ГОДИНА LIII

БРОЈ 4

ЧАЧАК 20. март
2019. године

Цена овог броја је 600 динара
Годишња претплата је 10.000 динара

II

67.
На основу члана 120. Статута града Чачка
(,,Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018) 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),

Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 022-1 /19-II
25. фебруар 2019. године

Градоначелник града Чачка, дана 25.
фебруара 2019. године, донео је

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милун Тодоровић, с.р.

РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА ОДБОРА МАНИФЕСТАЦИЈЕ
„ДИСОВО ПРОЛЕЋЕ“
I
У Одбор манифестације „Дисово пролеће“
именују се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
- Проф. др Горан Максимовић, Универзитет у
Нишу
ЗА ЧЛАНОВЕ:
1. Владан Милић, помоћник градоначелника града
Чачка за област друштвених делатности,
2. Александра Мишић, проф. српског језика и
књижевности, Гимназија Чачак,
3. Јулка Маринковић, кустос, Уметничка галерија
„Надежда Петровић“ Чачак,
4. Зорица Лешевић Станојевић, новинар, Чачански
глас,
5. Душица Брковић, библиотекар, Градска
библиотека ,,Владислав Петковић Дис“Чачак,
6. Дубравка Илић, виши библиотекар, Градска
библиотека ,,Владислав Петковић Дис“ Чачак,
7. Маријана Лазић, библиотекар, Градска
библиотека ,,Владислав Петковић Дис“ Чачак,
8. Зоран Јуреш, академски графичар.

68.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини ("Сл. гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017
и 95/2018), 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 33. став 2.
Одлуке о прибављању, располагању и управљању
стварима у јавној својини града Чачка („Сл. лист
града Чачка“ бр. 14/2018),
Градско веће града Чачка на седници
одржаној дана 13. марта 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању на коришћење телевизора SMART
LED TV 49“ Toshiba са додатном опремом
I ДАЈЕ СЕ осам телевизора SMART LED
TV 49“ Toshiba 49U6763DG, осам носача за LCD
Prosto LCDH464F 32“-65“ 35kg/max vesa
600x400/fiksni, осам каблова UTP cable CAT 5E са
конекторима Velteh UT-23 15m, који су у јавној
својини града Чачка, школама средњег и високог
образовања на територији града Чачка, на
коришћење.
На коришћење се даје по један телевизор,
носач и кабл, ближе описан у претходном ставу,
Економској школи, Гимназији, Машинско –
саобраћајној школи, Медицинској школи,
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Прехрамбено – угоститељској школи и Техничкој
школи, Агрономском факултету и Високој школи
техничких струковних студија Чачак, све на
територији града Чачка без накнаде, на период од
пет година.
II Град је покретне ствари ближе описане
тачком I став 1 овог решења, прибавио у јавну
својину на основу уговора о реализацији пројекта
„Инфо - активизам“ број 401-01-64/2018-04 од
25.07.2018.године, закљученог између Града и
Министарства омладине и спорта РС, након
учешћа у Јавном конкурсу за подршку јединицама
локалне самоуправе у спровођењу омладинске
политике на локалном нивоу, а укупна набавна
вредност ових покретних ствари је 403.320,00
динара, за које су средства обезбеђена Законом о
Буџету Републике Србије за 2018. годину.
III Образовне установе ближе наведене
тачком I став 2 овог решења су дужне да ствари у
јавној својини града Чачка користе у сврху
обављања послова из своје делатности, односно за
едукацију и обавештавање средњошколаца и
студената о актуелностима од значаја за
унапређење квалитета живота младих града Чачка,
кроз креирање нових услуга и сервиса као и
побољшање квалитета већ постојећих.
IV На основу овог решења Градоначелник
града Чачка ће закључити уговор о давању на
коришћење покретних ствари ближе описаних
тачком I став 1 са директорима образовних
установа наведеним тачком I став 2 овог решења.
V Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-31/2019-III
13. март 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
69.
На основу члана 11 Закона о финансијској
подршци породици са децом („Сл. гласник РС“
број 113/2017 и 50/2018) и члана 31. став 1. Одлуке
о додатној финансијској подршци породици са
децом („Сл. лист града Чачка“ број 1/2015 и
6/2018),
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 13. марта 2019. године, донело је

