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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

На основу члана 36а Закона о буџетском систему („Службени гласник РСˮ, 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 

108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17))  Министар финансија донео је у новембру 2018.године Упутство за припрему 

Одлуке о буџету локалне власти за 2019.годину и пројекција за 2020. и 2021. годину и проследио га ЈЛС.  

На основу тих параметара смо добили низ важних података за планирање прихода, зарада, субвенција, ограничења у планирању...  

 

Одлука о буџету Града Чачка за 2019. годину пројектована је у износу од 4.544.000.000,00 динара.  

Методологијом приказивања приходне и расходне стране приказани су  приходи и примања, расходи и издаци из буџета града 

(4.287.223.400,00 динара - извор 01), из сопствених прихода (95.514.600,00 динара -извор 04), и из осталих извора (161.262.000,00 

динара -извор средстава 06-13).  

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТРУКТУРЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА  

 

Пројекција прихода Буџета Града Чачка за 2019. годину заснива се на: 

- Оствареним приходима буџета града у периоду јануар – новембар 2018. године, 

- Економској и фискалној политици у 2019. години 

- Пројекцији инфлације  

 

На основу кретања прихода у 2018. години очекује се наставак позитивних трендова у кретању наплате током наредне буџетске 

године. Битан аспект процеса пројектовања прихода за 2019. годину је оцена квалитета и одрживост степена наплате, као и узимање у 

обзир само структурних облика појединих категорија прихода.  

Кретање зарада у јавном сектору и пензија од 7-9%, као и повећање минималне зараде имаће позитиван утицај на ниво прихода 

буџета.  

Фактори који су узети у обзир приликом пројекције прихода у 2019. години:  

кретање зарада у јавном сектору директно утиче на кретање нивоа директних пореза као што су порез на зараде, 

повећање минималне зараде, 

кретање профитабилности неких јавних предузећа опредељује уплату добити јавних предузећа у наредном периоду.  
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Образложење пројекције раста прихода у 2019 години 

У складу са очекиваним потраживањима по завршном рачуну за 2018. годину процењује се да ће потраживања града од пореза и 

такси бити у укупном износу преко 1 милијарду динара од чега је реалних потраживања од пореза на имовину близу 300.000.000,00 

динара, комуналне таксе за истицање фирми преко 70.000.000,00, посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине 

12.000.000,00 динара, самодоприноса од лица које се баве самосталном делатношћу 3.000.000,00 динара, пореза на акције и уделе 

10.000.000,00 динара, пореза на зараде са каматама преко 500.000.000,00 динара.  

Очекивања су да ће се интензивном политиком наплате у великој мери постићи висок степен наплате. У последњем кварталу 

2019.године очекују се ефекти улагања у индустријску зону Прељина и индустријску зону Коњевићи кроз инвестиционе активности у 

свери грађевинске индустрије као и ефекти отварања нових радних места. Све ово ће произвести повећање прихода од пореза на 

имовину и пореза на зараде.  

Током 2018.године вршен је попис земљишта и објеката на више локација на територији града и села. Потпунија база података ће 

самим тим и кроз већи обухват дати веће приходе.  

У структури прихода највећи очекивани приход је од пореза на зараде који је планиран у износу од 1.732.000.000,00 динара. 

У складу са иструкцијама из Упутства за припрему буџета ненаменске трансфере јединице локалне самоуправе треба да планирају у 

истом износу који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2014, 2015, 2016. 2017. И 2018. годину, што је за град  

Чачак 287.670.506,00 дин. 

 С обзиром да смо предвидели да се пренесу неутрошена наменска средства из 2018. године у износу од 76.903.000,00 дин. и 

остварени вишак прихода из 2018. године који се преноси у 2019. годину који износи 100.000.000,00 динара, то нам отвара могућност 

да расподелимо та средства и направимо већу билансну равнотежу у 2019. години. Разлог преноса ових средстава је немогућност 

реализације једног броја инвестиција које су биле предвиђене буџетом за 2018. годину које су уговорене на крају грађевинске сезоне и 

чија реализација ће се наставити почетком нове грађевинске сезоне (уговорене инвестиције у индустријској зони у Прељини III i IV 

фаза, радови на згради градске библиотеке...), непотрошена наменска средстава самодоприноса МЗ, учешћа грађана за инестиционе 

активности ... 

У структури прихода у предлогу Одлуке планирано је и кредитно задужење до 234.000.000,00 динара за капиталне инвестиционе 

расходе. О доношењу Одлуке о кредитном задуживању ће се изјаснити одборници након добијања сагласности ресорног 

Министарства.  
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Приход од пореза на имовину планиран је у износу од 490.000.000,00 дин. Пројекција прихода од пореза на имовину је рађена на 

основу потраживања од пореских обвезника, постојеће квадратуре непокретности, просечне цене м² по зонама, очекиваног накнадног 

уписа при изградњи нових објеката и ефекта озакоњења постојећих објеката. 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТРУКТУРЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА  

 

Пројекција расхода и издатака буџета Града Чачка за 2019. годину заснива се на: 

Оствареним расходима и издацима буџета града у периоду јануар – новембар 2018. године, 

Пренетим наменским средствима из 2018.године 

Захтевима и приоритетима буџетских корисника за 2019. годину 

Уговореним обавезама по пројектима са ресорним Министарствима и 

 

Приликом планирања расхода и издатака за сваког буџетског корисника, пошло се од важеће организационе и функционалне 

структуре, као и надлежности корисника према Закону о локалној самоуправи. Ограничењима расхода обухваћени су расходи и 

издаци корисника који се финансирају из буџетских прихода. Расходи и издаци приказани по бруто принципу обухватају поред расхода 

и издатака који се финансирају из општих прихода буџета и оне расходе и издатке које корисници буџетских средстава финансирају из 

донација, као и прихода које корисници остваре продајом добара и услуга у складу са Законом о буџетском систему и других извора 

финансирања. 

Обзиром да се у припреми буџета, према Закону о буџетском систему, користе јединствене буџетске класификације, прописане 

Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем и да се буџет, због могућих одступања у 

основним параметрима који се користе приликом планирања, припрема на трећем нивоу економских класификација, у циљу 

разумевања садржаја тих класификација, ближе се образлaжу поједине економске класификације, и то: 

Расходи за запослене 

411 и 412 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и Социјални доприноси на терет послодавца На економској класификацији 

411 планиране су плате, додаци и накнаде стално запослених, плате приправника, привремено запослених, плате по основу судских 

пресуда и др. 

На економској класификацији 412 планирани су социјални доприноси на терет послодавца (допринос за ПИО, допринос за 

здравствено осигурање и незапосленост).  

413-Накнаде у натури Накнаде у натури - превоз запослених на посао и са посла - маркица, паркирање и др.  
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414-Социјална давања запосленима Социјална давања запосленима садрже конта за исплате накнада које иду на терет фондова 

(породиљско боловање, боловања преко 30 дана, инвалидност рада другог степена), отпремнине приликом одласка у пензију и помоћ 

у случају смрти запосленог или члана уже породице, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и др.).  

415-Накнаде трошкова за запослене Накнаде трошкова за запослене на економској класификацији 415 (накнаде трошкова за одвојен 

живот од породице, накнаде трошкова за превоз на посао и са посла у готовини, накнаде трошкова за смештај изабраних, 

постављених и именованих лица и др.).  

416-Награде, бонуси и остали посебни расходи Награде запосленима - јубиларне награде (зависно од броја година проведених на 

раду), награде за посебне резултате рада, накнаде члановима комисија.  

Коришћење услуга и роба 

421-Стални трошкови Обухватају следеће трошкове: - трошкове платног промета и банкарских услуга; - трошкове услуга комуникација 

(фиксних и мобилних телефона, телефакса, интернета, услугепоште и доставе и слично); - трошкове осигурања (имовине, као шо су: 

зграде, возила и остала дугорочна имовина и осигурање  запослених); - трошкове закупа имовине и пословног простора; - трошкове 

енергетских услуга (услуге за електричну енергију и услуге грејања);- трошкове комуналних услуга (услуге водовода и канализације, 

услуге редовног одржавања, као што су: заштита имовине, чишћења, одвоз отпада и остале комуналне услуге, као што је накнада за 

коришћење градског грађевинског земљишта и слично).  

422-Трошкови путовања. Средства у оквиру ове апропријације економске класификације, обезбеђују се за финансирање трошкова 

службених путовања у земљи и иностранству, трошкове превоза, смештаја и дневница (исхране) на службеном путу, трошкове 

превоза у јавном саобраћају по службеном послу, транспортне трошкове службе и сл; накнаде за превоз код коришћења одсуства због 

приватних послова, одсуства за опоравак, одсуства ради обиласка породице по основу одвојеног живота због премештаја у друго 

место службовања и сл, Такође, обезбеђују се средства за трошкове путовања ученика који учествују на републичким и међународним 

такмичењима и остали трошкови транспорта.  

423-Услуге по уговору На овој економској класификацији опредељују се средстава за: - административне услуге (услуге превођења, 

секретарске услуге, рачуноводствене услуге и остале административне услуге); - услуге одржавања рачунара и израде одговарајућих 

софтвера; - услуге образовања и усавршавања запослених; - услуге информисања (штампање билтена, часописа или публикација, 

услуге информисања јавности и односа са јавношћу - услуге рекламирања, ангажовање продукцијских кућа за медијске услуге радија и 

телевизије); - услуге ревизије, адвокатске услуге, правне услуге и остале стручне услуге; - котизације за семинаре и стручна 

саветовања, издаци за стручне испите, објављивање тендера и информативних огласа; - домаћинство и угоститељство (прање, 

чишћење, угоститељске услуге и репрезентација); - ангажовање лица  по уговору о делу (правно заступање пред домаћим и 

међународним судовима, вештачења и сл),систематски преглед запослених.  

