GODINA XLIX

BROJ 21

^A^AK 12. decembar
2015. godине

303.
На основу члана 63. Статута града
Чачка («Сл. лист града Чачка» број 3/2008,
8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 4. став 1.
Одлуке о наградама и признањима града
Чачка («Сл. лист града Чачка» број 19/13),

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

II
Децембарска награда града додељује
се на свечаној седници Скупштине града која
се одржава 18. децембра 2015. године.
III

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 11. децембра 2015. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ДЕЦЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ
ГРАДА ЗА 2015. ГОДИНУ
I

Децембарска награда града за 2015.
годину додељује се:

- ДР АЛЕКСИ МАРИЧИЋУ, ПРОФЕСОРУ ЕМЕРИТУСУ
ТЕХНИЧКОМ
ЗАВОДУ „ЧАЧАК“
- КК „БОРАЦ“ ЧАЧАК

РЕМОНТНОМ

Ову одлуку објавити у «Службеном
листу града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-214/15-I
11. децембар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

304.
На основу члана 63. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 12. Одлуке
о комуналном реду и општем уређењу („Сл.
лист града Чачка“ бр. 11/2015),
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Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 11. децембра 2015. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА
ЗА СЕЗОНУ 2015/2016.
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм
зимског одржавања за сезону 2015/2016., који
је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за
урбанистичко и просторно планирање,
грађевинско земљиште и путеве „Градац“
Чачак, на седници одржаној 19. октобра 2015.
године.

12. decembar 2015. godine

305.
На основу члана 75. став 2. Закона о
здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр.
107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010,
99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др.
закон и 93/2014) и члана 63. став 1. тачка 44.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“,
бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 11. децембра 2015. године, донела
је
ОДЛУКУ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ
„АПОТЕКА ЧАЧАК“
Члан 1.

II
Ову Одлуку објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

Овом одлуком утврђује се недељни
распоред рада, почетак и завршетак радног
времена у Здравственој установи "Апотека
Чачак".
Члан 2.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-214/15-I
11. децембар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

I.

Сектор апотека

1. апотека др Драгиша Мишовић

Радно време Здравствене установе
"Апотека Чачак" у оквиру недељног
распореда рада, почетка и завршетка радног
времена по организационим јединицама
утврђује се:
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понедељак - петак од 07 до 21 час

суботом од 07 до 14 часова

апотека 15 дана у месецу ради од 00 до 24 часа када је дежурна

2. апотека др Момчило Катанић

понедељак - петак од 07 до 21 час

апотека 15 дана у месецу ради од 00 до 24 часа када је дежурна

3. апотека Љубић

понедељак - петак од 07 до 20 часова

суботом од 07 до 14 часова

4. апотека Здравље

понедељак - петак од 07 до 20 часова

суботом од 07 до 14 часова

5. апотека Медицина рада

понедељак - петак од 07 до 16 часова

6. апотека 12. април
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понедељак - петак од 07 до 20 часова

суботом од 07 до 14 часова

7. апотека Мрчајевци

понедељак - петак од 07 до 20 часова

суботом од 07 до 14 часова

8. апотека Слатина

понедељак - петак од 7,30 до 15,30

9. апотека Заблаће

понедељак - петак од 7,30 до 15,30

10. апотека Прељина

понедељак - петак од 7,30 до 15,30

11. апотека Трепча

понедељак - петак од 7,00 до 14,00

у периоду од 01.11. текуће године до 01.03. наредне године рад усклађује са радом Стационара
лечилишта Горња Трепча
12. апотека Драгачево - Гуча

12 decembar 2015. godine

SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА

Strana broj 3537— Broj 21

понедељак - петак од 07 до 20 часова

суботом од 07 до 14 часова

недељом од 08 до 12 часова

13. апотека Лучани

понедељак - петак од 07 до 20 часова

суботом од 07 до 14 часова

недељом од 08 до 12 часова

14. апотека Ивањица

понедељак - петак од 07 до 20 часова

суботом од 08 до 15 часова

недељом од 08 до 12 часова

Распоред дежурних апотека из става 2.
тачка 1. и 2. овог члана одређује директор
"Апотеке Чачак".

II Лабораторија, Служба за медицинско
снабдевање са магацином и Служба за
правне, економско-финансијске, техничке и
друге сличне послове.

Strana broj 3538— Broj 21

SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА

12. decembar 2015. godine

понедељак - петак од 07 до 14 часова
две суботе од 07 до 14 часова када је дежурна апотека др Драгиша Мишовић

Члан 3.

Члан 6.

На дан државног и верског празника
који се празнује у Републици Србији рад се
организује тако да ради једна апотека:

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном листу
града Чачка".

