ГОДИНА LII

БРОЈ 7

ЧАЧАК 14. април
2018. године

148.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016),
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 3. априла 2018. године, донелo је
РЕШЕЊЕ
1. Утврђује се да је Драгомиру Шипетићу,
члану Градског већа града Чачка задуженом за
област социјалне заштите, престала дужност члана
Конкурсне комисије за спровођење изборног
поступка за постављење начелника Градске управе
за друштвене делатности града Чачка, због
поднете оставке.
2. Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-71/2018-III
3. април 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
149.
На основу члана 56. став 1. и члана 66. став
7. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и
101/2016 – др. закон), члана 95. став 1. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017 и 113/2017 - др.
закон), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних
места у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.
95/2016) и члана 121. Статута града Чачка („Сл.

Цена овог броја је 600 динара
Годишња претплата је 10.000 динара

лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016),
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 3. априла 2018. године, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА ЧАЧКА
I
Орган у коме се положај попуњава
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА ЧАЧКА, ул. Жупана
Страцимира бр. 2.
II
Положај који се попуњава: Начелник
Градске управе за друштвене делатности града
Чачка - положај у I групи
III
Подаци о радном месту из Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Кабинету градоначелника, градским
управама, стручним службама и Градском
правобранилаштву:
Опис послова: Начелник управе руководи
радом Управе, организује, обједињава и усмерава
рад у оквиру Управе, обавља најсложеније послове
из надлежности Управе, одговара за благовремено,
законито и правилно обављање послова из дело–
круга рада, распоређује послове на непосредне
извршиоце по службама, учествује у изради
нацрта Одлуке о буџету, изради нацрта одлука о
допунском буџету, припрема финансијске планове
за област друштвених делатности које се
финансирају из средстава локалне самоуправе и
извештаје о остварењу истих и обавља друге
послове по налогу Градоначелника.
Услови: Стечено високо образовање из
научне области економије - дипломирани
економиста односно из правне науке -

Страна 486 – Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

дипломирани правник на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студи–
јама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање пет година радног
искуства у струци и познавање рада на рачунару.
IV
Стручна оспособољеност, знања и вештине
које се оцењују у изборном поступку и начин
њихове провере: познавање Закона о локалној
самоуправи, Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
Закона о буџетском систему, Закона о
финансирању локалне самоуправе, Закона о
општем
управном
поступку,
вештине
комуникације,
организационе
способности,
вештина руковођења, вештина рада на рачунару.
Проверу стручне оспособљености, знања и
вештина кандидата утврђиваће у усменом
разговору Конкурсна комисија за спровођење
изборног поступка за постављење начелника
Градске управе за друштвене делатности (у даљем
тексту: Конкурсна комисија) или стручна лица
која ће се ангажовати за потребе Комисије.
V
Место
рада:
Страцимира бр. 2.

Чачак,

ул.

Жупана

VI
Општи услови за положај:
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конкурс објављен, објављује се у дневним
новинама „НДН Српски телеграф“.
IX
Рок за подношење пријава: рок за
подношење пријаве је 15 дана. Рок почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања обавештења у
дневним новинама „НДН Српски телеграф“.
X
Пријава на конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, број телефона, по могућности е-mail
адресу, податке о образовању, податке о врсти и
дужини радног искуства с кратким описом
послова на којима је кандидат радио до
подношења пријаве на конкурс и одговорностима
на тим пословима, податке о стручном
усавршавању, податке о посебним областима
знања и назначен положај на који се конкурише.
Пријава мора бити својеручно потписана.
XI
Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс:
- уверење о држављанству;
- извод из матичне књиге рођених;
- диплома о стручној спреми;
- уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима (лица са
положеним правосудним испитом, уместо
уверења о положеном државном стручном испиту
достављају уверење о положеном правосудном
испиту);

2. да учесник конкурса није правноснажно
осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци;

- исправе којом се доказује радно искуство у
струци од најмање пет година (потврде, решење и
друга акта из којих се види на којим пословима, са
којом стручном спремом и у ком периоду је
стечено радно искуство);

3. да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу, односно органу
локалне самоуправе, због теже повреде дужности
из радног односа.

