GODINA XLIX

BROJ 9

^A^AK 28. maj
2015. godине

130.
На основу члана 34. и 35. Закона о
јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/11,
88/13 и 105/14), члана 12. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда
("Сл. гласник РС", бр. 24/12) и члана 121.
став 1. тачка 1д) Статута града Чачка ("Сл.
лист града Чачка, бр. 3/2008, 8/2013 и
22/2013),
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 27. маја 2015. године, донело је
ОДЛУКУ
о изменaма и допуни Одлуке о утврђивању
закупнине за пословни простор у јавној
својини града Чачка
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању закупнине за
пословни простор у јавној својини града
Чачка ("Сл. лист града Чачка, бр. 3/2014),
члан 2. брише се.

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

Члан 2.
Члан 3. брише се.

Члан 3.
У члану 6. после става 1. додаје се став
2. и 3, који гласе:
"За пословни простор који има
одређене техничке недостатке, почетна цена
за утврђивање висине закупнине може се
умањити до:
- 70% за пословни простор настао од
настрешница,
подрумских
просторија;
простор настао између два објекта; простор
без стандардних подова; простор који је без
централног
грејања,
без
природног
осветљења, без вентилације или без
санитарног чвора и пословни простор на
сеоском подручју који није коришћен у
пословне сврхе одређено време и сл;
50%
за
пословни
простор
нестандарних висина и без директног улаза у
простор и простор настао делом испод
степеништа са директним улазом са улице".
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Извештај
о
постојећем
стању
пословног простора, односно чињеницу не
коришћења пословног простора одређено
време, са описом стања пословног простора и
процентом умањења почетне цене за
утврђивање висине закупнине, утврђује
стручно лице грађевинске или архитектонске
струке, запослено у градској управи за
послове урбанизма, на захтев Комисије за
пословни простор Градског већа града Чачка,
односно Комисије за преиспитивање нацрта
одлука о давању у закуп сеоских домова
културе и другог простора у својини Града, а
које користе месне заједнице.
Члан 4.
Члан 7. мења се и гласи:
"Члан 7.
Изузетно,
ван
поступка
јавног
надметања односно прикупљања писмених
понуда, у случајевима непосредне погодбе, из
члана 10. став 1. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда
("Сл. гласник РС" број 24/12), из разлога
наведених у члану 6. став 2. ове Одлуке,
закупнина се може умањити до 80% од
почетне цене, на предлог власника или
корисника непокретности у јавној својини.
Предлог
за
умањење
утврђује
Комисија за пословни простор Градског већа
града
Чачка
односно
Комисија
за
преиспитивање нацрта одлука о давању у
закуп сеоских домова културе и другог
простора у својини Града, а које користе
месне заједнице, на основу прибављеног
мишљења стручног лица грађевинске или
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архитектонске струке, запосленог у Градској
управи за урбанизам“.
Члан 5.
Члан 9. мења се и гласи:
"Члан 9.
"Корисници ствари у јавној својини,
који нису носиоци права јавне својине, у
обавези су да Градском већу града Чачка
достављају
податке
о
спроведеним
поступцима давања у закуп ствари у јавној
својини, у року од осам дана по окончању
поступка".
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у "Службеном
листу града Чачка"

ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-93/2015-III
27. мај 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.

131.
На основу члана 2. став 1. тачка 3.
Закона о буџетском систему („Службени
гласник Републике Србије“ број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – исправка, 108/2013 и 142/2014) и
члана 8. Одлуке о буџету града Чачка за 2015.
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годину („Службени лист града Чачка“ број
20/2014),
Градоначелник града Чачка, дана 20.
маја 2015. године, донео је

