за давање мишљења је 30 дана од
објављивања овог огласа.
Након истека овог рока, сматраће се да је
мишљење сопственика наведених непокретности
дато, а поступак њиховог утврђивања за културно
добро, односно за заштићену околину културног
добра, биће настављен. За сва обавештења
обратити се на телефон: 036/331-866.

Страна 62 – Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

19. фебруар 2019. године

САДРЖАЈ
13. Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на
територији града Чачка за 2019. годину ..................................................................................................................53
14. Правилник о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским
управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка .......................................................54
15. Решење о утврђивању висине једнократне новчане помоћи за новорођену децу у 2019. години .................55
16. Решење Градског већа о употреби средстава текуће буџетске резерве ..........................................................56
17. Решење Градског већа о употреби средстава текуће буџетске резерве ..........................................................56
18. Решење Градског већа о употреби средстава текуће буџетске резерве ..........................................................57
19. Решење Градског већа о употреби средстава текуће буџетске резерве ..........................................................57
20. Решење Градског већа о употреби средстава текуће буџетске резерве ..........................................................58
21. Решење Градског већа о употреби средстава текуће буџетске резерве ..........................................................58
22. Решење Градског већа о употреби средстава текуће буџетске резерве ..........................................................59
23. Решење Градског већа о употреби средстава текуће буџетске резерве ..........................................................59
24. Решење Градског већа о употреби средстава текуће буџетске резерве ..........................................................60
25. Решење Градског већа о употреби средстава текуће буџетске резерве ..........................................................60
26. Решење Градског већа о употреби средстава текуће буџетске резерве ..........................................................61
- Јавни оглас ...............................................................................................................................................................61

ИЗДАВАЧ: Скупштина града Чачка, АДМИНИСТРАЦИЈА: Стручна служба Скупштине. Адреса
е-поште: strucniposlovi@cacak.org.rs. ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Мирослав Петковић,
секретар Скупштине града Чачка. Жиро рачун за претплату: рачун буџета града Чачка број:
840-745141843-30 код управе за трезор Чачак. Штампа: „Офис сервис“ - Чачак