- уверење МУП-a-Полицијске управе, да кандидат
није правноснажно осуђиван на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци (издатo након
објављивања конкурса);

VII

- доказ о познавању рада на рачунару (сертификат
или други доказ о познавању рада на рачунару или
практична провера).

1. да је пунолетан држављанин Републике Србије;

Трајање рада на положају: Пет година.
VIII
Објављивање јавног конкурса: Јавни
конкурс за попуњавање положаја начелника
Градске управе за друштвене делатности града
Чачка објављује се на интернет презентацији града
Чачкa.
Oбавештење о јавном конкурсу, са адресом
интернет презентације града Чачка на којој је јавни

- за учеснике конкурса који су били у радном
односу у државном органу, односно органу
аутономне покрајине или јединице локалне
самоуправе, поред наведених доказа, потребно је
доставити и доказ да им раније није престајао
радни однос у државном органу, односно органу
аутономне покрајине или јединице локалне
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самоуправе због теже повреде дужности из радног
односа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у
фотокопији која је оверена код јавног бележника.
Одредбом члана 9. и 103. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“ број
18/2016) прописано је, поред осталог, да орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција, осим ако странка изричито изјави да
ће те податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о
положеном државном стручном испиту за рад у
државним
органима,
уверење
надлежне
полицијске управе да лице није осуђивано на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци.
Потребно је да учесник конкурса, уз
напред наведене доказе, достави изјаву којом се
опредељује за једну од могућности: да орган
прибави податке о којима се води службена
евиденција или да ће то кандидат учинити сам.
Образац изјаве доступан је на интернет
презентацији града Чачка и објављен је уз Јавни
конкурс за попуњавање положаја начелника
Градске управе за друштвене делатности града
Чачка.
XII
Адреса на коју се подносе пријаве:
Пријаве са доказима о испуњавању услова
конкурса кандидати могу доставити лично преко
писарнице Градске управе града Чачка или
препорученом пошиљком на адресу Градско веће
града Чачка, ул. Жупана Страцимира бр.2, са
назнаком „За Конкурсну комисију – Пријава за
јавни конкурс за попуњавање положаја начелника
Градске управе за друштвене делатности града
Чачка.“
XIII
Лице задужено за давање обавештења о
Јавном конкурсу: Небојша Бежанић, начелник
Градске управе за опште и заједничке послове,
телефон 032/30-90-02.
XIV
Изборни поступак:
Конкурсна комисија ће, о месту, дану и
времену када ће се обавити провера знања и
вештина, обавестити учеснике конкурса, чије су
пријаве благовремене и потпуне, уз које су
приложени сви потребни докази и који испуњавају
услове за рад на положају начелника Градске
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управе за друштвене делатности града Чачка,
писано, као и путем е-mail адресе или телефонским
позивом на бројеве или адресе које су навели у
својим пријавама.
Неблаговремене, непотпуне, недопуштене
и неразумљиве пријаве, као и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу или
фотокопији овереној од стране јавног бележника,
Конкурсна комисија одбацује закључком против
кога се може изјавити жалба Жалбеној комисији у
року од осам дана од дана пријема закључка.
Жалба кандидата не задржава извршење закључка.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-71/2018-III
3. април 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
150.
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 13. Одлуке о буџету
града Чачка за 2018. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 24/2017), а по предлогу Градске управе
за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 3. априла 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 32, 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 80.000,00 динара, на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 239, за
потребе ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак, на
име исплате солидарне помоћи запосленој за
случај боловања дужег од 90 дана.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 239, економска класификација
4631 – Трансфери осталим нивоима власти –
текући
трансфери
основним
школама,
Функционална класификација 912, извор
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финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава – Градска управа за друштвене
делатности, Индиректни корисник буџетских
средстава ОШ „Др Драгиша Мишовић“ у
Чачку, Програм 9. Основно образовање и
васпитање, ПА 2002-0001 Фунцкионисање
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: 06-71/2018-III
3. април 2018. године

