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65.
На основу члана 121. Статута града
Чачка (,,Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 4. Одлуке
о буџету града Чачка за 2016. годину („Сл.
лист града Чачка“ бр. 22/2015),
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 8. фебруара 2016. године, донело је

ПРАВИЛНИК
о критеријумима за остваривање права на
финансијску помоћ за вантелесну оплодњу
у 2016. години

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Cena ovog broja je 600 dinara
Godi{wa pretplata je 10.000 dinara

број парова укључи у поступак вантелесне
оплодње.
Шира права у смислу овог правилника
су: избор здравствене установе која ће
спроводити поступак вантелесне оплодње,
број покушаја вантелесне оплодње и године
старости жене.
Члан 2.
О правима по овом правилнику
Градоначелник обавештава грађане преко
средстава јавног информисања са којима је
град Чачак закључио уговор о оглашавању.

II. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

Члан 1.

Члан 3.

Овим правилником уређују се критеријуми, висина, поступак за остваривање
права на финансијску помоћ за вантелесну
оплодњу у 2016. години и начин извештавања
о наменском коришћењу додељених средстава.
Овим правилником утврђују се шира
права у односу на права из обавезног
зравственог осигурања у циљу да се што већи

Критеријуми за остваривање права на
финансијску помоћ за вантелесну оплодњу
су:
1. да пар има држављанство Републике
Србије
2. да пар има пребивалиште на
територији града Чачка најмање годину дана
пре дана подношења захтева;
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3. да пар испуњава критеријуме које је
прописала Републичка стручна комисија
Министарства здравља за лечење поступцима
биомедицински потпомогнутог оплођења;
4. да је пар, уколико је жена млађа од
40 година, искористио право на два покушаја
који се финансирају из средстава обавезног
здравственог осигурања.
III. ВИСИНА
ПОМОЋИ

ФИНАНСИЈСКЕ

Члан 4.
Висина финансијске помоћи износи до
300.000,00 динара по пару и исплаћују се
једнократно, у износу према профактури
здравствене установе која ће спроводити
поступак вантелесне оплодње.
У
истој
календарској
години
финансијска помоћ се може доделити
једанпут.
IV. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

9. februar 2016. godine

решење о упису установе у регистар код
надлежног органа;
5. потврда Републичког фонда за
здравствено осигурање - Филијале за
Моравички округ Чачак, да пар испуњава
критеријуме прописане од стране Републичке
стручне комисије Министарства здравља за
лечење
поступцима
биомедицински
потпомогнутог оплођења;
6. потврда Републичког фонда за
здравствено осигурање – Филијале за
Моравички округ Чачак,
да је пар
искористио право на два покушаја који се
финансирају
из средстава обавезног
здравственог осигурања, уколико је жена
млађа од 40 година. Уколико је жена старија
од 40 година, овај доказ није потребно
подносити.
Уколико поступак вантелесне оплодње
спроводи инострана здравствена установа,
документа те здравствене установе морају
бити преведена и оверена од стране судског
преводиоца.
Члан 6.

Члан 5.
Захтев за доделу финансијске помоћи
се подноси Градоначелнику града Чачка.
Уз захтев се прилаже:
1. извод из матичне књиге венчаних
или изјава оверена од стране два сведока да
пар живи заједно;
2. уверења о држављанству Републике
Србије пара;
3. уверења о пребивалишту пара и
фотокопије личних карти;
4. профактура зравствене установе,
која ће спроводити поступак вантелесне
оплодње, о висини средстава потребних за
покриће трошкова вантелесне оплодње и

Одлуку о додели финансијске помоћи
доноси Градоначелник.
На основу Одлуке закључује се уговор
између корисника средстава и града Чачка.
Уговором се уређују права и обавезе
уговорних страна.
Додељена средства се преносе на
основу закљученог уговора.
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V. НАЧИН ИЗВЕШТАВАЊА О
НАМЕНСКОМ КОРИШЋЕЊУ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА
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ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-28/2016-III
8. фебруар 2016. године

Члан 7.
Корисник средстава је дужан да
додељена средства користи искључиво за
намену за коју су му додељена.
Доказ о наменском трошењу додељених средстава је извештај са рачунима
здравствене установе о спроведеном поступку вантелесне оплодње, који је корисник
дужан да достави у року од 6 месеци од дана
преноса средстава.
Уколико корисник средстава, у року
из претходног става, не достави извештај са
рачунима здравствене установе, сматраће се
да средства нису наменски утрошена и
против истог покренуће се поступак за
повраћај пренетих средстава увећаних за
законску затезну камату.
Корисник средстава је дужан да
изврши повраћај неутрошених средстава, у
противном против истог ће се покренути
поступак за повраћај средстава увећаних за
законску затезну камату.
Недостављање извештаја, ненаменско
трошење средстава и неизвршавање повраћаја неутрошених средстава има за последицу
и неодобравање средстава у наредној години.
VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.