20. март 2019. године
РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ
ЛЕТОВАЊА ДЕЦЕ У ОДМАРАЛИШТУ
„ОВЧАР“ У УЛЦИЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Овим решењем утврђује се економска цена
летовања детета предшколског узраста и ученика
основне школе у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу,
Република Црна Гора за 2019. годину.
II
Економска
цена
летовања
детета
предшколског узраста и ученика основне школе до
завршеног осмог разреда у одмаралишту „Овчар“
у Улцињу утврђује се у износу од 18.000,00
динара.
III
Учешће родитеља у економској цени
летовања за дете предшколског узраста и ученика
основне школе до завршеног четвртог разреда
износи 13.500,00 динара и може да се плати у три
месечне рате и то:
- прва рата у износу 4.500,00 динара доспева
најкасније десет дана пре поласка на летовање,
- друга рата у износу од 4.500,00 динара доспева
најкасније тридесет дана од уплате прве рате,
- трећа рата у износу од 4.500,00 динара доспева
најкасније у року од 60 дана од дана уплате прве
рате.
IV
За летовање ученика основне школе
узраста од петог до осмог разреда цену летовања
из тачке II овог решења у износу од 18.000,00
динара, родитељ може да плати у четири рате и то:
- прва рата у износу од 4.500,00 динара доспева
најкасније десет дана пре поласка на летовање,
- друга рата у износу од 4.500,00 динара доспева
најкасније тридесет дана од дана уплате прве рате,
- трећа рата у износу од 4.500,00 динара доспева
најкасније у року од 60 дана од дана уплате прве
рате,
- четврта рата у износу од 4.500,00 динара доспева
најкасније у року од 90 дана од дана уплате прве
рате.
V
Треће и свако наредно дете по реду рођења
предшколског и школског узраста до завршеног
четвртог разреда има право на делимично
регресирање и плаћа износ од 8.500,00 динара у
две месечне рате и то:
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- прва рата у износу 4.250,00 динара десет дана
пред полазак на летовање,
- друга рата у износу од 4.250,00 динара 30 дана од
дана уплате прве рате.
Ако у породици постоји више деце која
могу користити право на делимично регресирање,
то право у 2019. години може да користи само
једно дете.
Накнада трошкова летовања у дечијем
одмаралишту „Овчар“ у Улцињу обезбеђује се у
целини из буџета града за дете предшколског и
школског узраста до завршеног четвртог разреда
основне школе и то:
- Дете чији је родитељ корисник права на новчану
социјалну помоћ у складу са законом,
- Дете без родитељског старања,
- Дете са сметњама у развоју под условом да
Интерресорна комисија града оцени способност
детета за летовање под условима који се
обезбеђују у одмаралишту и да одмаралиште
просторно, опремом и организацијом одговара
потребама детета.
Право на летовање о трошку буџета града
има свршени ученик осмог разреда основне школе
са седиштем на територији града Чачка, носилац
„Вукове дипломе“.

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 0602-0010- Стална буџетска
резерва, одобравају се средства у износу од
77.404,00 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.
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: 06-31/2019-III
13. март 2019. године

VI
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“, а примењиваће се за летовање деце
предшколског узраста и ученике основне школе у
одмаралишту „Овчар“ у Улцињу 2019. године.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
70.
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 13. марта 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 27, економска
класификација 499 ,,Средства резерве - Стална
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ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ,
Милица Дачић, с.р.
заменик градоначелника
71.
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 13. марта 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
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0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 84.000,00 динара (70.000,00
динара нето и 14.000,00 динара припадајући порез
на друге приходе), на име обезбеђења додатних
средстава на апропријацији 6/1, за новчану помоћ
породици у току лечења Луке Ракоњца 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.

