СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ЧАЧКА
БРОЈ 7
16. МАРТ 2013. ГОДИНЕ

На основу члана 121. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
3/2008), члана 43. Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из
надлежности града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 2/2013) и члана 20.
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 15. марта 2013. 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 2013. годину у износу од 1.500,00 динара месечно
по кориснику ( појединцу, односно породици).
2. Право на делимичну накнаду из тачке 1. Одлуке остварују корисници који
испуњавају прописане услове из члана 17. Правилника о остваривању права и
прижању услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка, и користи се на
следећи начин:
-

ако се корисник определи за делимичну накнаду трошкова за испоруку
топлотне енергије, износ од 1.500,00 динара се уплаћује ЈКП „Чачак“
Чачак по следећој динамици:
 за период јануар - јул 1.500,00 динара
 за период август - септембар 450,00 динара
 за октобар- 1.500,00 динара
 за период новембар – децембар 2.560,00 динара

-

ако се корисник определи за делимичну накнаду трошкова за услуге
водоснабдевања и употребе канализације и услугу изношења смећа,
износ од 1.500,00 динара се расподељује тако што се износ од 1.180,00
динара, уплаћује ЈКП „Водовод“ Чачак, а износ од 320,00 динара ЈКП
„Комуналац“ Чачак.

3. Ову одлуку објавити у „Службеном лист града Чачка“.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.

***
На основу члана 121. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
3/2008) и члана 14. Одлуке о буџету града Чачка за 2013. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 25/2012), а по предлогу Градске управе за локални економски развој,
Градско веће града Чачка, на седници одржаној 15. марта 2013. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2013. годину
(,,Сл. лист града Чачка“ број 25/2012) раздео 2, Градско веће, функционална
класификација 111, апропријација 19, економска класификација 499
,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава-Градско
веће града Чачка, одобравају се средства у износу од 200.000,00 динара, за
непланиране сврхе за које није утврђена апропријација и то за обезбеђење
средстава за финансирање научно стручног скупа који по 18. пут организује
Агрономски факултет- XVIII Саветовање о биотехнологији и отвара нова
апропријација 136/1, економска класификација 463- Трансфери осталим
нивоима власти- Агрономски факултет (Саветовање о биотехнологији),
функционална класификација 421, извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава- Градска
управа за локални економски развој.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на нову апропријацију 136/1,
економска класификација
463 „Трансфери осталим нивоима властиАгрономски факултет (Саветовање о биотехнологији), функционална
класификација 421, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града), Директни корисник буџетских средстава- Градска управа за локални
економски развој.
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: 06-41/13-III
15. март 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.

***
На основу члана 121. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
3/2008) и члана 14. Одлуке о буџету града Чачка за 2013. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 25/2012), а по предлогу Градске управе за опште и заједничке послове,
Градско веће града Чачка, на седници одржаној 15. марта 2013. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2013. годину
(,,Сл. лист града Чачка“ број 25/2012) раздео 2, Градско веће, функционална
класификација 111, апропријација 19, економска класификација 499
,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава – Градско
веће града Чачка, одобравају се средства у износу од 3.200.000,00 динара,
на име обезбеђења додатних средстава на апропријацији 47.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 47, економска
класификација 423- Услуге по уговору- Накнада за рад за 1 ангажованог
лица уговором и остали трошкови управе, функционална класификација
111, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 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: 06-41/13-III
15. март 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.
***
На основу члана 121. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
3/2008) и члана 14. Одлуке о буџету града Чачка за 2013. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 25/2012), а по предлогу Градске управе за друштвене делатности,

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 15. марта 2013. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2013. годину
(,,Сл. лист града Чачка“ број 25/2012) раздео 2, Градско веће, функционална
класификација 111, апропријација 19, економска класификација 499
,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), директни корисник буџетских средстава – Градско
веће града Чачка, одобравају се средства у износу од 415.000,00 динара,
Школи за основно и средње образовање „1. новембар“ Чачак, на име
измирења обавезе по уговору о делу за ангажована лица на реализацији
дневног боравка деце и омладине у месецу фебруару и марту 2013. године.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 149,
економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти- Текући
трансфери основним школама; функционална класификација 912, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града).
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за друштвене
делатности.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-41/13-III
15. март 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.
***
На основу члана 121. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
3/3008) и члана 38. 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 15. марта 2013. године,
донело је
ОДЛУКУ
ОДРЕЂУЈЕ СЕ цена часа услуге за кориснике услуге Помоћ у кући за
одрасла и стара лица у износу од 600,00 динара, за 2013. годину.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.
***
На основу члана 121. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
3/2008) и члана 38. 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 15. марта 2013. године,
донело је
ОДЛУКУ
УТВРЂУЈЕ СЕ цена дневног смештаја у прихватилиште, за пружање услуга
привременог смештаја за незбринута лица и жртве насиља у породици, за
кориснике који нису са територије града Чачка, у износу од 1.200,00 динара за
2013. годину.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.
***
На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Сл. гласник РС“ бр. 24/2011
и 99/2011 - др. закон)
Градско веће града Чачка, на седници одржаној 15. марта 2013. године,
донело је

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА
О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА У ОБЛАСТИ СПОРТА
Члан 1.
У Правилнику о критеријумима и поступку доделе средстава за
финансирање потреба у области спорта („Сл. лист града Чачка“ број 1/2013 и
2/2013), после члана 13. додаје се члан 13а. који гласи:
„Изузетно, Градско веће, на предлог Комисије, у случају непланираног
повећања висине средстава из члана 3. став 1. овог правилника, може у току
године, без расписивања јавног конкурса, доделити додатна средства за
суфинансирање програма којима се остварује општи интерес у области спорта на
територији града Чачка у 2013. години свим спортским организацијама чији је
програм одобрен и додељена средства по јавном конкурсу.
Средства из става 1. додељују се свим спортским организацијама у
истоветном процентуалном износу, а највише до висине тражених средстава за
реализацију програма којима се остварује општи интерес у области спорта на
територији града Чачка у 2013. години.“
Члан 2.
Члан 14. став 2. мења се и гласи:
„Комисија има председника и шест чланова“.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-41/2013-III
15. март 2013. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.

С А Д Р Ж А Ј:
77. Одлука о утврђивању месечне делимичне накнаде трошкова комуналних услуга
78. Решење Градског већа о преносу средстава
79. Решење Градског већа о преносу средстава
80. Решење Градског већа о преносу средстава
81. Одлука о висини цене часа услуге корисника помоћи у кући
82. Одлука о висини цене дневног смештаја у прихватилишту незбринутих лица и
жртава насиља
83. Правилник о измени и допуни Правилника о критеријумима и поступку доделе
средстава за финансирање потреба у области спорта