- на територији града Чачка од 07 до
21 час, дежура ноћу од 21 до 07 часова
наредног дана,

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-214/15-I
11. децембар 2015. године

- на територији општине Ивањица од
08 до 12 часова,
- на територији општине Лучани за
место Лучани од 08 до 12 часова и за место
Гуча од 08 до 12 часова.
Члан 4.
Директор „Апотеке Чачак“ у складу са
потребама грађана и организацијом рада
здравствених установа на подручју града
Чачка и општина Ивањица и Лучани може
донети Одлуку којом ће утврдити другачији
почетак и завршетак радног времена за
поједине апотеке, али не краћи од радног
времена утврђеног овом одлуком.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о радном времену
здравствене установе „Апотека Чачак“ („Сл.
лист града Чачка“ бр. 16/2009).

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

306.
На основу члана 52. став 1. Закона о
планирању и изградњи (»Службени гласник
РС« број 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010
– одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 –
одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 63.
став 1. тачка 7 Статута града Чачка
(»Службени лист града Чачка« број 3/2008,
8/2013, 22/2013 и 15/2015),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 11. децембра 2015. године, донела
је
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДА
ЧАЧКА
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РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА
ГРАДСКОГ ВЕЋА

I
Члан 1.
У Одлуци о образовању Комисије за
планове града Чачка (“Службени лист града
Чачка”, број 15/2011, 21/2012 и 20/2014) члан
3. став 2. мења се и гласи:

Утврђује се да Остоји Мијаиловићу
престаје мандат члана Градског већа града
Чачка, због поднете оставке.

II
„За секретара Комисије именује се
Јасминка Протић, дипломирани правник.“

Ово Решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

Члан 2.
Ову одлуку објавити у »Службеном
листу града Чачка«.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-214/15-I
11. децембар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

307.
На основу члана 50. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број
129/2007), члана 63. и 129. став 3. Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број
3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 11. децембра 2015. године, донела
је

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-214/15-I
11. децембар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

308.
На основу члана 32 став 1. тачка 12.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“ број 129/2007), члана 63. став 1. тачка 14.
и 129. став 2. Статута града Чачка („Сл. лист
града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и
15/2015), члана 53. став 2. Пословника о раду
Скупштине града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ број 8/2008),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 11. децембра 2015. године, донела
је
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РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ГРАДСКОГ
ВЕЋА
I
Бира се Мирко Зарић, за члана
Градског већа града Чачка.
Мандат члана Градског већа траје до
истека мандата Градског већа.
II
Ово Решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

12. decembar 2015. godine

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“ ЧАЧАК
I
Поново се именује Данко Ћаловић,
дипл. правник, за вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа за
грејање „Чачак“ Чачак, почев од 16. јануара
2016. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-214/15-I
11. децембар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

309.
На основу члана 42. став 3. Закона о
јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.
119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и
44/2014 – др. закон), члана 63. став 1. тачка
11. Статута града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015)
и члана 53. став 3. Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа за грејање „Чачак“
Чачак („Сл. лист града Чачка“ број 3/14 –
пречишћен текст),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 11. децембра 2015. године, донела
је

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-214/15-I
11. децембар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

310.
На основу члана 42. став 3. Закона о
јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.
119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и
44/2014 – др. закон), члана 63. став 1. тачка
11. Статута града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015)
и члана 53. став 3. Одлуке о оснивању Јавног
предузећа за урбанистичко и просторно
планирање, грађевинско земљиште и путеве
“Градац” Чачак („Сл. лист града Чачка“ број
15/13),
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Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 11. децембра 2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ,
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11. Статута града Чачка («Сл. лист града
Чачка» број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и
15/2015) и члана 37. и чл. 40. ст 1. Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа за
водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
(«Сл. лист града Чачка» број 15/2013),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 11. децембра 2015. године, донела
је

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И
ПУТЕВЕ „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО

I
Поново се именује Драган Вукајловић,
дипл. инж. грађевине, за вршиоца дужности
директора Јавног предузећа за урбанистичко
и
просторно
планирање,
грађевинско
земљиште и путеве “Градац” Чачак, почев од
22. априла 2016. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-214/15-I
11. децембар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК
I
Разрешава се Градимир Ћурчић,
дужности члана Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа за водовод и
канализацију „Водовод“ Чачак, због одласка
у пензију.
II
Именује се Драгица Николић, дипл.
економиста, за члана Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа за водовод и
канализацију
„Водовод“
Чачак,
као
представник запослених.
III

311.
На основу члана 13. ст. 2. Закона о
јавним предузећима («Сл. гласник РС» број
119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и
44/2014 – др. закон), члана 63. став 1. тачка

Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.
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СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-214/15-I
11. децембар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

12. decembar 2015. godine

II
Именује се Драгица Николић, дипл.
економиста, за члана Комисије за именовање
директора Јавног предузећа за водовод и
канализацију
„Водовод“
Чачак,
као
представник Надзорног одбора Предузећа.
III

312.
На основу члана 26. став 2. Закона о
јавним предузећима («Сл. гласник РС» број
119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и
44/2014 – др. закон), члана 63. Статута града
Чачка («Сл. лист града Чачка» број 3/2008,
8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 43. став 6.
Одлуке о оснивању Јавног предузећа за
водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
(«Сл. лист града Чачка» број 15/2013),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 11. децембра 2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО
ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД“ ЧАЧАК
I
Разрешава се Градимир Ћурчић,
дужности члана Комисије за именовање
директора Јавног предузећа за водовод и
канализацију „Водовод“ Чачак.

Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-214/15-I
11. децембар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

313.
На основу члана 26. став 2. Закона о
јавним предузећима («Сл. гласник РС» број
119/2012, 116/2013- аутентично тумачење и
44/2014-др. закон), члана 63. Статута града
Чачка («Сл. лист града Чачка» број 3/2008,
8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 43. став 4.
Одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа за изградњу и одржавање зелених
површина и гробља „Градско зеленило“
Чачак («Сл. лист града Чачка» број 15/2013),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 11. децембра 2015. године, донела
је
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ
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Установе Градска библиотека „Владислав
Петковић-Дис“ («Сл. лист општине Чачак»
број 4/2006 и „Сл. лист града Чачка“ број
4/2011 и 17/2012),

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ И
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И
ГРОБЉА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 11. децембра 2015. године, донела
је

ЧАЧАК
РЕШЕЊЕ
I

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО
ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА

Именује се др Милисав Лазовић, лекар
специјалиста, за члана Комисије за
именовање директора Јавног комуналног
предузећа за изградњу и одржавање зелених
површина и гробља „Градско зеленило“
Чачак.
II
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

УПРАВНОГ ОДБОРА ГРАДСКЕ
БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ
ПЕТКОВИЋ ДИС“ У ЧАЧКУ
I
Разрешава се Богдан Трифуновић,
дужности члана Управног одбора Градске
библиотеке „Владислав Петковић Дис“ у
Чачку.
II

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-214/15-I
11. децембар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

Именује се Биљана Раичић, библиотекар, за члана Управног одбора Градске
библиотеке „Владислав Петковић Дис“ у
Чачку, као представник запослених.
III
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

314.
На основу члана 41. став 3. и члана 42.
став 1. Закона о култури («Сл. гласник РС»
број 72/2009), члана 63. став 1. тачка 11а
Статута града Чачка («Сл. лист града Чачка»
број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015) и чл.
21. и чл. 23. ст. 2. Одлуке о организовању
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СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-214/15-I
11. децембар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

12. decembar 2015. godine

II
Именује се Зоран Рабреновић, дипл.
машински инжењер, за члана Управног
одбора Установе „Међуопштински историјски архив“ за град Чачак и општине
Горњи Милановац и Лучани.
III

315.
На основу члана 41. став. 3. Закона о
култури («Сл. гласник РС» број 72/2009),
члана 63. став 1. тачка 11а Статута града
Чачка («Сл. лист града Чачка» број 3/2008,
8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 23. Одлуке
о организовању Установе „Међуопштински
историјски архив“ за град Чачак и општине
Горњи Милановац и Лучани («Сл. лист
општине Чачак бр. 11/2006 и „Сл. лист града
Чачка“ број 4/2011),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 11. децембра 2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО
ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ
„МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ

Ово решење објавити у «Службеном
листу града Чачка».

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-214/15-I
11. децембар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

316.
На основу члана 54. став 2. и члана 55.
став 3. тачка Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник
РС” број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015аутентично тумачење и 68/2015) и члана 63.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“
број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015),

АРХИВ“ ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ
I
Разрешава се Никола Лијескић,
дужности члана Управног одбора Установе
„Међуопштински историјски архив“ за град
Чачак и општине Горњи Милановац и
Лучани.

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 11. децембра 2015. године, донела
је
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО
ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ “РАДОСТ” ЧАЧАК

I
Разрешава се Бојан Симић, представник родитеља, дужности члана Управног
одбора Предшколске установе “Радост”
Чачак, на лични захтев.
II
Именује се Драган Вујовић, за члана
Управног одбора Предшколске установе
“Радост” Чачак, као представник родитеља.
III
Ово решење објавити у „Службеном
листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-214/15-I
11. децембар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