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН О ИЗМЕНАМА
И ДОПУНАМА ФИНАНСИЈСКОГ
ПЛАНА ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2015.
ГОДИНУ
Члан 1.
У Финансијском плану директног
корисника Градске управе за друштвене
делатности града Чачка за 2015. годину
(,,Сл.лист града Чачка“ бр.3/2015, 5/2015 и
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6/2015 ), у члану 13. став 1., у табели,
организациона
класификација
ДОМ
ЗДРАВЉА ЧАЧАК, на апропријацији 367,
економска класификација 512 Машине и
опрема број „16.100.000,00“ замењује се
бројем ,,12.320.000,00“.
На економској класификацији 5122
Административна опрема-набавка сервера,
рачунарске опреме, инфо пулт, климатизација, опрема и намештај у ординацијама,
број ,,6.900.000,00“ замењује се бројем
,,3.120.000,00“.
После економске класификацијe 5125
Медицинска опрема-опрема за амбуланте у
Прељини, Луговима и Атеници, стоматолошке столице,
додају се економске
класификације 515 и 5151 које гласе:

515

Нематеријална
имовина

3.780.000,00

0,00

0,00

0,00

3.780.000,00

5151

Нематеријална
имовина

3.780.000,00

0,00

0,00

0,00

3.780.000,00

Члан 2.
Овај финансијски план ступа на снагу
даном доношења, а биће објављен у
„Службеном листу града Чачка“.

ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 402-3/15-II
20. мај 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
мр Војислав Илић, с.р.

Strana broj 1012— Broj 9

SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА

132.
На основу члана 2. став 1. тачка 3.
Закона о буџетском систему („Службени
гласник Републике Србије“ број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – исправка, 108/2013 и 142/2014) и
члана 8. Одлуке о буџету града Чачка за 2015.
годину („Службени лист града Чачка“ број
20/2014),
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грамска класификација 0401, ПРОГРАМ 6.
ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ,
функционална класификација 500 Заштита
животне средине и апропријација 237
Еколошко образовање (основне школе) са
следећим економским класификацијама:
4211 Тршкови платног промета ……. 500,00
4235 Остале стручне услуге ……….25.500,00
4251 Столарски радови ………….. 144.000,00

Градоначелник града Чачка, дана 28.
маја 2015. године, донео је

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА

Код организационе класификације
ОСНОВНА ШКОЛА ,,ДР ДРАГИША
МИШОВИЋ“ ЧАЧАК, апропријација 234,
економска класификавција 4223 Трошкови
путовања у оквиру редовног рада, мења се и
гласи:
,,4222 Tрошкови службених путовања
у иностранство 120.000,00“.

2015. ГОДИНУ
Члан 1.
У Финансијском плану директног
корисника Градске управе за друштвене
делатности града Чачка за 2015. годину
(,,Сл.лист града Чачка“ бр.3/2015, 5/2015,
6/2015 и бр.402-3/15-II од 20. маја
2015.године ), у члану 3. став 1., у табели,
организациона класификација ОСНОВНА
ШКОЛА МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ, број
„14.515.000,00“
замењује
се
бројем
„14.784.891,00“.
На економској класификацији 472
Накнаде за социјалну заштиту из буџета и
4727 Накнаде из буџета за образовање,
културу, науку и спорт број „1.075.000,00“
замењује се бројем „1.174.891,00“.
После економске класификације 5122
Административна опрема, додаје се про-

Код организационе класификацији
ОСНОВНА ШКОЛА ,,ТАНАСКО РАЈИЋ“
ЧАЧАК, број „ 24.699.000,00“ замењује се
бројем „ 24.864.496,00“.
После економске класификације 5126
Опрема за образовање, културу и спорт,
додаје се програмска класификација 0401
ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, функционална класификација 500
Заштита животне средине и апропријација
237 Еколошко образовање (основне школе) са
следећим економским класификацијама:
4211 Стални трошкови ……………….. 500,00
4235 Стручне услуге………………164.996,00.
Код организационе класификације
ОСНОВНА ШКОЛА ,,РАТКО МИТРОВИЋ“
ЧАЧАК, број „ 13.927.500,00“ замењује се
бројем „14.094.160,00“.
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После економске класификације 5126
Опрема за образовање, културу и спорт,
додаје се програмска класификација 0401
ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, функционална класификација 500
Заштита животне средине и апропријација
237 Еколошко образовање (основне школе) са
следећим економским класификацијама:

