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ЧАЧАК 14. фебруар
2017. године

61.
На основу члана 120. Статута града Чачка
(,,Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015 и 26/2016) и члана 7. став 4.
Одлуке о манифестацијама у области културе од
значаја за град Чачак („Сл. лист општине Чачак“
бр. 7/2006 и 8/2006 - испр. и ,,Сл. лист града Чачка“
бр. 4/2009 и 10/2009),
Градоначелник града Чачка, дана 8.
фебруара 2017. године, донео је
РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА ОДБОРА МАНИФЕСТАЦИЈЕ
„ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ“
I
У Одбор манифестације „Дисово пролеће“
именују се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
-Данијела Ковачевић Микић, просветни
саветник
ЗА ЧЛАНОВЕ:
-

-

Цена овог броја је 600 динара
Годишња претплата је 10.000 динара
ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 022-1/17-II
8. фебруар 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милун Тодоровић, с.р.
62.

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 4. Одлуке о
буџету града Чачка за 2016. годину („Сл. лист
града Чачка“ бр. 25/2016),
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 13. фебруара 2017. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О
КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА
ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ У 2017. ГОДИНИ
Члан 1.

Душан Радојевић, члан Градског већа
града Чачка, ресорно задужен за област
омладине и културе,
Ана Богићевић, академски сликар,
Зорица Ђаковић, професор српског
језика и књижевности,
Даница Оташевић, виши библиотекар
у пензији,
Ивана Суботић, новинар,
Оливера
Недељковић,
виши
библиотекар,
Душан Даријевић, новинар,
Марија Радуловић, библиотекар за
културно - просветну делатност.
II

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

У Правилнику о критеријумима за
остваривање права на финансијску помоћ за
вантелесну оплодњу у 2017. години (,,Сл. лист
града Чачка“ број 1/2017), у члану 3. став 1. алинеја
четврта и члану 5. став 2. алинеја седма, број ,,40“
замењују се бројем ,,42“.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу града
Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-25/2017-III
13. фебруар 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
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63.
На основу члана 29. став 1. Закона о
комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр.
88/2011) и члана 5. став 2. Правилника о
субвенционисању трошкова комуналних услуга
породици са троје и више деце и дететом са
сметњама у развоју ("Сл. лист града Чачка", бр.
7/2015 и 18/2016),
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 13. фебруара 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О СУБВЕНЦИОНИСАНОЈ ЦЕНИ
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ПОРОДИЦИ СА
ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ И/ИЛИ ДЕТЕТОМ СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У 2017. ГОДИНИ
1. Субвенционисана цена комуналних
услуга породици са троје и више деце и/или са
дететом са сметњама у развоју која остварује право
на дечији додатак утврђује се тако што се збир
месечног износа рачуна за извршене комуналне
услуге умањује за износ до висине месечног
рачуна, а највише до висине месечног износа
дечијег додатка који је утврђен решењем
надлежног министарства, по једној породици.
2. Субвенционисана цена комуналних
услуга породици са троје и више деце и/или са
дететом са сметњама у развоју која не остварује
право на дечији додатак утврђује се тако што се
збир месечног износа рачуна за извршене
комуналне услуге умањује за износ до висине
месечног рачуна, а највише до 50% месечног
износа дечијег додатка који је утврђен решењем
надлежног министарства по једној породици.
3. Ово решење биће
"Службеном листу града Чачка".

објављено

у

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-25/2017-III
13. фебруар 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
64.
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 14. Одлуке о буџету
града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 25/2016), а по предлогу Градске управе
за финансије,

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 13. фебруара 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 25/2016) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 111, апропријација 34,
економска класификација 499 ,,Средства
резерве - Текућа резерва“, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава - Градско веће града
Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 06020009-Текућа буџетска резерва, одобравају
се средства у износу од 120.000,00 динара,
на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 271, за потребе Дома
културе Чачак, за измирење обавезе по
Решењу Републичке комисије за заштиту
права у поступцима јавних набавки, број 400-1390/2016 од 29. децембра 2016. године.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 271, економска
класификација 482 - Порези, обавезне
таксе, казне и пенали, Функционална
класификација 820, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава –
Градска управа за друштвене делатности,
Програм 13. Развој културе и информисања, ПА 1201-0001 Функционисање
локалних установа културе- средства
Града.
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: 06-25/2017-III
13. фебруар 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
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ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-25/2017-III
13. фебруар 2017. године

65.
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 14. Одлуке о буџету
града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 25/2016), а по предлогу Градске управе
за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 13. фебруара 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 25/2016) раздео 2,
Градско веће, функционална класификација 111, апропријација 34, економска
класификација 499 ,,Средства резерве Текућа резерва“, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава Градско веће града Чачка, Програм 15,
Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0009 - Текућа
буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 12.960,00 динара, на име
обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 266, за потребе Народног
музеја Чачак, за плаћање накнаде за рад
јавном бележнику по рачуну број 84742016, који се односи на оставинско Решење
УПП 20 - 2016 којим је Народни музеј
Чачак
одређен
као
тестаментални
наследник одређене имовине иза пок.
Дубравке Громовић из Београда.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 266, економска
класификација 423 - Услуге по уговору,
Функционална класификација 820, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава – Градска управа за
друштвене делатности, Програм 13. Развој
културе и информисања, ПА 1201-0001
Функционисање
локалних
установа
културе- средства Града.
3. О извршењу овог решења стараће се
Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.

14. фебруар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
66.
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 14. Одлуке о буџету
града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 25/2016), а по предлогу Градске управе
за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 13. фебруара 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 25/2016) раздео 2,
Градско
веће,
функционална
класификација 111, апропријација 34,
економска класификација 499 ,,Средства
резерве - Текућа резерва“, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава - Градско веће града
Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 06020009 - Текућа буџетска резерва, одобравају
се средства у износу од 250.000,00 динара,
за непланиране сврхе за које није утврђена
апропријација и то за реализацију Уговора
о изради студије изводљивости изградње
РХ центра и хотела са три звездице и
ванпансионских садржаја у центру Овчар
Бање, закљученог између града Чачка и
Д.О.О
„С.Т.D.З“
и
отвара
нова
апропријација 127/1, економска класификација 424 - Специјализоване услуге –
Израда студије изводљивости изградње РХ
центра и хотела са три звездице и
ванпансионских садржаја у центру Овчар
Бање, Функционална класификација 620,
извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава – Градска
управа за урбанизам,
Програм 1,
Урбанизам и просторно планирање, ПА
1101-0001 Просторно и урбанистичко
планирање.
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2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на нову апропријацију 127/1, економска
класификација 424 - Специјализоване
услуге – Израда студије изводљивости
изградње РХ центра и хотела са три
звездице и ванпансионских садржаја у
центру Овчар Бање, Функционална
класификација 620, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава –
Градска управа за урбанизам, Програм 1,
Урбанизам и просторно планирање, ПА
1101-0001 Просторно и урбанистичко
планирање.
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: 06-25/2017-III
13. фебруар 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
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