424-Специјализоване услуге Услуге за потребе реализације значајних пројеката из разних области, које нису стандардно 

класификоване у контном плану, а појединачно се различито (нестандардно) исказују код буџетских корисника. У специјализоване 
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услуге се класификују, и то: - пољопривредне услуге (услуге заштите животиња и биља); - услуге образовања, културе и спорта; - 

медицинске услуге (здравствена заштита по уговору, здравствена заштита по конвенцији, услуге јавног здравства - инспекција и 

анализа, лабораторијске услуге и остале медицинске услуге); - услуге одржавања аутопутева, националних паркова и природних 

површина; - услуге очувања животне средине, услуге науке и геодетске услуге, као и остале специјализоване услуге.  

425-Текуће поправке и одржавањe. На овој економској класификацији обезбеђују се средства за поправке и одржавање зграда и 

опреме, намештаја, поправке електричне и електронске опреме, административне опреме, возног парка, остале опреме, као и 

поправке и одржавање пословног простора (зидарски, столарски, молерски, водоинсталатерски, елетричарски и сл. радови); 

одржавање опреме за пољопривреду, опреме за очување животне средине и науку, медицинске и лабораторијске опреме, опреме за 

образовање, спорт и културу, војску, јавну безбедност.  

426-Материјал. Под расходима материјала подразумевају се: - административни материјал (канцеларијски материјал, заштитна или 

радна одећа и униформе); Средства исказана на овој економској класификацији, не могу се односити на средства потребна за расходе 

за радну одећу (одећа и ципеле) и службену одећу, осим у случајевима да је радна одећа прописана. Право на планирање средстава 

за расходе за радну униформу (одећа и ципеле), службену одећу, униформе и заштитна одела, у складу са Посебним колективним 

уговором за државне органе имају они државни органи и организације који имају запослене на радним местима са посебним условима 

рада, и то: послове инспекцијског и другог надзора; послове возача; послове везане за рад на противградним полигонима, 

лабораторијске и друге сличне послове који се обављају хемикалијама опасним по здравље; послове који су изложени сталној буци 

високог интензитета која потиче од уређаја који се користе у раду; послове судског и административног извршења; послове архивског 

манипуланта и архивског деопа; послове достављача, курира и спремачица; послове програмера, оператера и организатора рада на 

рачунарима; послове физичког обезбеђења, противпожарне заштите, стражара, чувара и портира; послове дактилографа, ложача, 

перача возила, телефонисте и запослених у бифеу - ресторану; послове запослених у штампарији. - материјал за образовање и 

усавршавање запослених (гласила о прописима, стручна литература и сл); - материјал за саобраћај (издаци за гориво, бензин, дизел 

гориво,  мазиво и остали материјал за превозна средства); - материјал за домаћинство (производи за чишћење, хигијенски производи); 

- материјал за угоститељство (материјал за припремање хране и пиће); - материјал за пољопривреду (храна за животиње, природна и 

вештачка ђубрива, семе, биљке и остали материјал за пољопривреду); - материјал за очување животне средине (за метеоролошка 

мерења, за истраживање и развој, тестирање ваздуха, тестирање воде, тла и остали материјали за очување животне средине и 

науку); - материјали за посебне намене (заставе, пломбе за печатирање, резервни делови, алат и ситан инвентар). 

Субвенције 

451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама На овој економској класификацијиисказују се текуће и 

капиталне субвенције, и то: - јавном железничком саобраћају; - за водопривреду, пољопривреду; - осталим јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама. 

Остали расходи 
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481-Дотације невладиним организацијама На овој економској класификацији исказују се дотације невладиним организацијама, и то: - 

организацијама које пружају помоћ домаћинствима, дотације  у натури, Црвеном крсту Србије; - спортским и омладинским 

организацијама (спортским савезима); - етничким заједницама и мањинама; - верским заједницама; - осталим удружењима грађана и 

политичким странкама. 

484 - Накнаде штете за повреде или штету нанету услед елементарних непогода или других природних узрока Средства ове 

апропријације намењена су за измиривање обавеза по основу процене штете (поступак за утврђивање процене штете настале услед 

елементарних непогода или других природних узрока спроводе општинске комисије) чију укупну вредност претходно верификује 

Владина комисија за измиривање штете нанете услед елементарних непогода или других природних узрока. 

Издаци за нефинансијску имовину 

511, 512, 513 и 515 -Зграде и грађевински објекти, Машине и опрема, Остале некретнине и опрема, Нематеријална имовина 

511 - средства у оквиру ове апропријације обезбеђују се за: куповину зграда и објеката, изградњу зграда и објеката, капитално 

одржавање зграда и објеката и пројектно планирање (процена изводљивости,израда идејних пројеката и пројектне документације);  

512 - саобраћајна опрема (најчешће за аутомобиле, комбије, теренска возила, камионе, тракторе, и сл.); административна опрема 

(намештај и уградна опрема, рачунарска опрема, мреже за рачунарско повезивање, телефонске централе са припадајућим 

инсталацијама и апаратима, телефони, мобилни телефони, електронска опрема, опрема за домаћинство - уређаји за ресторане и 

кафе бифее, опрема за образовање и културу, медицинска опрема и опрема за јавну безбедност; књиге у библиотеци, уметничка 

дела, природне реткости и сл;  

513 - 515 - остала основна средства (компјутерски софтвери, уметничка дела, природне реткости, култивисана имовина - стока, 

вишегодишњи засади, издаци за патенте и технологију, техничку документацију, лиценце, концесије, заштитни знак, индустријска 

заштитна права, занатска и слична права, остала заштићена права и интелектуална својина, права коришћења имовине у туђем 

власништву, прикључак на телефонске линије и остала нематеријална права). 

Набавка финансијске имовине 621-Набавка домаће финансијске имовине На овој екoномској класификацији исказује се набавка 

домаћих хартија од вредности, изузев акција, кредити осталим нивоима власти, кредити финансијским институцијама, кредити 

физичким лицима и домаћинствима, кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима, набавка домаћих акција и осталог 

капитала (учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама, учешће капитала у домаћим 

нефинансијским приватним предузећима и учешће капитала у домаћим пословним банкама). 

 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА 

 



7 
 

У буџетској процедури Градска управа за финансије разматрала је захтеве корисника буџетских средстава садржане у предлозима 

њихових финансијских планова, који су у складу са Законом о буџетском систему исказани на програмски начин. Програмски буџет 

распоређује буџетска средстава према намени. Овако представљени расходи омогућавају лакше праћење ефеката утрошених 

средстава као и евалуацију да ли се средства троше у складу са циљевима ЈЛС. 

 

Планирање масе средстава за плате запослених у 2019. години  

Инструкције министарства су следеће: 

„Локална власт у 2019. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета 
локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2018. години, а највише до 
дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 40. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину (,,Службени гласни РС", 
бр. 113/2017).  
Тако укупна планирана маса средстава за плате ће се увећати у: 
- органима и службама локалне власти и месним заједницама за 7 %; 
- установама социјалне заштите за 9%; 
- предшколским установама за 7%; 
- осталимјавним службама 7 %.“ 
 
У нашим плановима предвидели смо средства у тим процентима.  
Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату 
плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, планирали смо на апропријацији економској 
класификацији 465 - Остале дотације и трансфери. 
 

Расходи по директним корисницима: 

 

За раздео 1 „Градоначелник града“ опредељено је 31.832.000,00 динара. 

 

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе  
Програмска активност 2101-0002- Функционисање извршних органа        
 
Расход по наменама 423500 Стручне услуге - планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара и то: 
 -1.410.000,00 динара за накнаду за рад у Комисијама и сталним радним телима и  
 -590.000,00 динара за услуге ревизије. 
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За раздео 2 „Градско веће“ опредељено је 43.800.000,00 динара. 

 

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе  
Програмска активност 2101-0002- Функционисање извршних органа        
 
Расход по наменама 423500 Стручне услуге - планирана су средства у износу од 7.000.000,00 динара и то: 
 -500.000,00 динара за накнаду за рад у Комисијама и сталним радним телима и  
 -6.500.000,00 динара за услуге накнаду за рад члановима Градског већа. 
 

За раздео 3 „Скупштина града“ опредељено је 40.162.000,00 динара. 

 

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе  
Програмска активност 2101-0001- Функционисање скупштине        
 
Расход по наменама 423500 Стручне услуге - планирана су средства у износу од 22.700.000,00 динара и то: 
 -1.800.000,00 динара за накнаду за рад у Комисијама и сталним радним телима, 
 -20.000.000,00 динара за услуге накнаду за рад одборника скупштине и  
 -900.000,00 динара за услуге накнаду за рад Заменика председника скупштине.  
 
Расход по наменама 465100 Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 480.000,00 динара и то: 
 -390.000,00 динара за остале дотације и трансфере за Председника скупштине и 
-90.000,00 динара за остале дотације и трансфере за Заменика председника скупштине, 
а по Закону о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника 
јавних средстава. 
 
Програм 13. Култура и информисање  
Програмска активност 1201-0004- Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања 
 
Расход по наменама 423400 Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 9.000.000,00 динара за финансирање услуге 
преноса седница Скупштине града. 
 

 

За раздео 4. „Градско правобранилаштво“ опредељено је 45.745.000,00 динара. 
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Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе  
Програмска активност 0602-0004- Градско правобранилаштво 
 
Расход по наменама 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана су средства у износу од 85.000,00 динара за 
исплату јубиларне награде за једног запосленог у Градском правобранилаштву 
 
Расход по наменама 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана су средства у износу од 40.000.000,00 динара за 
финансирање по судским решењима отплате одузетог земљишта после другог светског рата бившим власницима, одштета приликом 
уједа паса луталица и остало  
 
Расход по наменама 485100 Накнада штете за повреде или штету нанту од стране државног органа - планирана су средства у износу 
од 8.000.000,00 динара за за финансирање одштета приликом уједа паса луталица и остало 
 
 

За раздео 5. „Градске управе за опште и заједничке послове“ опредељено је 226.648.733,00 динара.  