317.
На основу члана 54. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“ број 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015-аутентично тумачење и 68/2015) и
члана 63. Статута града Чачка („Сл. лист
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града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и
15/2015),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 11. децембра 2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПРЕХРАМБЕНО-УГОСТИТЕЉСКЕ
ШКОЛЕ У ЧАЧКУ
I
За
чланове
Школског
одбора
Прехрамбено-угоститељске школе у Чачку
именују се:
Представници запослених:
1. Ивана Белић, наставник графичарства
2. Љиљана Маричић, наставник
енглеског језика
3. Стојадин Стаматовић, наставник
услуживања
Представници родитеља:
1. Душица Јовановић, машински
техничар
2. Милорад Вукајловић, ветеринарски
техничар
3. Вера Јаћимовић, учитељица
Представници локалне самоуправе:
1. Нешо Јовановић, магистар електротехнике
2. Радојко Видојевић, дипл. инжењер
3. Раденко Ацовић, дипл. инж.
агрономије
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II
[kolski odbor stupa na du`nost
26. januara 2016. godine.
III
Ово решење објавити у «Службеном
листу града Чачка».
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Изборне комисије града Чачка у сталном
саставу.
Именује се Ђорђе Ђуровић, дипл.
правник, кога је предложила Одборничка
група „Избор за бољи живот – Борис Тадић“,
за члана Изборне комисије града Чачка у
сталном саставу.
II

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-214/15-I
11. децембар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.
318.
На основу члана 14. ст. 1. и 4. Закона о
локалним изборима («Сл. гласник РС» број
129/2007, 34/2010 - Одлука УС и 54/2011) и
члана 63. Статута града Чачка («Сл. лист
града Чачка» број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и
15/2015),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 11. децембра 2015. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО
ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА И ДВА
ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА У
СТАЛНОМ САСТАВУ
I
Разрешава се Горан Аврамовић, кога је
предложила Одборничка група „Избор за
бољи живот – Борис Тадић“, функције члана

Разрешава се Бранко Игњатовић, кога
је предложила Одборничка група „Избор за
бољи живот – Борис Тадић“, функције члана
Изборне комисије града Чачка у сталном
саставу.
Именује се Иван Чвркић, дипл.
правник, кога је предложила Одборничка
група „Избор за бољи живот – Борис Тадић“,
за члана Изборне комисије града Чачка у
сталном саставу.
III
Разрешава се Милош Савић, кога је
предложила Одборничка група „Избор за
бољи живот – Борис Тадић“, функције
заменика члана Изборне комисије града
Чачка у сталном саставу.
Именује се Милица Анџић, студент,
коју је предложила Одборничка група „Избор
за бољи живот – Борис Тадић“, за заменика
члана Изборне комисије града Чачка у
сталном саставу.
IV
Разрешава се Гордана Драгутиновић,
коју је предложила Одборничка група „Избор
за бољи живот – Борис Тадић“, функције
заменика члана Изборне комисије града
Чачка у сталном саставу.
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Именује се Данка МајсторовићТопаловић, матурант гимназије, коју је
предложила Одборничка група „Избор за
бољи живот – Борис Тадић“, за заменика
члана Изборне комисије града Чачка у
сталном саставу.
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Скупштина града Чачка на седници
одржаној 11. децембра 2015. године, донела
је
ОДЛУКУ
I

V
Разрешава се Горан Чоланић, кога је
предложила Одборничка група СНС-ПСС-ПС
, функције члана Изборне комисије града
Чачка у сталном саставу.
Именује се Обрад Стевановић, дипл.
инж. металургије, кога је предложила
Одборничка група СНС-ПСС-ПС, за члана
Изборне комисије града Чачка у сталном
саставу.

Проглашава се Одлука о увођењу
самодоприноса за Месну заједницу Пријевор
коју су донели грађани са правом гласа на
референдуму од 20. октобра до 1. новембра
2015. године.
II
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном листу
града Чачка''.

VI
Ово решење објавити у «Службеном
листу града Чачка».

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-214/15-I
11. децембар 2015. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-214/15-I
11. децембар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Вељко Неговановић, с.р.

320.
На основу члана 20. став 2. Закона о
финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ бр. 62/06,
47/11 i 93/12) и члана 41. став 1. и 43. став 1.
Статута града Чачка („Службени лист града
Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2014 и
15/2015),

319.
На основу члана 43. став 2. Статута
града Чачка (''Службени лист града Чачка''
бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015),

Комисија за спровођење референдума
ради
доношења
Одлуке
о
увођењу
самодоприноса за Месну заједницу Пријевор
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на основу резултата гласања грађана
утврђених од стране Гласачког-их одбора за
спровођење референдума, сачинила је дана
2.11.2015. године записник о утврђивању
резултата изјашњавања грађана и Скупштини
града Чачка и Савету Месне заједнице
Пријевор, доставља

ИЗВЕШТАЈ
о резултатима изјашњавања грађана на
референдуму ради доношења
Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну
заједницу Пријевор