66.
На основу члана 121.Статута града
Чачка (,,Сл. лист града Чачка“ број 3/2008,
8/2013, 22/2013 и 15/2015), члана 43. Одлуке
о правима и услугама у социјалној заштити из
надлежности града Чачка (“Сл. лист града
Чачка” број 2/2013 и 22/2013), члана 20.
Правилника о остваривању права и пружању
услуга у социјалној заштити из надлежности
града Чачка (”Сл. лист града Чачка” број
6/2013),
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 8. фебруара 2016. године, донело је
ОДЛУКУ
1. УТВРЂУЈЕ СЕ износ месечне
делимичне накнаде трошкова комуналних
услуга, ( услуге водоснабдевања и употребе
канализације, испорука топлотне енергије и
изношења смећа) за 2016. годину у износу од
1.600,00 динара месечно по кориснику
(појединцу, односно породици).

Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Чачка“.

2. Право на делимичну накнаду из
тачке 1. Одлуке остварују корисници који
испуњавају услове прописане чланом 17. до
19. Правилника о остваривању права и
пружању услуга у социјалној заштити из
надлежности града Чачка (,,Сл.лист града
Чачка“ бр. 6/2013) и користи се на следећи
начин:
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1.ако се корисник определи за
делимичну накнаду трошкова за испоруку
топлотне енергије износ од 1.600,00 динара се
уплаћује ЈКП “Чачак” Чачак,
2. ако се корисник определи за
делимичну накнаду трошкова за услуге
водоснабдевања и употребе канализације и
услугу изношења смећа, износ од 1.600,00
динара се расподељује тако што се износ од
1.240,00 динара уплаћује ЈКП „Водовод“
Чачак или ЈКП ,,Моравац“ Мрчајевци, а
износ од 360,00 динара ЈКП „Комуналац“
Чачак или ЈКП ,, ,,Моравац“ Мрчајевци.
3. Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-28/2016-III
8. фебруар 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.

67.
На основу члана 121. Статута града
Чачка („Службени лист града Чачка“ број
3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015), члана 52.
став 2. Правилника о остваривању права и
пружању услуга у социјалној заштити из
надлежности града Чачка („Службени лист
града Чачка број 6/2013),
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној дана 8. фебруара 2016. године,
донело је
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ОДЛУКУ
1. УТВРЂУЈЕ СЕ цена дневног
смештаја у прихватилишту за пружање
услуга привременог смештаја за незбринута
лица и жртве насиља у породици за лица која
су ван територије града Чачка, у износу од
1.200,00 динара за 2016. годину.
2. Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-28/2016-III
8. фебруар 2016. године
ЧАЧАК
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.
68.
На основу члана 121. Статута града
Чачка (,,Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013, 22/2013 и 15/2015), члана 38.
Правилника о остваривању права и пружању
услуга у социјалној заштити из надлежности
града Чачка, (“Сл. лист града Чачка” број
6/2013),
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 8. фебруара 2016. године, донело је
О Д Л У К У
- ОДРЕЂУЈЕ СЕ цена часа услуге за
кориснике услуге „Помоћ у кући“ за одрасла
и стара лица у износу од 600,00 динара за
2016. годину.
- Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
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ГРАД ЧАЧАК

Градско веће
Број: 06-28/2016-III
8. фебруар 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.