 

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе  
Програмска активност 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина        
 
Расход по наменама 413100 Накнаде у натури - планирана су средства у износу од 1.340.000,00 динара и то: 
-160.000,00 динара за месечне карте за запослене у управи, 
-590.000,00 динара за пакетиће за децу и 
-590.000,00 динара за ваучере. 
 
Расход по наменама 414300 Отпремнине и помоћи - планирана су средства у износу од 750.000,00 динара и то: 
-350.000,00 динара за исплату отпремнине приликом одласка у пензију за два запослена и  
-400.000,00 динара остале помоћи за запослене у Градској управи за опште и заједничке послове. 
 
Расход по наменама 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана су средства у износу од 1.250.000,00 динара 
за исплату јубиларних награда за осам запослених у Градској управи за опште и заједничке послове. 
 
Расход по наменама 421200 Енергетске услуге - планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара и то: 
- 12.000.000,00 динара за трошкове електричне енергије објеката Градске управе и  
- 8.000.000,00 динара за трошкове грејања. 
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 Расход по наменама 421400 Услуге комуникација - планирана су средства у износу од 16.750.000,00 динара и то: 
 -3.000.000,00 динара за услуге фиксног телефона, 
 -2.100.000,00 динара за услуге мобилног телефона, 
 -3.150.000,00 динара за услуге интернета и 
 -8.500.000,00 динара за услуге доставе поште и доставе решења пореским обвезницима. 
 
Расход по наменама 421600 Закуп имовине и опреме - планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара за услугу закупа 
штампача. 
 
Расход по наменама 421900 Остали трошкови - планирана су средства у износу од 1.250.000,00 динара и то: 
 -500.000,00 динара за услуге електронског пословања Града-електронски печат и 
 -750.000,00 динара за остале сталне трошкове, 
 
Расход по наменама 423100 Административне услуге - планирана су средства у износу од 5.560.000,00 динара за исплату накнаде за 
ангажовање по уговорима о привременим и повременим пословима за седам извршилаца. 
 
Расход по наменама 423200 Компјутерске услуге - планирана су средства у износу од 1.400.000,00 динара и то: 
 -600.000,00 динара за услуге одржавања програма Градске управе за финансије и 
 -800.000,00 динара за услуге одржавања програма Градске управе за локалну пореску администрацију. 
 
Расход по наменама 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених - планирана су средства у износу од 1.580.000,00 динара 
и то: 
 -200.000,00 динара за услуге образовања и усавршавања запослених-котизације и сл.и 
 -1.380.000,00 динара за услуге образовања и усавршавања запослених-усавршавања по новом Закону. 
 
Расход по наменама 423400 Услуге информисања - планирана су средства у износу од 6.100.000,00 динара и то: 
 -900.000,00 динара за услуге рекламе и пропаганде општег карактера, 
 -300.000,00 динара за услуге рекламе, пропаганде за Градске славу и Дан града, 
 -800.000,00 динара за услуге оглашавања за потребе Градске управе за урбанизам, 
 -400.000,00 динара за услуге оглашавања за потребе Градске управе за финансије (објављивање тендера и друго), 
 -2.410.000,00 динара за услуге оглашавања за потребе градских управа (објављивање огласа, тендера и друго), 
 -590.000,00 динара за услуге штампања за Градске управе и 
 -700.000,00 динара за услуге штампања. 
 
Расход по наменама 423900 Остале опште услуге - планирана су средства у износу од 13.290.000,00 динара и то: 
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 -5.000.000,00 динара за услуге фотокопирања и умножавања материјала, 
 -2.900.000,00 динара за услуге одржавања хигијене и остале услуге чишћења, 
 -2.600.000,00 динара за услуге физичко техничког обезбеђења, 
 -400.000,00 динара за услуге обука запослених у градској управи (безбедност и здравље на раду), 
 -400.000,00 динара за услуге прања возила и слично, 
 -200.000,00 динара за услуге израде и ажурирања сајта града,   
-1.200.000,00 динара за остале опште услуге и  
-590.000,00 динара за скенирање и коричење црквених књига. 
 
 
Расход по наменама 424300 Медицинске услуге - планирана су средства у износу од 1.340.000,00 динара и то: 
 -750.000,00 динара за услуге издавања потврда о смрти,  
 -590.000,00 динара за услуге систематског прегледа запослених у градским управама и 
 
 
Расход по наменама 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - планирана су средства у износу од 4.680.000,00 динара 
и то: 
 -150.000,00 динара за услуге одржавање инсталација, 
 -130.000,00 динара за услугу одржавања улазних врата на згради Градске управе, 
 -2.200.000,00 динара за услуге замене санитарије, кречење степеништа и санитарних чворова зграде градске управе и месних 
канцеларија и остало, 
 -1.000.000,00 динара за услуге нужних и хитних поправки на стамбеним објектима у јавној својини града и социјално угроженим 
лицима, 
 -1.200.000,00 динара за услуге одржавање зграда за социјално становање и поправка унутрашњих гасних инсталација. 
 
 
Расход по наменама 425200 Текуће поправке и одржавање опреме - планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара и то:  
 
 -1.700.000,00 динара за услуге одржавања возног парка и вулканизерске услуге, 
 -850.000,00 динара за услуге поправке рачунарске опреме, мреже и друге телекомуникационе опреме, 
 -400.000,00 динара за услуге сервиса клима и 
 -50.000,00 динара за услуге сервиса ПП апарата, громобрана и слично. 
 
 
Расход по наменама 426100 Административни материјал - планирана су средства у износу од 7.600.000,00 динара и то: 
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 -1.700.000,00 динара за услуге набавке канцеларијског материјала, 
 -1.500.000,00 динара за услуге набавке тонера, 
 -900.000,00 динара за услуге набавке униформе и личне заштитне опреме за комуналну полицију, 
 -350.000,00 динара за услуге набавке униформи за матичну службу, техничко особље и слично 
 -500.000,00 динара за услуге набавке декоративног материјала, цвеће, венци и слично и 
 -2.650.000,00 динара за услуге набавке образаца за матичну службу. 
 
Расход по наменама 426400 Материјал за саобраћај - планирана су средства у износу од 4.100.000,00 динара и то: 
 -3.600.000,00 динара за услуге набавке горива и 
 -500.000,00 динара за услуге осталог материјала за саобраћај (ауто гуме и слично). 
 
Расход по наменама 465100 Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 6.800.000,00 динара и то: 
 -5.350.000,00 динара за остале дотације и трансфере по Закону о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, 
односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и 
 -1.450.000,00 динара за остале дотације и трансфере по Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 
инвалидитетом и Правилнику о изменама правилника о начину праћења извршавања запошљавања особа са инвалидитетом и начину 
доказивања извршавања те обавезе. 
 
Расход по наменама 511300 Капитално одржавање зграда и објеката – планирана су средства у износу од 12.000.000,00 динара за 
реконструкцију скупштинске сале. 
 
Расход по наменама 512200 Административна опрема - планирана су средства у износу од 9.900.000,00 динара и то: 
 
 -3.000.000,00 динара за услуге набавке рачунарске опреме, 
 -300.000,00 динара за услуге набавке мреже, 
 -1.600.000,00 динара за услуге набавке намештаја, 
 -5.000.000,00 динара за набавку остале административне опреме (видео надзор управе и противпожарни систем и остало) 
 
Расход по наменама 512900 опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема - планирана су средства у износу од 
900.000,00 динара и то: 
-400.000,00 динара за набавку клима уређаја и 
-500.000,00 динара за набавку ГПС система за возила градске управе. 
 
 
Расход по наменама 515100 Нематеријална имовина - планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара и то: 
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-1.000.000,00 динара за набавку Autocad софтвера за урбаниѕам, офис пакет за нове рачунаре и 
 
 
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе  
Програмска активност 0602-0014- Управљање у ванредним ситуацијама       
  
Расход по наменама 423900 Остале опште услуге - планирана су средства у износу од 2.900.000,00 динара и то: 
 -2.500.000,00 динара за накнаду за рад и остале трошкове ангажовања припадника јединица цивилне заштите опште намене 
града Чачка у случају ванредних ситуација или спровођења превентивних мера, 
 -300.000,00 динара за обуку чланова Цивилне заштите града Чачка и  
 -100.000,00 динара за показну вежбу. 
 
Расход по наменама 424900 Остале специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 450.000,00 динара за израду 
елабората покривености видео надзором јавних и јавно комуналних предузећа, јавних установа, основних и средњих школа у граду 
Чачку. 
 
Расход по наменама 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - планирана су средства у износу од 550.000,00 динара 
за радове на објекту цивилне заштите 
 
 
Расход по наменама 426100 Административни материјал - планирана су средства у износу од 940.000,00 динара и то: 
 -350.000,00 динара за услуге набавке административног материјала за показну вежбу и  
 -590.000,00 динара за услуге набавке униформе и личне заштитне опреме за за припаднике јединица цивилне заштите опште 
намене. 
 

 
Програм 11. Социјална и дечија заштита     
Програмска активност 0901-0006- Подршка деци и породици са децом 
 
Расход по наменама 481900 Дотације осталим непрофитним организацијама - планирана су средства у износу од 720.000,00 динара 
за чланарину за Удружење „Цена минус за три плус“ (Картица "Три плус") 
 
Програм 11. Социјална и дечија заштита     
Пројекат 0901-02- Подстицајна средства за новорођену децу 
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Расход по наменама 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу- планирана су средства у износу од 14.000.000,00 динара за 
подстицајна средства за новорођену децу. 
 

За раздео 6. „Градске управе инспекцијски надзор“ опредељено је 64.160.000,00 динара. 

 
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе  
Програмска активност 0602-0006- Инспекцијски послови  
 
Расход по наменама 414300 Отпремнине и помоћи - планирана су средства у износу од 500.000,00 динара и то: 
-350.000,00 динара за исплату отпремнине приликом одласка у пензију за два запослена и  
-150.000,00 динара остале помоћи за запослене у Градској управи за инспекцијске послове. 
 