1. Референдум за изјашњавање грађана
о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса
за Месну заједницу Пријевор („Службени
лист града Чачка“ бр. 16/15) спроведен је од
20.10.2015. до 1.11.2015. године у времену од
8 до 20 сати.
2. На основу записника 1 Гласачког-их
одбора о резултатима изјашњавања грађана,
Комисија за спровођење референдума дана
2.11.2015. године, утврдила је да је:
1) Укупно уписано у гласачки списак
1610 грађана са правом гласа на
референдуму,
2) Према изводу из гласачког списка
укупно 886 гласача који су гласали, што
износи 55,03% од укупно уписаних гласача,
3) неважећих гласачких листића __,
4) важећих гласачких листића 886, од
тога:
- заокруживањем одговора „ЗА“
изјаснило се 864 грађана, што износи 53,67%
од укупно уписаних грађана у гласачки
списак,
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- заокруживањем одговора „ПРОТИВ“
изјаснило се 22 грађана или 1,37% од укупно
уписаних грађана у гласачки списак.
3. На основу члана 23. став 3. Закона о
финансирању локалне самоуправе којим је
утврђено да се Одлука о самодоприносу
сматра донетом кад се за њу изјасни већина
од укупног броја грађана који по Закону
имају право изјашњавања, напред наведеним
резултатима изјашњавања грађана утврђено
је да је према броју гласова „ЗА“ у односу на
укупан број уписаних грађана у гласачки
списак донета – Одлука о увођењу
самодоприноса за Месну заједницу Пријевор.

ГРАД ЧАЧАК
Месна заједница Пријевор
Број: 4/2015
2.11.2015. године
ПРЕДСЕДНИК
Комисије за спровођење референдума,
Бране Дробњак, с.р.

321.
На основу члана 23. Закона о
финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС» број 62/2006), члана 43.
Статута града Чачка («Службени лист града
Чачка» број 3/2008, 8/2013, 22/2014 и
15/2015) и записника Комисије за спровођење
писменог изјашњавања грађана МЗ Пријевор
од 2.11.2015. године,
Пунолетни грађани насељеног места
Пријевор, донели су
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ОДЛУКУ
о увођењу самодоприноса за Месну
заједницу Пријевор
Члан 1.
Овом одлуком уводи се самодопринос
ради обезбеђења средстава за задовољавање
заједничких потреба и интереса грађана са
пребивалиштем на подручју Месне заједнице
Пријевор, као и грађана који немају
пребивалиште, а имају непокретну имовину
на том подручју.
Подручје Месне заједнице Пријевор,
на коме се прикупљају средства самодоприноса, чини насељено место Пријевор,
односно КО Пријевор у граду Чачку,
утврђени Законом о територијалној организацији Републике Србије.
1. Висина средстава самодоприноса
Члан 2.

утрошка

Члан 3.
Средства самодоприноса користиће се
за:

1. Изградњу и одржавање путева у
Пријевору - 2.535,000,00 динара или 39%
укупних средстава самодоприноса, и то за:
- пут ка Робајцима……….......................
……………………………..….. 195.000,00дин.
- пут кроз Вучићевиће…………………
………................……………… 195.000,00дин.
- пут Попићска бара……………………
…………............……………… 195.000,00дин.
- пут Сидина кућа-Шибалићи…………
……………........………….…... 195.000,00дин.
- регионлани пут 263 ка Маркешевићима………….…....................... 195.000,00дин.
- пут Трбушани –Љубичића куће
……………………………..... 195.000,00дин.
- пут Стара пруга –Петрићи ……
……………………....………... 195.000,00дин.
- пут Попићска бара-Даниловићи…………………......……….. 195.000,00дин.
- кружни пут-ка Срећку Кујунџићу…
…………………….....………... 195.000,00дин.