Функционална класификација 912, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава – Градска управа за друштвене
делатности, Индиректни корисник буџетских
средстава ОШ „Филип Филиповић“ у Чачку,
Програм 9. Основно образовање и васпитање,
ПА 2002 -0001 Фунцкионисање 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: 06-71/2018-III
3. април 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
151.
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 13. Одлуке о буџету
града Чачка за 2018. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 24/2017), а по предлогу Градске управе
за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 3. априла 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 32, 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 306.500,00 динара, на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 239, за
потребе ОШ „Филип Филиповић“ Чачак на име
исплате нематеријалне штете и судских
трошкова
по
правоснажној
пресуди
Апелационог суда у Крагујевцу, број Гж
3707/17 од 19.01.2018. године.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 239, економска класификација
4631 – Трансфери осталим нивоима власти –
текући
трансфери
основним
школама,

14. април 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
152.
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 13. Одлуке о буџету
града Чачка за 2018. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 24/2017), а по предлогу Градске управе
за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 3. априла 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 32, 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 3.705.000,00 динара, на име
обезбеђења
додатних
средстава
на
апропријацијама 256 и 263, за потребе Центра
за социјални рад града Чачка, за измирење
обавеза по правоснажној пресуди и реализацију
субвенција комуналних услуга материјално
угроженим породицама са троје и више деце.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се:
- на
апропријацију
256,
економска
класификација 4631 - Трансфери осталим

14. април 2018. године
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нивоима власти – Текући трансфери Центру за
социјални рад – средства за редовно
функционисање Центра за социјални рад,
Функционална класификација 090, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава – Градска управа за друштвене
делатности, Индиректни корисник буџетских
средстава Центар за социјални рад у Чачку,
Програм 11. Социјална и дечија заштита, ПА
0901-0001, Једнократне помоћи и други облици
помоћи – Центар за социјални рад, износ од
2.205.000,00 динара,
- на
апропријацију
263,
економска
класификација 4631 - Трансфери осталим
нивоима власти – Текући трансфери Центру за
социјани рад рад - Субвенције комуналних
услуга за породице са троје и више деце,
Функционална класификација 090, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава – Градска управа за друштвене
делатности, Индиректни корисник буџетских
средстава Центар за социјални рад у Чачку,
Програм 11. Социјална и дечија заштита, ПА
0901-0001, Једнократне помоћи и други облици
помоћи – Центар за социјални рад, износ од
1.500.000,00 динара.
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: 06-71/2018-III
3. април 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
153.
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 13. Одлуке о буџету
града Чачка за 2018. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 24/2017), а по предлогу Градске управе
за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 3. априла 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће,
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функционална
класификација
130,
апропријација 32, 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 48.000,00 динара (40.000,00 динара
нето и 8.000,00 динара припадајући порез на
друге приходе), на име обезбеђења додатних
средстава на апропријацији 9/1, за новчану
помоћ у току лечења Миладину Тодосијевићу
из Чачка, Трнава.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 9/1, економска класификација
472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета,
Функционална класификација 110, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава – Градоначелник града, Програм 16.
Политички систем локалне самоуправе, ПА
2101-0002 Функционисање извршних органа.
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: 06-71/2018-III
3. април 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
154.
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 13. Одлуке о буџету
града Чачка за 2018. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 24/2017), а по предлогу Градске управе
за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 3. априла 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 32, економска класификација
499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
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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 48.000,00 динара (40.000,00 динара
нето и 8.000,00 динара припадајући порез на
друге приходе), на име обезбеђења додатних
средстава на апропријацији 9/1, за новчану
помоћ породици у току лечења члана породице
Владимира Спасовића из Чачка.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 9/1, економска класификација
472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета,
Функционална класификација 110, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава – Градоначелник града, Програм 16.
Политички систем локалне самоуправе, ПА
2101-0002 Функционисање извршних органа.
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: 06-71/2018-III
3. април 2018. године

14. април 2018. године

буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 187.200,00 динара (156.000,00 динара
нето и 31.200,00 динара припадајући порез на
друге приходе), на име обезбеђења додатних
средстава на апропријацији 9/1, за новчану
помоћ за 26 ученица Балетске школе „Лујо
Давичо“, издвојено одељење у Чачку, на име
учешћа на Међународном фестивалу Rome Fest
info Dance, који ће се одржати у Риму – Италија,
у периоду од 19. до 22. априла 2018. године.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 9/1, економска класификација
472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета,
Функционална класификација 110, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава – Градоначелник града, Програм 16.
Политички систем локалне самоуправе, ПА
2101-0002 Функционисање извршних органа.
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: 06-71/2018-III
3. април 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