Расход по наменама 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана су средства у износу од 135.000,00 динара 
за исплату јубиларне награде за једног запосленог у Градској управи за инспекцијске послове. 
 
Расход по наменама 423100 Административне услуге - планирана су средства у износу од 850.000,00 динара за исплату накнаде за 
ангажовање по уговору о привременим и повременим пословима за једног извршиоца. 
 
Расход по наменама 424900 Остале специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара за рушење и 
уклањање бесправно саграђених објеката и друго. 
 
Расход по наменама 511400 Пројектно планирање - планирана су средства у износу од 600.000,00 динара за израду пројекта рушења 
бесправно саграђених објеката  
 
 

За раздео 7. „Градске управе за урбанизам“ опредељено је 307.013.000,00 динара. 

 

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе  
Програмска активност 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина        
 
Расход по наменама 423100 Административне услуге - планирана су средства у износу од 12.500.000,00 динара за исплату накнаде за 
ангажовање по уговорима о привременим и повременим пословима за седамнаест извршилаца. 
 
Расход по наменама 423500 Стручне услуге- планирана су средства у износу од 700.000,00 динара и то: 
 -300.000,00 динара за накнаду за рад у Комисијама и сталним радним телима и 
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 -400.000,00 динара за услуге вештачења у управним поступцима у имовинско правним пословима. 
 

Расход по наменама 423900 Остале опште услуге - планирана су средства у износу од 500.000,00 динара за ангажовање по уговору о 
делу за техничко регулисање саобраћаја. 
 
 

Програм 6. Заштита животне средине 
Програмска активност 0401-0001- Управљање заштитом животне средине 
 
Расход по наменама 423900 Остале опште услуге - планирана су средства у износу од 850.000,00 динара и то: 
 -550.000,00 динара за учешће на сајму екологије и енергетике и 
 -300.000,00 динара за подршку међународној конференцији „Поузданост и квалитет“ 
 
Програм 6. Заштита животне средине 
Програмска активност 0401-0002- Праћење квалитета елемената животне средине 
 
Расход по наменама 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге - планирана су средства у износу од 
3.703.000,00 динара и то: 
 
-1.500.000,00 динара за програм праћења квалитета ваздуха, 
-1.113.000,00 динара за програм праћења квалитета површинских вода, 
-490.000,00 динара за програм праћења концентрације алергеног полена, 
-400.000,00 динара за програм праћења нивоа буке у животној средини и 
-200.000,00 динара за програм праћења квалитета земљишта. 
 
 
Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање 
Програмска активност 1101-0001- Просторно и урбанистичко планирање 
 
 
Расход по наменама 423500 Стручне услуге- планирана су средства у износу од 4.350.000,00 динара и то: 
 -1.350.000,00 динара за накнаду за рад у Комисијама и сталним радним телима и 
 -3.000.000,00 динара за услуге вештачења за процену вредности непокретности уписане у јавну својину  
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Расход по наменама 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге - планирана су средства у износу од 
25.150.000,00 динара и то: 
 -2.700.000,00 динара за геодетско снимање објеката и трошкови озакоњења непокретности у јавној својини града и израда 
елабората геодетских радова и пројеката парцелације односно препарцелације и 
 -22.450.000,00 динара за услуге израде регулационих планова и то: 
-ПДР за аеродром Прељина 8.100.000,00 динара,   
-Студија каналисања за насеља са десне стране Западне Мораве у оквиру ПГР Чачак 1.250.000,00 динара,  
-ПДР за гробље Доња Трепча 750.000,00 динара,  
-ПДР Индустријска зона Коњевићи 4.000.000,00 динара,  
-ПДР дела насела Пријевор уз реку Западну мораву 2.400.000,00 динара,  
-Измене и допуне ПГР Љубић-Коњевићи 5.000.000,00 динара и 
-ПДР Љубић II 950.000,00 динара. 
 
 
Расход по наменама 424900 Остале специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 5.250.000,00 динара и то: 
 -5.000.000,00 динара за рушење извлашћених објеката и  
 -250.000,00 динара за израду Плана заштите и ревитализације културног наслеђа на територији града Чачка  
 
 
Расход по наменама 511100 Куповина зграда и објеката - прибављање у јавну својину и пројекти рушења извлашћених објеката 
планирана су средства у износу од 90.000.000,00 динара за куповину HALK банке кроз три године и осталих објеката за извлашћење 
на трасама улица. 
 
Расход по наменама 541100 Земљиште - планирана су средства у износу од 128.500.000,00 динара и то: 
-1.500.000,00 динара за набавку земљишта кроз накнаду за прибављање у јавну својину из уговора о деоби и размени и  
-127.000.000,00 динара  за прибављање земљишта у јавну својину. 
 
 
 
 

За раздео 8. „Градске управе за локалну пореску администрацију“ опредељено је 33.230.000,00 динара. 

 
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе  
Програмска активност 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина        
 



17 
 

Расход по наменама 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана су средства у износу од 255.000,00 динара 
за исплату јубиларних награда за троје запослених у Градској управи за локалну пореску администрацију. 
 
Расход по наменама 423100 Административне услуге - планирана су средства у износу од 7.265.000,00 динара за исплату накнаде за 
ангажовање по уговорима о привременим и повременим пословима за десет извршилаца. 
 

 

За раздео 9. „Градске управе за стручне послове скупштине, градоначелника и градског већа“ опредељено је 

40.476.000,00 динара од чега је планирано 8.000.000,00 динара за подстицајна средства за вантелесну оплодњу. 

 
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе  
Програмска активност 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина        
 
Расход по наменама 414300 Отпремнине и помоћи - планирана су средства у износу од 250.000,00 динара и то: 
-160.000,00 динара за исплату отпремнине приликом одласка у пензију за једног запосленог и  
-90.000,00 динара остале помоћи за запослене у Градској управи за стручне послове скупштине, градоначелника и градског већа. 
 
Расход по наменама 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана су средства у износу од 85.000,00 динара за 
исплату јубиларне награде за једног запосленог у Градској управи за стручне послове скупштине, градоначелника и градског већа. 
 
Расход по наменама 423100 Административне услуге - планирана су средства у износу од 1.450.000,00 динара за исплату накнаде за 
ангажовање по уговорима о привременим и повременим пословима за два извршиоца. 
 
Расход по наменама 423900 Остале опште услуге - планирана су средства у износу од 670.000,00 динара за ангажовање по уговору о 
делу за једног извршиоца. 
 
 

 

За раздео 10. „Градске управе за локалано економски развој“ опредељено је 338.149.797,00 динара. 

 

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе  
Програмска активност 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина        
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Расход по наменама 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана су средства у износу од 415.000,00 динара 
за исплату јубиларних награда за четири запослена у Градској управи за локални економски развој. 
 
Расход по наменама 423100 Административне услуге - планирана су средства у износу од 1.200.000,00 динара за исплату накнаде за 
ангажовање по уговорима о привременим и повременим пословима за два извршиоца. 
 
Расход по наменама 423900 Остале опште услуге - планирана су средства у износу од 400.000,00 динара за ангажовање по уговору о 
допунском раду за једног извршиоца. 
 
 
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе  
Програмска активност 0602-0007- Функционисање националних савета националних мањина 
 
Расход по наменама 423100 Административне услуге - планирана су средства у износу од 500.000,00 динара за исплату накнаде за 
ангажовање по уговору о привременим и повременим пословима за једног извршиоца. 
 
Расход по наменама 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге - планирана су средства у износу од 
150.000,00 динара за спровођење акционих планова за Роме (легализација ромских објеката-геодетско снимање, таксе и слично). 
 
Расход по наменама 425100 Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe зграда и објеката - планирана су средства у износу од 590.000,00 динара 
за спровођење акционих планова за Роме (санација стамбених објеката за Роме-препокривање, постављање олука, изолација и 
слично). 
 

 
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој  
Програмска активност 0101-0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 
 
Расход по наменама 423900 Остале опште услуге - планирана су средства у износу од 6.020.000,00 динара и то: 
 
-1.600.000,00 динара едукативну посету пољопривредних произвођача домаћим и међународним сајмовима,  
-220.000,00 динара за организацију манифестације „Централна смотра српских ракија шљивовица“ и  
-4.200.000,00 динара за накнаду за рад стрелаца противградне заштите.  
 
 
 

Расход по наменама 424900 Остале специјализоване услуге-  планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара за израду 
стратегије руралног развоја града Чачка и 200.000,00 динара за одвоз опасног амбалажног отпада са пољопривредних домаћинстава.  
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Расход по наменама 426100 Административни материјал-планирана су средства у износу од 500.000,00 динара за набавку ХТЗ 
опремe за стрелце, спрејеви, лампе и слично. 
 
Расход по наменама 426400 Материјал за саобраћај -планирана су средства у износу од 300.000,00 динара за набавку горива за 
стрелце противградне заштите. 
 
Расход по наменама 426900 Материјали за посебне намене-планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара за набавку ракета 
за противградну заштиту. 
 
 
Расход по наменама 463100 Трансфери осталим нивоима власти-Текући трансфери високообразовним институцијама -планирана су 
средства у износу од 300.000,00 динара за финансирање научних скупова  (Агрономски  факултет Чачак). 
 
Расход по наменама 465100 Остале дотације и трансфери -планирана су средства у износу од 15.300.000,00 динара и то: 
-300.000,00 динара за финансирање набавке опреме  (Институт за воћарство) и 
-15.000.000,00 динара за подстицај развоја задругарства (средства Републике). 
 
 
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој  
Програмска активност 0101-0002- Мере подршке руралном развоју 
 
Расход по наменама 451100 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-Текуће субвенције-планирана су 
средства у износу од 42.000.000,00 динара за финансирање доделе бесповратних подстицајних средства за пољопривредну 
производњу регистрованим пољопривредним произвођачима. 
 
Расход по наменама 515100 Нематеријална имовина-планирана су средства у износу од 480.000,00 динара за финансирање набавке 
софтвера за подстицаје у пољопривреди. 
 