69.
На основу члана 121. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013, 22/2013 и 15/2015),
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 8. фебруара 2016. године, донело је

РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању Комисије
за израду Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта
I
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уместо Милана Дамљановића, дипл. Инжењера пољопривреде;
- Миодраг Радивојевић, дипл. Инжењер
геодезије,
Служба
за
катастар
непокретности Чачак, уместо Младена
Јововића, дипл. инжењера геодезије.
II
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-28/2016-III
8. фебруар 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.
70.
На основу члана 7. став 3. Закона о
озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, број
96/2015) и члана 120. и 52. став 2. Сатута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“, број
3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015),

У Решењу Градског већа града Чачка,
број 06-7/2014-III од 20. јануара 2014. године
и број 06-9/2015-III од 26. јануара 2015.
године, у тачки I, за чланове Комисије за
израду Годишњег програма заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта
одређују се:

Градоначелник града Чачка, дана 1.
фебруара 2016. године, донео је

- Момчило Марковић, дипл. инжењер
пољопривреде, Институт за воћарство Чачак,
уместо
Мирослава
Јаћимовића,
дипл.
инжењера пољопривреде;
- Небојша Милошевић, доктор биотехничких наука, Институт за воћарство Чачак,

I

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за попис
незаконито изграђених објеката
на територији града Чачка

Образује се Комисија за попис
незаконито
изграђених
објеката
на
територији града Чачка, у саставу:
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-Драган Рапајић, дипл. грађeвински
инжењер, Градска управа за урбанизам,
-Душко
Којановић,
грађевински
техничар, Градска управа за урбанизам,
-Ђоко Шеловић, дипл. грађевински
инжењер, ЈКП „Градско зеленило“ Чачак,
-Бранимир
Перовић,
грађевивски
техничар, ЈП „Градац“ Чачак,
-Снежана Аврамовић, грађевински
техничар, ЈП „Градац“ Чачак,
-Димитрије Урошевић, грађевински
техничар, ЈКП „Чачак“ Чачак,
-Слободан Недељковић, правник, ЈКП
„Чачак“, Чачак,
-Вељко
Вучковић,
грађевински
техничар, ЈКП „Комуналац“ Чачак,
-Александар Станојевић, пољопривредни техничар, ЈКП „Комуналац“ Чачак,
-Радош
Кузмановић,
економски
техничар, ЈКП „Водовод“ Чачак,
Чевизовић,
машински
-Никола
техничар, ЈКП „Водовод“ Чачак,
-Синиша Станковић, програмер, ЈКП
„Водовод“ Чачак,
-Драгомир Илић, техничар, ЈКП
„Водовод“ Чачак,
-Мирослав Васиљевић, грађевински
техничар, ЈКП „Водовод“ Чачак,
-Небојша
Петковић,
струковни
економиста, ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак,
-Драган Тодоровић, возач моторног
возила, ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак,
-Никола
Живковић,
економиста,
Градска управа за инспекцијски надзор,
-Раде Радојичић, програмер, ЈКП
„Комуналац“ Чачак,
-Милован
Илић,
грађевински
техничар, ЈКП „Комуналац“ Чачак,
-Горан
Караклајић,
грађевински
техничар ЈКП „Водовод“ Чачак.

II
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Задатак Комисије је да:
- изврши евидентирање незаконито
изграђених
објеката на појединачном
пописном листу чија је садржина прописана
Правилником о садржини обрасца –
појединачног пописног листа за евидентирање незаконито изграђеног објекта („Сл.
гласник РС“, број 102/2015),
- поступа по инструкцијама, примедбама и налозима грађевинског инспектора,
- попише све грађевинске објекте који
се налазе на парцели која се пописује а према
инструкцијама добијеним од грађевинског
инспектора,
- прецизно утврди податке о објекту
који се пописује (намена, димензије,
спратност и друге обавезне податке из
појединачног пописног листа), као и
власнику парцеле, односно власнику објекта,
- преда уредно попуњене и потписане
пописне листе грађевинској инспекцији
наредног дана по сачињавању истих,
- за време пописа носе идентификационе картице које су у обавези да покажу
при уласку на парцелу,
- у случају да буду спречени да уђу на
локацију на којој врше попис, без одлагања
обавесте грађевинску инспекцију о насталом
проблему.
III
Пописом
руководе
грађевински
инспектори, као координатори комисије која
врши попис незаконито изграђених објеката.
Грађевински инспектори ће извршити
поделу чланова ове комисије у више радних
група са по два члана, за сваку радну групу
одредити подручје на коме ће се вршити
попис у оквиру зоне одређене Програмом
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пописа и свакодневно давати
упутства за вршење пописа.