155.
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 13. Одлуке о буџету
града Чачка за 2018. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 24/2017), а по предлогу Градске управе
за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 3. априла 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 32, 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

156.
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 13. Одлуке о буџету
града Чачка за 2018. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 24/2017), а по предлогу Градске управе
за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 3. априла 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 32, економска класификација
499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града),
Директни
корисник
буџетских
средстава - Градско веће града Чачка, Програм
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15, Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0009 - Текућа
буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 1.000.000,00 динара, на име
обезбеђења
додатних
средстава
на
апропријацији 5, за трошкове превоза
делегације
града
Чачка,
представника
спортских организација и медијских кућа ради
учешћа на манифестацијама које су од
културног и спортског значаја за град Чачак
(ROBE VALMEZ CUP 2018. у Валашске
Мезиричи, 11. фестивал српске културе у Истри
и др).
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 5, економска класификација 423Услуге по уговору – трошкови угоститељских
услуга, набавке поклона и репрезентације,
трошкови ревизије, трошкови котизације,
медијске услуге, превођење, остале стручне и
опште услуге и остало), Функционална
класификација 110, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града), Директни
корисник
буџетских
средстава
–
Градоначелник града, Програм 16. Политички
систем локалне самоуправе, ПА 2101-0002
Функционисање извршних органа.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска
управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
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Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће,
функционална
класификација
130,
апропријација 32, 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 540.000,00 динара, на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 433, за
потребе Предшколске установе „Радост“ Чачак,
на име финансирања одласка предшколске и
школске деце на летовање у Улцињ (превоз
деце).
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 433, економска класификација
423 – Услуге по уговору – средства за
финансирање одласка деце на летовање у
Улцињ (превоз), Функционална класификација
911, извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава – Градска управа за
друштвене делатности, Индиректни корисник
буџетских средстава Предшколска установа
„Радост“ у Чачку, Програм 8. Предшколско
васпитање и образовање, ПА 2001-П1 Пројекат,
Фунцкионисање
одласка
школске
и
предшколске деце на летовање у Улцињ.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска
управа за финансије.

Број: 06-71/2018-III

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

3. април 2018. године

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће

ПРЕДСЕДНИК

Број: 06-71/2018-III

ГРАДСКОГ ВЕЋА

3. април 2018. године

Милун Тодоровић, с.р.
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА

157.
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 13. Одлуке о буџету
града Чачка за 2018. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 24/2017), а по предлогу Градске управе
за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 3. априла 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града

Милун Тодоровић, с.р.
158.
На основу члана 76. Закона о култури
(,,Сл. гласник РС“ број 72/2009, 13/2016 и 30/2016
– испр.) и члана 7. Уредбе о критеријумима,
мерилима и начину избора пројеката у култури
који се финансирају и суфинансирају из буџета
Републике Србије, аутономне покрајине, односно
јединица локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС“
број 105/2016 и 112/2017) и члана 120. Статута
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града Чачка (,,Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013, 22/2013, 15/2015 и 26/2016),
Градоначелник града Чачка, дана 13.
априла 2018. године, донео је
РЕШЕЊЕ
o образовању Стручне комисије за избор
пројеката у култури
I
Образује се Стручна комисија за избор
пројеката у култури (у даљем тексту: Комисија), у
саставу:
1) Биљана Раичић, дипломирани професор
српског језика и књижевности, заменик
директора Градске библиотеке ,,Владислав
Петковић Дис“,
2) Верица Ковачевић, дипломирани инжењер
агрономије, уредник Културно - образовног и
музичког програма Дома културе Чачак,
3) Весна Јевђенијевић, дипломирани музички
педагог, директор Основне школе ,,Татомир
Анђелић“ у Мрчајевцима.