 
Програм 3. Локални економски развој  
Програмска активност 1501-0001- Унапређење привредног и инвестиционог амбијента 
 
Расход по наменама 423900 Остале опште услуге - планирана су средства у износу од 300.000,00 динара и то: 
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150.000,00 динара за побољшање привредног амбијента (финансирање одласка привредника на сајмове, симпозијуме, подршка 
пословним сусретима привредника и остало) и  
150.000,00 динара за финансирање промоције града.  
 
Расход по наменама 424900 Остале специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 2.300.000,00 динара за израду  
елабората економске оправданости подручја слободне зоне са пратећим трошковима. 
 
Расход по наменама 454100 Текуће субвенције приватним предузећима- планирана су средства у износу од 10.000.000,00 динара за 
текуће субвенције  за подршку привреди. 
 
Расход по наменама 462100 Текуће дотације међународним организацијама - планирана су средства у износу од 1.280.000,00 динара 
и то: 
 
160.000,00 динара за годишњу чланарину Energy Cities и 
1.120.000,00 динара за финансирање смањења сиромаштва кроз могућност запошљавања угрожених категорија становништва-HELP 
програм. 
 
Расход по наменама 465100 Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 5.800.000,00 динара и то: 
 
4.000.000,00 динара за финансирање рада Научно технолошког парка и 
1.800.000,00 динара за годишњу чланарину агенцији РАПЕР. 
 
Расход по наменама 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама - планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара 
за чланарину Сталној конференцији градова и општина и Националној алијанси за локални економски развој и друго. 
  
Расход по наменама 515100 Нематеријална имовина - планирана су средства у износу од 700.000,00 динара за сертификацију градова 
са повољним пословним окружењем. 
 
 
Програм 3. Локални економски развој  
Пројекат 1501-23- Пројекат "Start up центар" 
 
Расход по наменама 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - планирана су средства у износу од 4.300.000,00 динара 
за обавезу за ПДВ за грађевинске радове из претходне године. 
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Програм 11. Социјална и дечија заштита  
Програмска активност 0901-0003- Дневне услуге у заједници 
 
Расход по наменама 423400 Услуге информисања - планирана су средства у износу од 100.000,00 динара за штаму промо материјала 
за Канцеларију за младе, 
 
Расход по наменама 423900 Остале опште услуге - планирана су средства у износу од 300.000,00 динара за организацију Матурског 
бала, 
 

Расход по наменама 426900 Материјали за посебне намене - планирана су средства у износу од 300.000,00 динара за организацију 
Матурског бала, 
 
Расход по наменама 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама - планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара 
за Програме младих. 
 
 
Програм 6. Заштита животне средине 
Пројекат 0401-17- Наша шума наша брига ( ЈКП Градско зеленило Чачак) 
 
Расход по наменама 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - планирана су средства у 
износу од 7.000.000,00 динара и то: 
 
4.000.000,00 динара за финансирање људских ресурса и административних трошкова пројекта и 
3.000.000,00 динара за набавку садница за пошумљавање и лишћарских садница и дрвених корсета за дрвореде. 
 

 
Програм 6. Заштита животне средине 
Пројекат 0401-19- Подршка примарној селекцији - ЈКП Комуналац Чачак  
Расход по наменама 451200 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - планирана су средства у 
износу од 9.382.400,00 динара и то: 
 
5.832.400,00 динара за финансирање изградње рециклажних острва у месним заједницама и  
3.550.000,00 динара за набавку и уградњу подземних контејнера у месним заједницама и слично. 
 
 

Програм 6. Заштита животне средине 
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Пројекат 0401-15- Санација, затварање и рекултивација несанитарне депоније сметлишта Прелићи 
 
Расход по наменама 424900 Остале специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 590.000,00 динара за услугу надзора 
приликом активности на санацији, затварању и рекултивацији несанитарне депоније сметлишта Прелићи. 
 
Расход по наменама 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - планирана су средства у износу од 43.595.000,00 
динара за радове на санацији, затварању и рекултивацији несанитарне депоније сметлишта Прелићи кроз два извора финансирања: 
8.719.000,00 динара – средства Града и 
34.876.000,00 динара – средства Републике. 
 
 

За раздео 11. „Градске управе за друштвене делатности“ опредељено је 1.894.460.910,00 динара. 

 

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе  
Програмска активност 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина        
 
 
За редовно функционисање Градске управе за друштвене делатности (исплата зарада, јубиларних награда, услуга по уговору, 
накнаде запосленима за превоз, службена путовања) планирана су укупна средства од 22.980.000,00 динара. 
Напомињемо да је последњих година већи број радника отишао у пензију, а да поштујући Закон о ограничењу запошљавања нових 
радника та места су остала непопуњена и Управа уз велике напоре за сада успева да изврши своје обавезе које се стално повећавају. 
 
 
Програм 11. Социјална и дечија заштита  
Програмска активност 0901-0002- Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја 
 
Расход по наменама 423900 Остале опште услуге - планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара. Ова средства су 
намењена за смештај ученика у школе са домским смештајем, као и за смештај ученика у домовима ученика, а похађање наставе је у 
другим специјализованим школама. Град на почетку школске године закључује уговоре са школама и домовима и по том основу се 
планирају средства за поједине установе и то: 
 
500.000,00 динара Школи за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“ Земун, за интернатски смештај корисника,,  
400.000,00 динара Школи за музичке таленте у Ћуприји, за интернатски смештај ученика,  
600.000,00 динара Школи за децу оштећеног слуха у Крагујевцу, за интератски смештај корисника,  
1.000.000,00 динара Балетској школи „Лујо Давичо“ из Београда, за рад издвојеног одељења балетске школе у Чачку, и 
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500.000,00 динара домовима ученика, за смештај деце која похађају неку од специјализованих школа или школа за таленте.  
 
 
 

Програмска активност 0901-0003- Дневне услуге у заједници 
 

Расход по наменама 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама -  планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара 
која ће се делити након спроведеног јавног конкурса. Преко ове програмске активности се реализују годишњи програми рада 
удружења који су од општег интереса за град Чачак. Као што је наведено средства се реализују путем конкурса. 
 
Програмска активност 0901-0008- Подршка особама са инвалидитетом 
 
Расход по наменама 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт - планирана су средства у износу од 250.000,00 
динара за рефундацију трошкова превоза деце са инвалидитетом, и то: 
 
150.000,00 динара за рефундацију трошкова превоза деце са инвалидитетом која похађају основне школе, и 
100.000,00 динара за рефундацију трошкова превоза деце са инвалидитетом која похађају средње школе. 
 
Програм 11. Социјална и дечија заштита  
 
За реализацију програмских активности социјалне заштите на нивоу Града у 2019. години планирана су укупна средства у износу од 
100.799.200,00 динара. Један део средстава је опредељен за редовно функционисање установе Центар за социјални рад, а највећи 
део је опредељен за реализацију услуга социјалне заштите које се реализују преко Центра за социјални рад. 
За функционисање Центра планирана су средства у износу од 20.590.200,00 динара. 
 
Најважније услуге које се реализују преко Центра су: 
Једнократне, ванредне и привремене помоћи – опредељено 22.000.000,00 динара, 
За набавку огревног дрвета – опредељено 8.125.000,00 динара, 
За помоћ незапосленим породиљама – опредељено 34.000.000,00 динара, 
За функционисање Прихватилишта – опредељено 4.454.000,00 динара, 
За субвенције комуналних услуга за породице са троје и више деце – опредељено 4.000.000,00 динара, 
За субвенције комуналних услуга осталим корисницима – опредељено 1.800.000,00 динара, 
За остале активности (помоћ у сахрањивању социјално угрожених лица, за накнаде за становање и живот, за Кућу на пола пута) 
опредељено је 3.030.000,00 динара. 
 
 
Програм 6. Заштита животне средине 
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Програмска активност 0401-0001 – Управљање заштитом животне средине 
 
Расход по наменама 463000 Трансфери осталим нивоима власти - планирана су средства у износу од 2.500.000,00 динара и то: 
 
1.900.000,00 динара за финансирање програма основних школа и 
600.000,00 динара за финансирање програма средњих школа. 
 
 

Програм 9. Основно образовање и васпитање 
Програмска активност 2002-0001 – Функционисање основних школа 
 
Расход по наменама 463000 Трансфери осталим нивоима власти – планирана су средства у износу од 272.029.200,00 динара, и то: 
 
246.086.200,00 динара за финасирање основних школа, од чега су текући трансфери 246.156.200 динара, а капитални трансфери 
23.343.000,00 динара, 
2.600.000,00 динара за финансирање Регионалног центра за таленте. 
Детаљнији приказ распереда средстава по школама и по структури средстава у оквиру текућих и капиталних издатака је дат у делу 
финансијских планова који је саставни део Одлуке о буџету. То се односи на све кориснике. 
 
Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 
Програмска активност 0701-0004 – Јавни градски и приградски превоз путника 
 
За  субвенцију превоза лица старијих од 65 година, ученика средњих школа, одређене категорије добровољних давалаца крви и 
других корисника обезбеђена су средства у износу од 28.600.000,00 динара. Средства се реализују преко предузећа које је изабрано 
за јавног превозника на територији града Чачка у наредних пет година – Аутопревоз Чачак. 
 
 
Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање 
Пројекат 1101-19 – Пројектна докуменатација за реконструкцију и адаптацију основних и средњих школа 
 
Средства у износу од 5.000.000,00 динара су намењена за израду пројеката за реконструкцију и опремање у основним школама.  
Средства ће се расподељивати према посебном Правилнику који ће усвојити Градско веће. 
 
 
Програм 12. Здравствена заштита 
Програмска активност 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 
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Средства у износу од 18.000.000,00 динара су намењена за финансирање примарне здравствене заштите која се реализује преко 
Дома здравља Чачак. Од укупно планираних средстава текући трансфери износе 1.500.000,00 динара, а на капиталне трансфере се 
односи 16.500.000,00 динара. Преглед детаљног плана капиталних улагања је дат у табели капиталног буџета који је саставни део 
Одлуке о буџету. 
 