Укупан планиран износ средстава која
се прикупљају самодоприносом износи
6.500.000,00 динара који чини предрачунску
вредност учешћа Месне заједнице у
изградњи,
односно
реконструкцији
и
одржавању објеката и спровођењу других
активности предвиђених овом одлуком.
2. Намена и динамика
средстава самодоприноса
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- кружни пут- ка Сретену Каранцу…
……………………..………….. 195.000,00дин.
- кружни пут-ка Арсенијевићима……………………………………… 195.000,00дин.
- кружни пут-Стањевачко гробље……
……………………......……….. 195.000,00дин.
- све некатегорисане путеве и пут
Јуната ка гробљу..…….....….... 195.000,00дин.
2. Изградњу Парохијског дома и
Цркве у Пријевору – 1.560,000,00 динара или
24% укупних средстава самодоприноса;
3. Ограђивање гробаља - 585.000,00
динара
или
9%
укупних
средстава
самодоприноса;
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4. Расвету у Пријевору - 65.000,00
динара
или
1%
укупних
средстава
самодоприноса;
5. Културу (манифестације и друге
активности културе у којима учествују
представници Пријевора) - 195.000,00 динара
или 3% укупних средстава самодоприноса;
6.
Спорт (учешће представника
Пријевора у спортским активностима) –
780.000,00 динара или 12% укупних
средстава самодоприноса;
7. Рад месне заједнице Пријевор
(трошкове обављања послова утврђених
Статутом месне заједнице и одржавања
просторија месне заједнице) - 650.000,00
динара или 10% укупних средстава
самодоприноса;
8. Фекалну канализацију у Пријевору 130.000,00 динара или 2% укупних средстава
самодоприноса.
О реализацији одлуке о самодоприносу
стараће се Савет Месне заједнице Пријевор.
Савет месне заједнице утврђује
редослед и време финансирања пројеката из
става 1. овог члана у зависности од прилива
средстава и плана и програма комуналног
опремања града и изградње објеката
инфраструктуре.
3. Време трајања самодоприноса
Члан 4.
Самодопринос се уводи за период од 5
година, почев од осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу града
Чачка" Одлуке о увођењу самодоприноса за
Месну заједницу Пријевор, на основу
извештаја Комисије за спровођење референдума и проглашења Скупштине града да је
та одлука донета.
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4. Обвезници и основица самодоприноса
Члан 5.
Самодопринос се уводи у новцу из
извора и по стопама:
- запослени на зараде (плате) по стопи
2%;
- земљорадници, власници или
корисници земљишта на катастарски приход
(приход од пољопривреде и шумарства) по
стопи од 30%;
- лица која обављају занатске и друге
привредне делатности и професионалне и
друге непривредне делатности (интелектуалне и друге услуге), који се задужују
порезом на приход од самосталне делатности,
на опорезиву добит по стопи од 3%;
- лица која обављају занатске и друге
привредне делатности и професионалне и
друге непривредне делатности (интелектуалне услуге и др.), а који се задужују
порезом у паушалном износу, по стопи од 3%
од износа на који се утврђује паушални износ
пореза.
Основицу
самодоприноса
из
претходног става чине:
1) нето зараде (плате) запослених
(зараде за обављени рад и време
проведено на раду и друга
примања по основу радног односа,
осим пореза и доприноса који се
плаћају из зараде и накнада
трошкова запосленог у вези са
радом који се у складу са законом
не сматрају зарадом),
2) приходи од пољопривреде и
шумарства,
3) приходи од самосталне делатности.
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Пензионери
могу
добровољно
уплаћивати самодопринос на основу писане
изјаве. Стопа самодоприноса износи 2% на
пензије остварене у земљи и иностранству.
Члан 6.
Обвезници самодоприноса су грађани
који имају изборно право и пребивалиште на
подручју Месне заједнице Пријевор.
5. Обрачун, наплата и евидентирање
самодоприноса
Члан 7.
Послове обрачуна и наплате самодоприноса врши исплатилац примања
истовремено са њиховом исплатом, у складу
са законом.
У случају кад се обрачун врши
системом пореза по одбитку, приликом сваке
исплате одговарајућег прихода исплатилац
врши обрачун и уплату самодоприноса на тај
приход.
Обрачун и наплату самодоприноса из
личног примања, односно прихода на које се
плаћа порез у проценту од сваког оствареног
бруто прихода, врше исплатиоци тих личних
примања, односно прихода, истовремено са
уплатом одговарајућих пореза и доприноса.
Члан 8.
Новчана средства самодоприноса, која
представљају локални јавни приход и строго
су наменског карактера, уплаћују се и
евидентирају у буџету града на посебан рачун
корисника средстава Месне заједнице
Пријевор, број:
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- 840-711181843-57 на зараде (плате)
запослених и по основу пензија, и бр. 840711184843-78 на приход од самосталне
делатности, с позивом на број модела 97 и
број одобрења: КБ (контролни број) – 034 - 54
(идентификациони број буџетског корисника)
- ПИБ (порески идентификациони број)
уплатиоца самодоприноса на зараде (плате),
приходе од непокретности и приходе од
самосталне делатности;
- 840-711183843-71 на приход од
пољопривреде и шумарства, с позивом на
број модела 97 и број одобрења: КБ
(контролни број) – 034 - ЈМБГ (јединствени
матични број) уплатиоца физичког лица за
самодопринос на приходе од пољопривреде и
шумарства, а који се рачуни воде код Управе
за трезор - Филијала Чачак.
О вођењу евиденције, ажурирању
спискова обвезника, обавештавању исплатиоца и обвезника о заведеном самодоприносу,
изјашњавању пензионера
за
добровољно плаћање самодоприноса, броју и
промени уплатног рачуна, приливу, наплати,
утрошку средстава самодоприноса, приоритетима и роковима реализације пројеката из
члана 3. ове одлуке стараће се Савет Месне
заједнице Пријевор, у складу са овом
одлуком.
Наредбодавац за средства самодоприноса су председник и заменик председника Савета Месне заједнице.
Средства самодоприноса строго су
наменског карактера.
Члан 9.
У
погледу
начина
утврђивања
самодоприноса, обрачунавања, застарелости,
наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате
и осталог што није посебно прописано овом
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одлуком, сходно се примењују одредбе
закона којим се уређује порески поступак и
пореска администрација.
6. Прикупљање, преусмеравање, обустава и враћање више наплаћених средстава
самодоприноса
Члан 10.
Средства самодоприноса обрачунавају
се и уплаћују на примања и приходе из члана
5. ове одлуке који доспевају до истека рока на
који је самодопринос заведен.
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Члан 13.
Евентуално више наплаћена средства
самодоприноса, која су последња уплаћена,
вратиће се обвезницима самодоприноса
уведеног на зараде (плате) и пензије преко
исплатиоца зарада (плата) и пензија, а за
самодопринос уведен на катастарски приход
и приход од самосталне делатности
обвезнику самодоприноса непосредно или
преко уплатиоца средстава.