4235 Остале стручне услуге ………..29.000,00

4211 Трошкови платног промета ……1.500,00

4251 Текуће поправке и
одржавање ……………………128.500,00

4235 Стручне услуге ………………..29.000,00

4261 Материјал ……………………… 8.000,00

4261 Материјал
(цвеће и зеленило) ………………. 136.160,00
Код организационе класификације
ОСНОВНА ШКОЛА „ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ“ МРЧАЈЕВЦИ, број ,,23.043.580,00“
замењује се бројем „23.209.580,00“.
После економске класификације 5126
Опрема за образовање, културу и спорт,
додаје се програмска класификација 0401
ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, функционална класификација 500
Заштита животне средине и апропријација
237 Еколошко образовање (основне школе)са
следећим економским класификацијама:
4211 Трошкови платног промета ……. 500,00
4224 Превоз ученика ………………. 17.600,00

СРЕДИНЕ, функционална класификација 500
Заштита животне средине и апропријација
237 Еколошко образовање (основне школе),
са следећим економским класификацијама:
4211 Трошкови платног промета …….. 500,00

Код организационе класификације
ОСНОВНА
ШКОЛА
,,1.НОВЕМБАР“
ЧАЧАК, број „6.750.185,00“ замењује се
бројем „ 6.915.585,00“.
После економске класификације 4727
Накнаде из буџета за образовање, културу,
науку и спорт, додаје се програмска
класификација 0401 ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ,
функционална
класификација 500 Заштита животне средине
и апропријација 237 Еколошко образовање
(основне школе) са следећим економским
класификацијама:
4211 Трошкови платног промета ……500,00
4224 Трошкови превоза ученика ….6.000,00
4235 Остале стручне услуге ………29.000,00
4262 Остали материјал за
пољопривреду ……………… 129.900,00.

4235 Остале стручне услуге ………. 29.000,00

Код организационе класификације
ОСНОВНА
ШКОЛА
,,22.ДЕЦЕМБАР“
ДОЊА
ТРЕПЧА,
број
„3.946.000,00“
замењује се бројем „4.112.000,00“.

Код организационе класификације
ОСТАЛИ РАСХОДИ број „ 6.327.052,00“
замењује се бројем „ 6.227.161,00“, а на
економским класификацијама 421 Стални
трошкови и 4212 Енергетске услуге број „
6.327.000,00“
замењује
се
бројем„
6.227.161,00“.

После економске класификације 5126
Опрема за образовање, културу и спорт,
додаје се програмска класификација 0401
ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ

Код програмске класификације 0401
ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, функционална класификација
500, апропријација 237, на економској

4269 Остали материјал за
посебне намене ………………118.900,00
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класификацији 463 Трансфери осталим
нивоима власти- Еколошко образовање
(основне школе) и економској класификацији
4631 Трансфери осталим нивоима власти,
број „3.000.000,00“ замењује се бројем
„2.000.444,00“.
Члан 2.
У члану 7. став 1., у табели,
организациона класификација ПРЕХРАМБЕНО
УГОСТИТЕЉСКА
ШКОЛА,
апропријација 256:
- на економским класификацијама
413 и 4131
Накнаде у натури, број
„900.000,00“ замењује се бројем „600.000,00“.
- на економским класификацијама 415
и 4151 Накнаде трошковa за запослене,
број „700.000,00“ замењује се бројем
„1.000.000,00“;
- на економским класификацијама 416
и 4161 Награде запосленима и остали
посебни расходи, број„600.000,00“ замењује
се бројем „800.000,00“
- на економској класификацији 421
Стални
трошкови
број
„9.580.000,00“
замењује се бројем „ 8.430.000,00“ ;
на економској класификацији
4212
Енергетске
услуге,
број
„
8.500.000,00“замењује
се
бројем
„
7.350.000,00“;
-