у току лечења Љубодрага Проковића из Чачка и за
превазилажење тешке материјалне ситуације.
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: 06-31/2019-III
13. март 2019. године

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града
Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-31/2019-III
13. март 2019. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ,
Милица Дачић, с.р.
заменик градоначелника
72.
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 13. марта 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 36.000,00 динара (30.000,00
динара нето и 6.000,00 динара припадајући порез
на друге приходе), на име обезбеђења додатних
средстава на апропријацији 6/1, за новчану помоћ
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ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ,
Милица Дачић, с.р.
заменик градоначелника
73.
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 13. марта 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 84.000,00 динара (70.000,00
динара нето и 14.000,00 динара припадајући порез
на друге приходе), на име обезбеђења додатних
средстава на апропријацији 6/1, за новчану помоћ
породици у току лечења Петра Новичића из Чачка.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 6/1, економска класификација 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета, Расходи

20. март 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

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.

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: 06-31/2019-III
13. март 2019. године

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града
Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-31/2019-III
13. март 2019. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ,
Милица Дачић, с.р.
заменик градоначелника
74.
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 13. марта 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 42.000,00 динара (35.000,00
динара нето и 7.000,00 динара припадајући порез
на друге приходе), на име обезбеђења додатних
средстава на апропријацији 6/1, за новчану помоћ
породици у току лечења Тихомира Иконића 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

Страна 237 – Број 4

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ,
Милица Дачић, с.р.
заменик градоначелника
75.
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 13. марта 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 200.000,00 динара, на име
обезбеђења додатних средстава на апропријацији
57, за потребе Градске управе за опште и
заједничке послове, на име услуге израде акта о
процени ризика према Закону о приватном
обезбеђењу за зграду Градске управе.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 57, економска класификација 423 –
Услуге по уговору, Расход по наменама 4239 –
Остале
опште
услуге,
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
0602-0001
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина.

Страна 238 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

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

20. март 2019. године

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

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-31/2019-III
13. март 2019. године

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-31/2019-III
13. март 2019. године

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

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ,
Милица Дачић, с.р.
заменик градоначелника
76.
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 13. марта 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 250.000,00 динара, на име
обезбеђења додатних средстава на апропријацији
235, за потребе ОШ „Бранислав Петровић“
Слатина, на име организације прославе јубилеја
Школе.

77.
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 13. марта 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 13.200,00 динара, на име
обезбеђења додатних средстава на апропријацији
236, за потребе Прехрамбено-угоститељске школе
Чачак, на име измирења обавеза трошкова
службеног пута у Македонију за професора
Владимира Мајсторовића, поводом доделе
признања
„Најбољи
наставници
бивше
Југославије“.

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 235, економска класификација 4234
–
Услуге
информисања,
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 „Бранислав Петровић“
Слатина, Програм 2002 Основно образовање и
васпитање, ПА 2002 - 0001 Функционисање
основних школа.

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 236, економска класификација 463
– Трансфери осталим нивоима власти, Расход по
наменама, 4222 – Трошкови службених путовања
у иностранство, Функционална класификација
920, Извор финансирања 01 (издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник буџетских
средстава – Градска управа за друштвене
делатности, Индиректни корисник буџетских
средстава Прехрамбено-угоститељска школа
Чачак, Програм 2003 Средње образовање и
васпитање, ПА 2003 - 0001 Функционисање
средњих школа.

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“.

20. март 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

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

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

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-31/2019-III
13. март 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
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ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-31/2019-III
13. март 2019. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ,
Милица Дачић, с.р.
заменик градоначелника

78.
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 13. марта 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 10.000,00 динара, на име
обезбеђења додатних средстава на апропријацији
236, за потребе Техничке школе Чачак, на име
измирења обавезе за полагање стручног испита
запосленог радника.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 236, економска класификација 463
– Трансфери осталим нивоима власти, Расход по
наменама, 4233 – Услуге образовања и
усавршавања
запослених,
Функционална
класификација 920, Извор финансирања 01
(издаци из средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава – Градска управа за
друштвене делатности, Индиректни корисник
буџетских средстава Техничка школа Чачак,
Програм 2003 Средње образовање и васпитање,
ПА 2003 - 0001 Функционисање средњих школа.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска
управа за финансије.