Програм 8. Предшколско образовање и васпитање 
Пројекат 2001-02 - Субвенционисање боравка деце у приватној ПУ „Мимиланд“  
Средства у износу од 72.600.000,00 динара су намењена за субвенционисање цене боравка деце у приватној ПУ „Мимиланд“. 
Планирано је субвенционисање боравка за 550 деце уз цену субвенције од 11.000,00 динара месечно. 
 
Пројекат 2001-03 - Субвенционисање боравка деце у приватној ПУ „Гимназион“ 
 
Средства у износу од 35.640.000,00 динара су намењена за субвенционисање цене боравка деце у приватној ПУ „Гимназион“. 
Планирано је субвенционисање боравка за 270 деце уз цену субвенције од 11.000,00 динара месечно. 
 
Програм 13. Развој културе и информисања 
Програмска активност 1201-0001 – Функционисање локалних установа културе 
Програмска активност 1201-0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 
 
У разделу 11, глава 11, организациона класификација Градско позориште Чачак, планирана су средства у износу од 3.000.000,00 
динара. Напомињемо да ће ова средства бити реализована у моменту када процес оснивања и регистрације установе Градско 
позориште Чачак буде завршен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За раздео 12. „Градске управе за финансије“ опредељено је 1.479.322.520,00 динара. 
 
 
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 
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Програмска активност 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина        
 
 
Расход по наменама 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана су средства у износу од 425.000,00 динара 
за исплату јубиларних награда за четири запослена у Градској управи за финансије. 
 
Расход по наменама 423100 Административне услуге - планирана су средства у износу од 850.000,00 динара за исплату накнаде за 
ангажовање по уговорима о привременим и повременим пословима за једног извршиоца. 
 
 
Програмска активност 0602-0003- Сервисирање јавног дуга  
 
За сервисирање јавног дуга, односно отплату главнице и камата пословним банкама и Фонду за развој Републике Србије планиран је 
износ од 44.150.000,00 динара и то: 
 
 -4.500.000,00 динара за отплату камата домаћим пословним банкама, 
 -250.000,00 динара за отплату камата осталим нивоима власти (Фонд за развој Републике Србије), 
-400.000,00 динара за пратеће трошкове задуживања (негативне курсне разлике), 
 -34.000.000,00 динара за отплату главнице домаћим пословним банкама и 
 -5.000.000,00 динара за отплату главнице домаћим кредиторима-Фонд за развој Републике Србије. 
 

 
 

 

Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање 
 
Пројекат 1101-16- Пројекат "Изградња гасне котлатнице контејнерског типа за снадбевање топлотном енергијом ОШ ,,Вук 
Караџић“, Техничке школе, Музичке школе и Регионалног центра за образовање" 
 
Расход по наменама 512900 - Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема планирана су средства у износу од 
15.000.000,00 динара за набавку контејнерскегасне котларнице за снабдевање топлотном енергијом основне школе ,,Вук Караџић“, 
Техничке школе, Музичке школе и Регионалног центра за образовање. Планирано је да се пројекат финансира из кредитног задужења. 
 
 

Пројекат 1101-14- Пројекат "Споменик Кнезу Страцимиру“ 
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Расход по наменама 423500 – Стручне услуге планирана су средства у износу од 600.000,00 динара за награду за идејно решење 
пројекта за споменик и 
Расход по наменама 511400 – Пројектно планирање планирана су средства у износу од 3.400.000,00 динара за израду пројекта за 
споменик. 
 
 
Пројекат 1101-02- Пројекат "Пројектовање и инфраструктурно опремање локације пословних зона“ 
 
Расход по наменама 511200 – Изградња зграда и објеката планирана су средства у износу од 22.000.000,00 динара за 
инфраструктурно опремање локације пословних зона. 
 
 
Пројекат 1101-04 - Пројекат "Извођење радова на текућем одржавању објекта КУД Абрашевић“ 
 
Расход по наменама 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирана су средства у износу од 6.560.000,00 динара 
за радове на текућем одржавању објекта КУД Абрашевић. 
 

 

Пројекат 1101-05 - Пројекат "Завршни радови на градској библиотеци и партерно уређење“ 
 
Расход по наменама 511200 – Изградња зграда и објеката планирана су средства у износу од 16.700.000,00 динара за завршне радове 
на градској библиотеци и партерном уређењу. 
 

Пројекат 1101-06 - Пројекат „Радови на изградњи комплекса градског фудбалског стадиона и остале спортске 
инфраструктуре“ 
 
Расход по наменама 511200 – Изградња зграда и објеката планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара за радове на 
изградњи комплекса градског фудбалског стадиона и остале спортске инфраструктуре. 
 
Пројекат 1101-07 - Пројекат „Реконструкција Дома културе и помоћних објеката у МЗ Мрчајевци“ 
 
Расход по наменама 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара 
за радове на реконструкцији Дома културе и помоћних објеката у МЗ Мрчајевци. 
 
Пројекат 1101-08 - Пројекат „Реконструкција градског сата са декоративном фасадом, у улици Жупана Страцимира“ 
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Расход по наменама 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирана су средства у износу од 890.000,00 динара 
за радове на реконструкцији градског сата (300.000,00 динара) и уређење декоративне фасаде (590.000,00 динара). 
 
Пројекат 1101-15 - Пројекат „Пројектно планирање за инвестиције од јавног значаја за град Чачак“ 
 
Расход по наменама 4246 – Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге планирана су средства у износу од 700.000,00 
динара за геодетске услуге приликом израде пројеката за нове инвестиције, 
 
Расход по наменама 4249– Остале специјализоване услуге планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара за остале услуге 
приликом израде пројеката за нове инвестиције, 
 
Расход по наменама 4821– Остали порези планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара за исплату пореза на пренос 
апсолутних права приликом куповине нових објеката и осталих непокретности, 
остале услуге приликом израде пројеката за нове инвестиције, 
 
Расход по наменама 511400 – Пројектно планирање планирана су средства у износу од 27.081.000,00 динара за израду пројектно 
техничке документације за нове инвестиције и то: 
 
- Пројекат изградње анекса објекта, ограде и котларнице вртића Колибри -306.000,00 динара,  
- Пројекат проширења централне кухиње вртића Младост -475.000,00 динара,  
- Израда техничке документације за реконструкцију опште болнице у Чачку 8.000.000,00 динара,  
- Израда техничке документације за реконструкцију ОШ Драгиша Мишовић 3.000.000,00 динара,  
- Израда Пројекат полигона за обуку возача 150.000,00 динара,  
- Пројекат црпне станице на Љубић кеју 600.000,00 динара, 
- Пројекат куглане са стрељаном на локацији дома слепих и слабовидих лица 1.000.000,00 динара, 
- Пројекат партерног уређења библиотеке 150.000,00 динара, 
- Пројекат дома за старе 3.000.000,00 динара,  
- Пројекат амбуланте у Љубићу 3.000.000,00 динара, 
- Пројекат парцелације и урбанистички пројекат КП 6513/1 КО Чачак 450.000,00 динара,  
- Пројектовање помен сале на градском гробљу 600.000,00 динара, 
- Пројекат партерног уређења и главни пројекат пијаца 2.000.000,00 динара 
- Пројектовање заштитног бедема код хале Борац 690.000,00 динара,  
- Израда техничке документације за атмосферску канализацију у Прељини 480.000,00 динара, 
- ПЗИ за улицу Александра Савића 600.000,00 динара и 
- остало пројектовање 2.580.000,00 динара. 
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Пројекат 1101-17 - Пројекат „Реконструкција стазе бедема – од хале КК Борац до ресторана Белви (3.300м)“ 
 
Расход по наменама 511200 – Изградња зграда и објеката планирана су средства у износу од 13.000.000,00 динара за радове на 
реконструкцији стазе бедема – од хале Борац до ресторана Белви, у дужини од 3.300м. Планирано је да се пројекат финансира из 
кредитног задужења. 
Такође је за буџетску 2020. годину планирано издвајање за наведену инвестицију од 13.000.000,00 динара.  
 
 
 
Пројекат 1101-20 - Пројекат „Изградња фискултурне сале за карате и контактне спортове“ 
 
Расход по наменама 511200 – Изградња зграда и објеката планирана су средства у износу од 12.000.000,00 динара за радове на 
изградњи фискултурне сале за карате и контактне спортове. 
 
 
Пројекат 1101-21 - Пројекат „Изградња вишенаменског објекта у функцији Основне школе Ђенерал Марко Катанић у 
Бресници“ 
 
Расход по наменама 511200 – Изградња зграда и објеката планирана су средства у износу од 18.930.000,00 динара за радове на 
изградњи  вишенаменског објекта у функцији Основне школе Ђенерал Марко Катанић у Бресници. Планирано је да се део пројеката у 
износу од 18.500.000,00 динара финансира из кредитног задужења. 
 
Пројекат 1101-22 - Пројекат „Изградња фискултурне сале основне школе у Доњој Трепчи“ 
 
Расход по наменама 511200 – Изградња зграда и објеката планирана су средства у износу од 24.496.000,00 динара за радове на 
изградњи  фискултурне сале основне школе у Доњој Трепчи. Планирано је да се део пројеката у износу од 24.000.000,00 динара 
финансира из кредитног задужења. 
 
 
Пројекат 1101-23 - Пројекат „Изградња фискултурне сале за потребе Школе за основно и средње образовање ,,1. Новембар“ и 
установе ,,Зрачак“ 
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Расход по наменама 511200 – Изградња зграда и објеката планирана су средства у износу од 11.000.000,00 динара за радове на 
изградњи фискултурне сале за потребе Школе за основно и средње образовање „1. Новембар“ и установе „Зрачак“. 
 
 
Пројекат 1101-24 - Пројекат „Доградња и надоградња са реконструкцијом на згради дечијег вртића ,,Полетарац“ 
 
Расход по наменама 511200 – Изградња зграда и објеката планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара за радове на 
доградњи и надоградњи са реконструкцијом на згради дечијег вртића ,,Полетарац“. 
 