7. Примања на која се не плаћа
самодопринос

Члан 11.
Члан 14.
Ако за поједине пројекте из члана 3.
ове одлуке средства која се прикупљају
самодоприносом не буду довољна, а за друге
пројекте буду прикупљена у већем износу од
потребног по обрачуну радова, Савет Месне
заједнице може извршити преусмеравање
више прикупљених средстава у корист
пројекта за који недостају средства, а највише
до нивоа вредности пројекта за који недостају
средства у време реализације.
Члан 12.
Савет Месне заједнице обуставиће
одлуком даљу наплату самодоприноса, ако се
прилив средстава самодоприноса потребан за
реализацију свих пројеката предвиђених овом
одлуком оствари пре истека периода за који
је самодопринос заведен.

Самодопринос се не плаћа на примања
која су законом изузета од опорезивања.
8. Надзор
Члан 15.
Грађани врше надзор над наменском
употребом средстава самодоприноса преко
Надзорног одбора Месне заједнице.
Савет Месне заједнице дужан је да
најмање једанпут годишње, а обавезно
приликом усвајања годишњег финансијског
извештаја, информише грађане на збору,
путем средстава информисања или на
огласној табли месне заједнице о приливу и
трошењу средстава самодоприноса.
Члан 16.

Одлука о обустави даље наплате
самодоприноса објављује се у "Службеном
листу града Чачка".

Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном листу
града Чачка".
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ГРАД ЧАЧАК
Месна заједница Пријевор
Број: 4/2015
2.11.2015. године

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-191/2015-III
5. новембар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
Комисије за спровођење референдума,
Бране Дробњак, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.

322.
На основу члана 46. став 1. тачка 7. и
члана 56. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.129/2007 и
83/2014- др. закон), члана 121. став 1. тачка 7.
и члана 134. став 2. Статута града Чачка („Сл.
лист града Чачка“ бр.3/2008, 8/2013, 22/2013
и 15/2015), и члана 47. Одлуке о градским
управама („Сл. лист града Чачка“ бр.8/2008,
21/2009 и 11/2015),

323.
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 – испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015
- др.закон) и члана 8. Одлуке о буџету града
Чачка за 2015. годину („Службени лист града
Чачка“ број 20/2014 и 15/2015),

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 5. новембра 2015. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о постављењу начелника Градске управе
за урбанизам града Чачка

ПОСТАВЉА СЕ Весна Дмитрић,
дипломирани правник из Чачка, за начелника
Градске управе за урбанизам града Чачка, на
период од 5 година.
Ово Решење, по коначности, објавити
у „Службеном листу града Чачка“.