- на економској класификацији 4213
Комуналне
услуге,
број
„500.000,00“
замењује се бројем „810.000,00“,
- на економској класификацији 425
Текуће поправке и одржавање, број
„1.340.000,00“
замењује
се
бројем
„1.980.000,00“;
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- на економској класификацији 4251
Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката, број „1.150.000,00“ замењује се
бројем „1.640.000,00“;
- на економској класификацији 4252
Текуће поправке и одржавање опреме, број
„190.000,00“ замењује се бројем ,,340.000,00“.
Код организационе класификације
МЕДИЦИНСКА
ШКОЛА
,,НАДЕЖДА
ВИЛИМОНОВИЋ“
ЧАЧАК,
број
„9.390.000,00“
замењује
се
бројем
„9.589.730,00“.
После економске класификације 5126
Опрема за образовање, културу и спорт,
додаје се програмска класификација 0401
ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, функционална класификација 500
Заштита животне средине и апропријација
259 Еколошко образовање ( средње школе)
са следећим економским класификацијама:
4235 Остале стручне услуге ………. 28.000,00
4224 Превоз ученика ………………. 18.000,00
4239 Остале опште услуге ………….. 7.900,00
4261 Административни материјал … 5.000,00
4268 Материјал за домаћинство ….. 30.000,00
4269 Остали потрошни материјал . 110.830,00
Код организационе класификације
ГИМНАЗИЈА ЧАЧАК, број „12.702.000,00“
замењује се бројем „12.964.973,40“.
На апропијацији 256:
- економска класификација 421 Стални
трошкови број „ 8.368.000,00“ замењује се
бројем „ 7.868.000,00“;
- економска класификација 4212
Енергетске услуге, број „7.000.000,00“ замењује се бројем „6.500.000,00“;
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- економска класификација 425 Текуће
поправке и одржавање, број „280.000,00“
замењује се бројем „480.000,00“;
- економска класификација 4251
Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката, број „ 230.000,00“ замењује се
бројем„ 330.000,00“;
- економска класификација 4252
Текуће поправке и одржавање опреме,
број „50.000,00“ замњењује се бројем
„150.000,00“;
- економска класификација 426
Материјал, број „640.000,00“ замењује се
бројем „940.000,00“;
- економска класификација 4261
Административни материјал, број „70.000,00“
замењује се бројем ,,220.000,00“;
- економска класификација 4266
Материјал за образовање, културу и спорт,
број „70.000,00“ замењује се бројем „
170.000,00“;
- економска класификација 4269
Материјал за посебне намене, број
„100.000,00“
замењује
се
бројем
,,150.000,00“.
После економске класификације 5126
Опрема за образовање, културу и спорт,
додаје се програмска класификација 0401
ПРОГРАМ
6.ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, функционална класификација 500
Заштита животне средине и апропријација
259 Еколошко образовање (средње школе) са
следећим економским класификацијама:
4211 Трошкови платног промета ……1.000,00
221 Трошкови превоза ученика …... 33.600,00
4235 Остале стручне услуге……….. 29.000,00
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4261 Трошкови административног
материјала ……………………..22.038,50
4264 Трошкови горива ……………… 3.000,00
4268 Материјал за домаћинство –
трошкови хигијене ……………94.080,00
4269 Остали материјал …………… 13.254,90.

Код програмске класификације 0401
ПРОГРАМ
6.ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, функционална класификација 500
Заштита животне средине, апропријација 259,
на економској класификацији 463 Трансфери
осталим
нивоима
властиЕколошко
образовање становништва ( средње школе) и
економској класификацији 4631 Трансфери
осталим нивоима власти, број „1.200.000,00“
замењује се бројем „804.296,60“.
Укупно глава 11.06. Средње школе,
број 85.670.000,00“ замењује се бројем
,,85.737.000,00“.
Члан 3.
Овај финансијски план ступа на снагу
даном доношења, а биће објављен у
„Службеном листу града Чачка“.

ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 402-3/15-II
28. мај 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
мр Војислав Илић, с.р.
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