потребна

IV
Рок за извршење пописа незаконито
изграђених објеката је 27. новембар 2016.
године.
V
Ово решење објавити у ,,Сл. листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 020-6/2016-II
1. фебруар 2016. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
мр Војислав Илић, с.р.
71.
На основу члана 19. став 2. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Сл.
гласник РС“ бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011,
32/2013 – одлука УС, 55/2014 и 96/2015-др.
закон) и члана 121. Статута града Чачка („Сл.
лист града Чачка“, бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013
и 15/2015), на предлог Савета за безбедност
саобраћаја,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 8. фебруара 2016. године донело је
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЧАЧКА ЗА 2016. ГОДИНУ
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I Овим програмом утврђује се
коришћење средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на
путевима на територији града Чачка за 2016.
годину.
II За реализацију овог програма
планирана су средства Одлуком о буџету
града Чачка за 2016. годину, у износу од
26.100.000,00 динара, а обезбедиће се
сразмерно оствареним приходима.
III Структура средстава из тачке II
овог програма је следећа:
ПРИХОДИ
- Приходи планирани Буџетом од
новчаних казни за саобраћајне прекршаје у
2016. години у износу од 22.000.000,00
динара и
- Пренета неутрошена средства од
новчаних казни за саобраћајне прекршаје из
2015. године у износу од 4.100.000,00 динара.
УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ
(СА ПРЕНЕТИМ СРЕДСТВИМА) …………..
......................................... 26.100.000,00 динара.
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
1. Средства за поправљање саобраћајне
инфраструктуре (у складу са Програмом
пословања ЈП „Градац” Чачак) у износу од
11.000.000,00 динара. Средства су планирана
Одлуком о буџету града Чачка за 2016.
годину на апропријацији 672, економска
класификација 425 - Текуће поправке и
одржавање - ЈП "Градац" Чачак - поправљање
саобраћајне инфраструктуре.
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2. Средства за остале намене у износу
од 15.100.000,00 динара и то:

класификација 423 - Услуге по уговору едукација деце у предшколским установама.

2.1. Едукација ученика основних школа у
износу од 1.100.000,00 динара. Средства су
планирана Одлуком о буџету града Чачка за
2016. годину на апропријацији 255,
економска класификација 4631 - Трансфери
осталим нивоима власти-Текући трансфери
основним
школамa-едукација
ученика
основних школа.
- Набавка опреме за унапређењe
безбедности саобраћаја за школске установе
у износу од 380.000,00 динара. Средства су
планирана Одлуком о буџету града Чачка за
2016. годину на апропријацији 256,
економска класификација 4632 - Трансфери
осталим нивоима власти - Капитални
трансфери основним школамa -набавка
опреме за унапређења безбедности саобраћаја
за школске установе.
- Набавка симулатора алкохолисаности код младих у износу од 70.000,00
динара. Средства су планирана Одлуком о
буџету града Чачка за 2016. годину на
апропријацији 278, економска класификација
4631 - Трансфери осталим нивоима властиТекући трансфери средњим школамa-набавка
симулатора алкохолисаности код младих.

2.6. Накнаде за рад Савета за
безбедност
саобраћаја
и
стручно
усавршавање у износу од 300.000,00 динара.
Средства су планирана Одлуком о буџету
града Чачка за 2016. годину на апропријацији
460, економска класификација 423 - Услуге
по уговору - накнаде за рад Савета за
безбедност
саобраћаја
и
стручно
усавршавање.

2.4. Едукација деце у предшколској
установи „Радост“ Чачак у износу од
400.000,00 динара. Средства су планирана
Одлуком о буџету града Чачка за 2016.
годину на апропријацији 388, економска
класификација 423 - Услуге по уговору едукација деце у предшколским установама.
2.5. Едукација деце у предшколској
установи „Моје детињство“ Чачак у износу
од 400.000,00 динара. Средства су планирана
Одлуком о буџету града Чачка за 2016.
годину на апропријацији 407, економска