 
Пројекат 1101-25 - Пројекат „Римски трг“ 
 
Расход по наменама 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирана су средства у износу од 610.000,00 динара 
за радове на реконструкцији Римског трга, а на основу обавезе по закљученом уговору. 
 
 
Пројекат 1101-26 - Пројекат „Парк младости“ 
 
Расход по наменама 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара 
за радове на реализацији пројекта „Парк младости“. 
 
 
Пројекат 1101-18- Израда елабората геомеханичког испитивања клизишта  
 
Расход по наменама 424600 – Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге планирана су средства у износу од 
600.000,00 динара за услуге израде елабората геомеханичког испитивања клизишта. 
 
 
Пројекат 1101-01 - Изградња атлетске стазе  
 
Расход по наменама 511200 – Изградња зграда и објеката планирана су средства у износу од 40.000.000,00 динара за радове на 
изградњи  атлетске стазе. Планирано је да се пројекат финансира из кредитног задужења. 
Такође је за буџетску 2020. годину планирано издвајање за наведену инвестицију од 40.000.000,00 динара. 
 
Пројекат 1101-27 - Текуће одржавање градског шеталишта 
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Расход по наменама 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара 
за радове на текућем одржавању градског шеталишта. 
 
Програмска активност 1101-0001- Просторно и урбанистичко планирање 
 
Расход по наменама 424900 – Остале специјализоване услуге планирана су средства у износу од 72.000.000,00 динара за пружене 
услуге ЈП-а „Градац“ Чачак, а на основу програма пословања тог предузећа. 
 
 
Програмска активност 1101-0004 - Стамбена подршка 
 
Расход по наменама 423900 – Остале опште услуге планирана су средства у износу од 9.000.000,00 динара за услуге Градске 
стамбене агенције Чачак. 
 
 
 

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 
 
 

Пројекат 0701-01- Пројекат "Унапређење безбедности саобраћаја" 
 
Расход по наменама 423500 Стручне услуге - планирана су средства у износу од 100.000,00 динара за исплату накнаде за за рад 
стручног тела и стручно усавршавање 
 
Расход по наменама 423900 Остале опште услуге - планирана су средства у износу од 3.600.000,00 динара и то: 
 -2.500.000,00 динара за израду стратегије у области саобраћаја, 
 -510.000,00 динара за превентивно промотивне активности из области безбедности саобраћаја и 
 -590.000,00 динара за израду позоришне представе из области безбедности саобраћаја. 
 
Расход по наменама 425100 текуће поправке и одржавање зграда и обејата - планирана су средства у износу од 12.000.000,00 динара 
и то: 
 -8.000.000,00 динара за поправљање саобраћајне инфраструктуре и 
 -4.000.000,00 динара за изградњу полигона за обуку возача, 
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Расход по наменама 426900 - Материјал за посебне намене планирана су средства у износу од 2.800.000,00 динара и то: 
 
 -2.000.000,00 динара за набавку седишта за прворођену децу, 
 -300.000,00 динара за потрошни материјал за уређаје за откривање саобраћајних прекршаја и 
 -500.000,00 динара за набавку светлодбојних прслука за ђаке прваке и дидактичких средстава. 
 
 
Расход по наменама 512800 - Опрема за јавну безбедност планирана су средства у износу од 5.500.000,00 динара и то: 
 
 -3.500.000,00 динара за набавку возила за хитне интервенције при саобраћајним удесима, 
 -500.000,00 динара за техничко опремање јединица саобраћајне полиције и 
 -1.500.000,00 динара за набавку опреме за проширење и одржавање постојећег видео надзора. 
 
 
Пројекат 0701-14 - Пројекат „Реконструкција улице Веселина Милекића у Чачку“ 
 
Расход по наменама 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирана су средства у износу од 19.615.000,00 
динара за радове на реконструкцији улице Веселина Миликића, а на основу обавезе по закљученом уговору. 
 
 
Пројекат 0701-15 - Пројекат „Реконструкција и доградња некатегорисаног пута Овчар Бања-Рошци“ 
 
Расход по наменама 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирана су средства у износу од 48.000.000,00 
динара за радове на реконструкцији и доградњи некатегорисаног пута Овчар бања -Рошци, а на основу обавезе по закљученом 
уговору и додатне радове на путу. 
 
Пројекат 0701-03 - Пројекат „Радови на одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације на градском и сеоском подручју“ 
 
Расход по наменама 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара 
за радове на одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације на градском и сеоском подручју. 
 
 
Пројекат 0701-04 - Пројекат „Радови на одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације“ 
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Расход по наменама 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара 
за радове на одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације. 
 
 
Пројекат 0701-05 - Пројекат „Одржавање светлосне сигнализације са набавком и уградњом делова“ 
 
Расход по наменама 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара 
за радове на одржавању светлосне сигнализације са набавком и уградњом делова. 
 
 
Пројекат 0701-06 - Пројекат „Поправка оштећења на коловозним конструкцијама и јавним површинама у граду“ 
 
Расход по наменама 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирана су средства у износу од 20.000.000,00 
динара за радове на поправци оштећења на коловозним конструкцијама и јавним површинама у граду. 
 
 
 

Пројекат 0701-07 - Пројекат „Текуће одржавање улица и јавних површина у граду“ 
 
Расход по наменама 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирана су средства у износу од 60.000.000,00 
динара за радове на текућем одржавању улица и јавних површина у граду. 
 
 
Пројекат 0701-08 - Пројекат „Изградња моста на Лозничкој реци са приступним саобраћајницама“ 
 
Расход по наменама 5112 – Изградња зграда и објеката планирана су средства у износу од 25.000.000,00 динара за радове на 
изградњи моста на Лозничкој реци са приступним саобраћајницама. Планирано је да се пројекат финансира из кредитног задужења 
 
Пројекат 0701-10 - Пројекат „Поправка оштећења на коловозним конструкцијама и јавним површинама у селу“ 
 
Расход по наменама 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирана су средства у износу од 25.000.000,00 
динара за радове на поправци оштећења на коловозним конструкцијама и јавним површинама у селу. 
 
 
Пројекат 0701-11 - Пројекат „Текуће одржавање макадамских путева у селу“ 
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Расход по наменама 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирана су средства у износу од 20.000.000,00 
динара за радове на текућем одржавању макадамских путева у селу. 
 
 
Пројекат 0701-12 - Пројекат „Одржавање пружних прелаза“ 
 
Расход по наменама 424900 – Остале специјализоване услуге планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара за радове на 
текућем одржавању пружних прелаза. 
 
Пројекат 0701-13 - Пројекат „Уређење аутобуских стајалишта“ 
 
Расход по наменама 5112 – Изградња зграда и објеката планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара за радове на уређењу 
аутобуских стајалишта на територији града. 
 
 
 

Програм 2. Комуналне делатности 
 

Пројекат 1102-51 - Пројекат „Решавање подземних и преливних вода у граду“ 
 
Расход по наменама 512900 – Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема планирана су средства у износу од 
1.100.000,00 динара за набавку пумпи и друге опреме за проблем подземних и преливних вода у граду. 
 
 
Пројекат 1102-05 - Пројекат „Набавка уличних табли“ 
 
Расход по наменама 426900 – Материјал за посебне намене планирана су средства у износу од 500.000,00 динара за набавку нових 
уличних табли. 
 
 
Пројекат 1102-06 - Пројекат „Одржавање водотокова другог и нижег реда“ 
 
Расход по наменама 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирана су средства у износу од 10.000.000,00 
динара за радове на текућем одржавању водотокова другог и нижег реда. 
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Пројекат 1102-07 - Пројекат „Радови на обезбеђењу од крађе шахти и сливника кишне канализације“ 
 
Расход по наменама 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирана су средства у износу од 600.000,00 динара 
за радове на обезбеђењу од крађе шахти и сливника кишне канализације. 
 
 
Пројекат 1102-08 - Пројекат „Радови на чишћењу колектора атмосферске канализације различитих пресека“ 
 
Расход по наменама 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара 
за радове на чишћењу колектора атмосферске канализације различитих пресека. 
 
 
 
Зимско одржавање 
 
Расход по наменама 424900 Остале специјализоване услуге планиран је износ од 45.000.000,00 динара за услугу зимског одржавања 
и то: 
 
-15.000.000,00 динара за ЈКП „Комуналац“ Чачак (Зимско одржавање градских саобраћајница и јавних површина у граду са набавком 
индустријске соли-1102-24) 
-13.000.000,00 динара за ЈКП „Моравац“ Мрчајевци (Зимско одржавање путева на територија општине, ван града / сеоско подручје/-
1102-25) и 
-17.000.000,00 динара за ЈКП „Градско зеленило“ Чачак (Зимско одржавање путева на територија општине, ван града / сеоско 
подручје/-1102-26). 
 
 
Одржавање јавних зелених површина 
 
Расход по наменама 424900 Остале специјализоване услуге планиран је износ од 60.020.000,00 динара за услугу Одржавања јавних 
зелених површина и то: 
-120.000,00 динара за ЈКП „Моравац“ Мрчајевци (Одржавање јавних зелених површина -1102-36) и  
-50.900.000,00 динара за ЈКП „Градско зеленило“ Чачак (Одржавање јавних зелених површина -1102-37). 
 
 
Одржавање чистоће на површинама јавне намене 
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Расход по наменама 421300 Комуналне услуге планиран је износ од 74.500.000,00 динара за услугу одржавања чистоће на 
површинама јавне намене и то: 
 
-72.300.000,00 динара за ЈКП „Комуналац“ Чачак (Одржавање чистоће на површинама јавне намене 1102-38) 
-2.000.000,00 динара за ЈКП „Моравац“ Мрчајевци (Одржавање чистоће на површинама јавне намене 1102-39) и  
-200.000,00 динара за ЈКП „Градско зеленило“ Чачак (Одржавање чистоће на површинама јавне намене - сезонски третмани зелених 
површина -1102-40). 
 