79.
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 13. марта 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 451.000,00 динара, на име
обезбеђења додатних средстава на апропријацији
407, за потребе Предшколске установе „Моје
детињство“ Чачак, на име редовне исплате
породиљског боловања.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 407, економска класификација 414
– Социјална давања запосленима, Расход по
наменама 4141 – Исплата накнаде за време
одсуствовања с посла терен фондова – Средства из
буџета 01, Функционална класификација 911,
извор финансирања 01 (издаци из средстава буџета
Града), Директни корисник буџетских средстава –
Градска управа за друштвене делатности,
Индиректни корисник буџетских средтава ПУ
„Моје детињство“, Програм 2001 Предшколско
васпитање, ПА 2001- 0001 Функционисање и
остваривање
предшколског
васпитања
и
образовања.

Страна 240 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

3. О извршењу овог решења стараће се Градска
управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града
Чачка“.

20. март 2019. године

Града), Директни корисник буџетских средстава Градска управа за финансије, Програм 1102.
Комуналне делатности, Пројекат 1102-23 Зимско
одржавање путева – набавка индустријске соли са
услугом превоза.

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-31/2019-III
13. март 2019. године

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

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-31/2019-III
13. март 2019. године

80.
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 13. марта 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 201.600,00 динара, за
непланиране сврхе за које није утврђена
апропријација и то за набавку индустријске соли за
потребе ЈКП „Комуналац“ Чачак и отвара нова
апропријација 511/1, економска класификација
426 - Материјал, Расход по наменама 4269 –
Материјал за посебне намене, Функционална
класификација 620, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава - Градска управа за
финансије, Програм 1102. Комуналне делатности,
Пројекат 1102-23 Зимско одржавање путева –
набавка индустријске соли са услугом превоза.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
нову
апропријацију
511/1,
економска
класификација 426 - Материјал, Расход по
наменама 4269 – Материјал за посебне намене,
Функционална
класификација
620,
извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета

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

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
Завод за заштиту споменика културе
Краљево, Краљево, Улица Цара Лазара бр. 24, на
основу члана 78 Закона о општем управном
поступку (,,Службени гласник РС“, бр. 18/2016),
чл. 29. став 2. у вези са чланом 27. Закона о
културним добрима (,,Службени гласник РС“, бр.
71/94, 52/2011-др.закон, 99/2011-др.закон)
ОБАВЕШТАВА
Све сопственике или правна лица, као и
општину, да је Завод за заштиту споменика
културе Краљево, Краљево, Ул. Цара Лазара бр.
24, као стварно и месно надлежан дана 12.03.2019.
године извршио евидентирање локалитета с
историјским садржајем Спомен парка Борбе и
победе, град Чачак, на катастарским парцелама
број: 6450, 6452/1, 6453/1, 6473/1, 6477, 6479/2,
6481, 6482/2, 6483/1, 6483/2, 6484, 6485, 6486,
6487, 6488/1, 6488/2, 6488/3, 6488/4, 6488/5, све КО
Чачак, као добра које ужива претходну заштиту,
ради предлагања предметне непокретности за
културно добро – знаменито место.
Евидентирање добра извршено је на основу
члана 29. став 2. у вези са чланом 27. Закона о
културним добрима (''Службени гласник РС'', број
71/94).
Мере заштите утврђене наведеним Законом
за утврђена и проглашена културна добра,
примењују се и на непокретности које су
евидентиране да уживају претходну заштиту.
За Завод
Иван Милуновић, в.д. директора, с.р.
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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, 99/2011др.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 Соколског дома у Чачку за
споменик културе. Зграда Соколског дома у Чачку
са околином (у даљем тексту: споменик културе),
налази се на територији Града Чачка, на
катастарској парцели број 454 К.О. Чачак, у јавној
својини.
Заштићену околину споменика културе
чини катастарска парцела број 454 К.О. Чачак, у
јавној својини.

Страна 241 – Број 4

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: Соколски дом 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 242 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
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