2.7. Научно истраживачки рад у
области безбедности саобраћаја у износу од
1.000.000,00 динара. Средства су планирана
Одлуком о буџету града Чачка за 2016.
годину на апропријацији 461. економска
класификација 423 - Услуге по уговору научно истраживачки рад у области
безбедности саобраћаја.
2.8. Набавка промотивног материјала
за спровођење кампањи у циљу побољшања
безбедности
безбедности
учесника
у
саобраћају у износу од 400.000,00 динара.
Средства су планирана Одлуком о буџету
града Чачка за 2016. годину на апропријацији
462, економска класификација 426 Maтeриjaл-набавка промотивног материјала
за спровођење кампањи у циљу побољшања
безбедности
безбедности
учесника
у
саобраћају.
2.9. Набавка светлоодбојних прслука
за ученике првог разреда основних школа у
износу од 550.000,00 динара. Средства су
планирана Одлуком о буџету града Чачка за
2016. годину на апропријацији 463,
економска класификација 426 - Maтeриjaлнабавка светлоодбојних прслука за ученике
првог разреда основних школа.
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2.10. Набавка и надоградња радара "Т
ласер 3" у износу од 2.000.000,00 динара.
Средства су планирана Одлуком о буџету
града Чачка за 2016. годину на апропријацији
464, економска класификација 512 - Машине
и опрема - набавка и надоградња радара "Т
ласер 3.
2.11. Набавка возила опремљеног за
вршење увиђаја саобраћајних незгода и
прикупљање података о саобраћајним
незгодама у износу од 3.000.000,00 динара.
Средства су планирана Одлуком о буџету
града Чачка за 2016. годину на апропријацији
465, економска класификација 512 - Машине
и опрема - набавка возила опремљеног за
вршење увиђаја саобраћајних незгода и
прикупљање података о саобраћајним
незгодама.
2.12. Набавка видео надзора за градске
саобраћајнице, за проширење постојећег
видео надзора у износу од 3.000.000,00
динара. Средства су планирана Одлуком о
буџету града Чачка за 2016. годину на
апропријацији 466, економска класификација
512 - Машине и опрема - набавка видео
надзора за градске саобраћајнице, за
проширење постојећег видео надзора.
2.13. Набавка резервних делова за
постојећи видео надзор и опрему за контролу
саобраћаја и процесуирање саобраћајних
прекршаја –обавеза из 2015. године у износу
од 2.000.000,00 динара. Средства су
планирана Одлуком о буџету града Чачка за
2016. годину на апропријацији 467,
економска класификација 512 - Машине и
опрема - Набавка резервних делова за
постојећи видео надзор и опрему за контролу
саобраћаја и процесуирање саобраћајних
прекршаја - обавеза из 2015. године.

Strana broj 717— Broj 4

2.14. Набавка апарата за утврђивање
присуства алкохола у организму у износу од
400.000,00 динара. Средства су планирана
Одлуком о буџету града Чачка за 2016.
годину на апропријацији 468, економска
класификација 512 - Машине и опрема Набавка апарата за утврђивање присуства
алкохола у организму и
2.15. Медијско праћење активности из
области безбедности саобраћаја (обавезе из
2015. године) у износу од 100.000,00 динара.
Средства су планирана Одлуком о буџету
града Чачка за 2016. годину на апропријацији
582, економска класификација 423 - Услуге
по уговору -медијско праћење активности из
области безбедности саобраћаја -обавезе из
2015 године.
УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ.............................................................
………………………..... 26.100.000,00 динара.
IV О реализацији овог програма
стараће се Градска управа за финансије града
Чачка, Градска управа за друштвене
делатности града Чачка и Градска управа за
опште и заједничке послове града Чачка, а у
складу са предлогом Савета за безбедност
саобраћаја.
V
Овај
програм
објавити
„Службеном листу града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-28/2016-III
8. фебруар 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.

у
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72.
На основу члана 121. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 13. Одлуке
о буџету града Чачка за 2016. годину („Сл.
лист града Чачка“ бр. 22/2015), а по предлогу
Градске управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 8. фебруара 2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
- Из средстaва утврђених Одлуком о
буџету града Чачка за 2016. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 22/2015) раздео 2, Градско
веће, функционална класификација 111,
апропријација 33, 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, Локална самоуправа, Пројектна
активност
0602-0002
Функционисање
локалне самоуправе и градских општина,
одобравају се средства у износу од 600.000,00
динара, на име обезбеђења додатних
средстава на апропријацији 529, за трошкове
санације плафона у сали Дома у МЗ Трнава, у
којој се одржавају часови физичког
васпитања ученика ОШ „Ђакон Авакум“ у
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Трнави.
- Средства из тачке 1. Решења
распоређују се на апропријацију 529,
економска класификација 425 – Текуће
поправке и одржавање, Функционална
класификација 160, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава –
Градска управа за финансије, Програм 15.
Локална самоуправа, Пројектна активност
0602-0001 Месне заједнице.
- О извршењу овог решења стараће се
Градска управа за финансије.
- Ово решење објавити у ,,Службеном
листу града Чачка“.

ГРАД ЧАЧАК

Градско веће
Број: 06-28/2016-III
8. фебруар 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.
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