 
Санирање и одржавање депонија  
 
Расход по наменама 421300 Комуналне услуге планиран је износ од 4.000.000,00 динара за услугу санирања и одржавања депонија 
наменски за ЈКП „Комуналац“ Чачак (пројекат 1102-41). 
 
 
 
Јавне чесме и фонтане - ЈКП "Водовод" Чачак 
 
 
За нормално функционисање јавних чесми и фонтана планиран је износ: 
 
-1.000.000,00 динара за утрошак воде на јавним чесмама и фонтанама (Пројекат 1102-42) и  
-1.200.000,00 динара за одржавање јавних чесми и фонтана (шест јавних чесми и две фонтане) (Пројекат 1102-45) и  
 
 
Одржавање таложника, сливника, сливничких веза и изливних грађевина - ЈЛП "Комуналац" Чачак 
 
 
За одржавање таложника, сливника, сливничких веза и изливних грађевина планиран је износ од 2.500.000,00 динара за ЈКП 
„Комуналац“ Чачак. 
 
 
Јавна и декоративна расвета 
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За јавну и декоративну расвету планирано је: 
 
 -80.000.000,00 динара за трошкове испоруке електричне енергије (Програмска активност 1102-0001), 
 -9.000.000,00 динара за радове на пословима одржавања реконструкције и проширења јавне расвете Север-Југ (Пројекат 1102-
27), 
 -5.900.000,00 динара за радове на проширењу јавне расветена територији града (Пројекат 1102-28), 
 
 -9.000.000,00 динара за изградњу расвете у улици број 10 (Пројекат 1102-22) и 
 -600.000,00 динара за уређење и 3.400.000,00 динара за набавку декоративне расвете (Пројекат 1102-29). 
 
 
 
Програмска активност 1102-0008 - Управљање и снабдевање водом за пиће  
 
Расход по наменама 511200 – Изградња зграда и објеката планирана су средства у износу од 105.230.000,00 динара (од чега је износ 
од 82.000.000,00 динара планиран да се финансира из кредитног задужења), 
Расход по наменама 511400 – Пројектно планирање планирана су средства у износу од 3.170.600,00 динара и 
Расход по наменама 512900 – Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема планирана су средства у износу од 
100.000,00 динара. 
 
За све расходе по наменама за ову програмску активност аналитички преглед по инвестицијама дат је у Плану капиталних 
инвестиција. 
 
  
 
 

Програм 13. Развој културе и информисања 
 

Програмска активност 1201-0004 - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 
 
Расход по наменама 423400 – Услуге информисања планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара за суфинансирање 
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града, а на основу расписаног конкурса. 
 
Пројекат 1201-02 - Пројекат „Изградња песничког трга у Мрчајевцима“ 
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Расход по наменама 511200 – Изградња зграда и објаката планирана су средства у износу од 500.000,00 динара за радове на 
изградњи песничког трга у Мрчајевцима. 
 
 
 

Програм 4. Заштита животне средине 
 

Програмска активност 0401-0004 - Управљање отпадним водама 
 
Расход по наменама 425100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирана су средства у износу од 2.750.000,00 
динара, 
Расход по наменама 511200 – Изградња зграда и објеката планирана су средства у износу од 34.500.000,00 динара (од чега је износ 
од 16.500.000,00 динара планиран да се финансира из кредитног задужења) и 
Расход по наменама 511400 – Пројектно планирање планирана су средства у износу од 16.116.920,00 динара.  
За све расходе по наменама за ову програмску активност аналитички преглед по инвестицијама дат је у Плану капиталних 
инвестиција. 
 
 
 

Програм 11. Социјална  и дечја заштита 
 
Програмска активност 0901-0003 - Дневне услуге у заједници 
 
Расход по наменама 481900 – Дотације осталим непрофитним институцијама планирана су средства у износу од 15.200.000,00 динара 
и то: 
 
 -6.000.000,00 динара за дотације верским заједницама и 
 -9.200.000,00 динара за дотације друштвеним и хуманитарним организацијама 
 
све на основу конкурса. 
 
 
Програмска активност 0901-0005 - Подршка реализацији програма Црвеног крста 
Расход по наменама 481100 – Дотације непрофитним органиацијама које пружају помоћ домаћинствима планирана су средства у 
износу од 22.500.000,00 динара за редовно функционисање Црвеног крста, народну кухињу и добровољно давање крви. 
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Месне заједнице 
 

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 
 

Програмска активност 0602-0002- Функционисање месних заједница-редовно пословање 
За редовно функционисање месних заједница опредељен је износ од 71.894.000,00 динара. 
 
Програмска активност 0602-0015- Функционисање месних заједница-средства самодоприноса  
За финансирање рада месних заједница из средстава самодоприноса опредељен је износ од 21.816.500,00 динара (из текућег 
прихода 5.492.000,00 динара и из нераспоређеног вишка из преткодних година 16.324.500,00 динара). 
 
Програмска активност 0602-0016- Функционисање месних заједница- средства учешћа грађана  
За финансирање рада месних заједница из средстава учешћа грађана опредељен је износ од 72.637.500,00 динара (из текућих 
прихода 29.259.000,00 динара и из нераспоређеног вишка из преткодних година 43.378.500,00 динара). 
 
 
 

Јавна установа „Туристичка организација Чачка“ 
 

Програм 4. Развој туризма 
 

Програмска активност 1502-0001- Управљање развојем туризма  
За редовно функционисање ЈУ „Туристичка организација Чачка“ опредељен је износ од 33.070.000,00 динара (из текућих прихода 
29.470.000,00 динара и из буџета Републике 2.500.000,00 динара и за јавне радове 1.200.000,00 динара) и док је за туристичке 
манифестације укупно планиран износ од 14.140.000,00 динара. 
 
 
Програмска активност 1502-0002- Промоција туристичке понуде 
За промоцију туристичке понуде, штампу брошура и учествовање на сајмовима опредељен је износ од 1.500.000,00 динара и за 
туристичке манифестације укупно планиран износ од 14.240.000,00 динара. 
Програмска активност 1502-0002- Управљање развојем туризма-поверени послови управљача заштићеног природног добра и 
друге активности 
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За управљање развојем туризма-поверени послови управљача заштићеног природног добра и друге активности, односно активности у 
Овчарско кабларској клисури, сувенирници и слично  опредељен је износ од 16.000.000,00 динара. 
 
 

Програм 4. Заштита животне средине 
 

Програмска активност 0401-0001 - Управљање заштитом животне средине  
 
Расход по наменама 424600 – Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге планирана су средства у износу од 
1.000.000,00 динара (за мониторинг сисара, инсеката, птица, вода на јавним површинама) и  
Расход по наменама 512200 – Административна опрема планирана су средства у износу од 300.000,00 динара (за видео надзор на 
Каблару). 
 
 

КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ 
 
Пројектовано кредитно задужење за 2019. годину износи 234.000.000,00 динара и којег је планирано финансирање следећих 
капиталних инвестиција: 
 

РБ 
Шифра 

Пројекта/ПА 
НАЗИВ ИЗНОС 

1. 1101-16 
Изградња гасне котлатнице контејнерског типа за снадбевање топлотном енергијом ОШ ,,Вук Караџић“, 
Техничке школе, Музичке школе и Регионалног центра за образовање 

15.000.000,00 

2. 1101-17 Реконструкција стазе бедема – од хале КК Борац до ресторана Белви 13.000.000,00 

3. 1101-21 Изградња вишенаменског објекта у функцији Основне школе Ђенерал Марко Катанић у Бресници 18.500.000,00 

4. 1101-22 Изградња фискултурне сале основне школе у Доњој Трепчи 24.000.000,00 

5. 0701-08 Изградња моста на Лозничкој реци са приступним саобраћајницама 25.000.000,00 

6. 1101-01 Изградња атлетске стазе 40.000.000,00 

7. 0401-0004 Изградња кишне канализације у МЗ Љубић – улица 562 9.000.000,00 

8. 0401-0004 Изградња система канализације  у МЗ Трбушани –црпна станица 7.500.000,00 

9. 1102-0008 Наставак изградње мреже водоснабдевања у МЗ  Вранићи, Милићевци, Соколићи и Горња Горевница 30.000.000,00 

10. 1102-0008 Изградња система водоснабдевања у МЗ Бељина, Придворица, Паковраће, Парменац, Риђаге и Међувршје 30.000.000,00 

11. 1102-0008 Магистрални водовод од Трнаве до Виљуше 22.000.000,00 

  УКУПНО 234.000.000,00 
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НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 
 

Пројектовани нераспоређени вишак прихода и примања из средстава буџета за 2019. годину износи 100.000.000,00 динара и којег је 
планирано финансирање следећих инвестиција/активности: 
 
 

РБ 
Шифра 

Пројекта/ПА 
НАЗИВ ИЗНОС 

1. 0602-0001 Радови на завршетку реконструкције скупштинске сале 12.000.000,00 

2. 1102-0001 Управљање и одржавање јавним осветљењем 40.000.000,00 

3. 1102-38 Одржавање чистоће на површинама јавне намене - ЈКП "Комуналац" Чачак 48.000.000,00 

  УКУПНО 100.000.000,00 

 
 
 
 
 

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
 

Пројектована пренета неутрошена средства за посебне намене за 2019. годину износе 76.903.000,00 динара и којих је планирано 
финансирање следећих инвестиција/активности: 
 
 

РБ 
Шифра 

Пројекта/ПА/главе 
НАЗИВ ИЗНОС 

1. 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 15.000.000,00 

2. 11.03. Дом културе 1.200.000,00 

3. 11.10. Дневни боравак деце и омладине ометене у развоју 1.000.000,00 

4. 0602-0015 Функционисање месних заједница-средства самодоприноса 16.324.500,00 

5. 0602-0006 Функционисање месних заједница-средства учешћа грађана 43.378.500,00 

  УКУПНО 76.903.000,00 
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