IV
За учешће у раду Комисије, председнику и
члановима Комисије припада накнада у висини
која је Одлуком о накнади за вршење
одборничке и друге дужности у органима и
јавним службама града (,,Сл.лист града Чачка“
бр. 4/2008, 9/2008, 10/2009, 26/2013 - др. одлука
и 20/2014) утврђена за учешће у раду сталних и
повремених радних тела Скупштине града,
стручних комисија и других радних тела, која за
извршавање послова из свог делокруга образује
Градоначелник и Градско веће.
V
Стручне и административно – техничке
послове за потребе Комисије обавља Градска
управа за стручне послове Скупштине,
Градоначелника и Градског већа града Чачка.
VI
Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 020-39/2018-II
13. април 2018. године

II
Задатак Kомисије је да:
- изврши стручну оцену пројеката пристиглих
на јавни конкурс за избор пројеката у култури и
да сваки члан Комисије оцени сваки пројекат
појединачно
на
основу
вредновања
критеријума
утврђених
Уредбом
о
критеријумима, мерилима и начину избора
пројеката у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Републике Србије,
аутономне покрајине, односно јединица
локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС“ број
105/2016 и 112/2017),
- за сваки пројекат који разматра сачини
писмено образложење у коме ће навести
разлоге за прихватање или неприхватање
пројекта, и

14. април 2018. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милун Тодоровић, с.р.
159.
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 13. Одлуке о
финансијској подршци ученицима и студентима
(,,Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2013 и 7/2014),
Градоначелник града Чачка, дана 11.
априла 2018. године, донео је
РЕШЕЊЕ

- доносе одлуку која садржи списак избраних
пројеката и износе финансијских средстава.

O РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ФИНАНСИЈСКУ
ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

III

I

Комисија на првој
председника Комисије.

седници

бира

Председник Комисије координира рад
Комисије и води седнице.

РАЗРЕШАВА СЕ Радојле Чоловић,
дужности члана Комисије за финансијску подршку
ученицима и студентима, због престанка мандата
одборника Скупштине града Чачка.

Комисија доноси Пословник о раду.

II

О раду Комисије води се записник.

ИМЕНУЈЕ
СЕ Mиладинка
Ђукић,
одборник Скупштине града Чачка, за члана

14. април 2018. године
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Комисије за финансијску подршку ученицима и
студентима.

оштећена тако да угрожавају живот људи,
нормалан саобраћај или околна стабла.

III

III

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

Даном доношења овог решења престаје са
радом Стручна комисија за давање мишљења и
сагласности о уклањању стабала са јавних зелених
површина и зелених површина отворених
стамбених
блокова
образована
Решењем
градоначелника града Чачка број 020 - 65/15-II од
24.септембра 2015. године и 9. марта 2016. године.

ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 020-38/18-II
11. април 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милун Тодоровић, с.р.
160.
На основу члана 7. 120. Статута града
Чачка (,,Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015 и 26/2016) и члана 12. став 2.
Одлуке о одржавању јавних зелених површина
(,,Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2018),
Градоначелник града Чачка, дана 5. априла
2018. године, донео је
РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА О УКЛАЊАЊУ
СТАБАЛА СА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЧАЧКА

IV
Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 020-37/18-II
5. април 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милун Тодоровић, с.р.
ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 020-37/18-II
5. април 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милун Тодоровић, с.р.

I
ИМЕНУЈЕ СЕ Стручна комисија за давање
мишљења о уклањању стабала са јавних зелених
површина на територији града Чачка, у саставу:
Председник:
- Снежана Стакић, представник ЈКП ,,Градско
зеленило“ Чачак
Чланови:
1) Горан Видојевић, представник ЈКП ,,Моравац“
Мрчајевци,
2) Снежана Аврамовић, представник ЈП ,,Градац“
Чачак,
3) Драган Живковић, представник ЈКП ,,Водовод“
Чачак,

ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 020-37/18-II
5. април 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милун Тодоровић, с.р.
ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 020-37/18-II
5. април 2018. године

II

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милун Тодоровић, с.р.
Градоначелник
Број: 020-37/18-II
5. април 2018. године

Задатак Комисије је давање мишљења о
уклањању стабала са јавних зелених површина или
делова стабала која су оболела, дотрајала или

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милун Тодоровић, с.р.

4) Наташа Илић, представник Градске управе за
урбанизам града Чачка.
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