Градоначелник града Чачка, дана 27.
новембра 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. 17/2015), у члану
3. став 1., у табели, организациона
класификација ОСНОВНА ШКОЛА МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ, број „15.262.929,00“
замењује се бројем „15.504.797,00“.
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На апропријацији 234, економска
класификација 472 Накнада за социјалну из
буџета и економскa класификацијa 4727
Накнаде из буџета за образовање, културу,
науку и спорт, број „ 1.074.891,00“ замењује
се бројем „1.184.891,00“.
После функционалне класификације
500 Заштита животне средине, апропријација
237, економска класификација 4251 Текуће
поправке и одржавање зграда, додају се нове
програмске класификације 0701 Програм 7.
Путна инфраструктура и 0701-П3 Пројекат:
Унапређење безбедности саобраћаја на
путевима, функционална класификасција 360
Јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту и нова апропријација 237/1
која гласи:
,,237/1 економска класификација 4235
Стручне услуге
131.868,00“.
Код организационе класификацијe
ОСНОВНА ШКОЛА ,,ДР ДРАГИША
МИШОВИЋ“ ЧАЧАК, број ,,16.734.000,00“
замењује се бројем „16.799.934,00“.
После функционалне класификације
500 Заштита животне средине, апропријација
237
економска
класификација
4266
Материјал за образовање, додају се нове
програмске класификације 0701 Програм 7.
Путна инфраструктура и 0701-П3 Пројекат :
Унапређење безбедности саобраћаја на
путевима, функционална класификасција 360
Јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту и нова апропријација 237/1 која
гласи:
,,237/1 економска класификација 4235
Стручне услуге
65.934,00“.
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Код организационе класификацијe
ОСНОВНА ШКОЛА ,,ТАНАСКО РАЈИЋ“
ЧАЧАК, број „ 25.114.496,00“ замењује се
бројем „ 25.468.342,00“.
На апропријацији 234:
- економска класификација 4235
Стручне услуге, број „210.000,00“ замењује
се бројем „160.000,00“;
- економска класификација 4239
Остале опште услуге, број „70.000,00“
замењује се бројем „120.000,00“,
- економска класификација 4264
Материјал за саобраћај, број „30.000,00“
замењује се бројем „14.000,00“,
- економска класификација 4266
Материјал за образовање, културу и спорт,
број „180.000,00“ замењује се бројем
„196.000,00“.
На функционалној класификацији 500
Заштита животне средине, апропријација 237,
економске класификације 4211 и 4235 мењају
се и гласе:
,,4211 Трошкови платног промета и
банкарских услуга.................................1.500,00
4235 Стручне услуге ............. 342.796“.
После економске класификације 4235
Стручне услуге, додају се нове економске
класификације 4237, 4264 и 4266 које гласе:
,,4237 Репрезентација ............ 8.200,00,
4264 Материјал за саобраћај ………
………………………………………… 6.000,00
4266 Материјал за образовање,
културу и спорт …………………... 7.000,00”.
После економске класификације 4266
Материјал за образовање, културу и спорт,
додају се нове програмске класификације
0701 Програм 7. Путна инфраструктура и
0701-П3 Пројекат : Унапређење безбедности
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саобраћаја на путевима, функционална
класификасција 360 Јавни ред и безбедност
некласификован на другом месту и нова
апропријација 237/1 која гласи:

Код организационе класификације
ОСНОВНА ШКОЛА ,,РАТКО МИТРОВИЋ“
ЧАЧАК, број „14.254.160,00“ мења се бројем
„14.320.094,00“.

,,237/1 економска класификација 4235
Стручне услуге ……………….. „153.846, 00“.

После функционалне класификације
500 Заштита животне средине, апропријација
237,
економска
класификација
4261
Административни материјал, додају се нове
програмске класификације 0701 Програм 7.
Путна инфраструктура и 0701-П3 Пројекат:
Унапређење безбедности саобраћаја на
путевима, функционална класификасција 360
Јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту и нова апропријација 237/1 која
гласи:

Код организационе класификације
ОСНОВНА ШКОЛА ,,ВУК КАРАЏИЋ“
ЧАЧАК, број ,,30.754.150,00“ замењује се
бројем „30.853.051,00“.
На функционалној класификасцији
360,
апропријација
237/1,
економска
класификација 463 Јавни ред и безбедност
некласификован на другом месту и економска
класификација 4235 Стручне услуге број
„115.936,00“ замењује се бројем „214.837,00“.

,,237/1 економска класификација 4235
Стручне услуге ............................... 65.934,00“.

Код организационе класификације
ОСНОВНА ШКОЛА ,,ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ“ ЧАЧАК број „14.720.444,00“
замењује се бројем „14.908.356,00“.

Код организационе класификацијс
ОСНОВНА ШКОЛА ,,СВЕТИ САВА“
ЧАЧАК, број „11.883.057,00“ замењује се
бројем „12.363.769,00“.

На апропријацији 234, економска
класификација 472 Накнаде за социјалну
заштиту из буџета, број „1.235.000,00“
замењује се бројем „1.335.000,00“ а на
економској класификацији 4727 Накнаде из
буџета за образовање, културу и спорт, број
„1.235.000,00“
замењује
се
бројем
„1.335.000,00.

На функционалној класификацији 360,
апропријација 237/1, економска класификација 463 Јавни ред и безбедност
некласификован на другом месту и економска
класификација 4235 Стручне услуге број
„115.936,00“ замењује се бројем „203.848,00“.

На функционалној класификасцији
360,
апропријација
237/1,
економска
класификација 463 Јавни ред и безбедност
некласификован на другом месту и економска
класификација 4235 Стручне услуге број
„101.444,00“ замењује се бројем „189.356,00“.

После економске класификације 4235
Стручне услуге, додаје се нова апропријација
237/2 и економске класификације 512, 5122 и
5126 које гласе:
,,512 Машине и опрема .................
........................................................... 392.800,00,
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5122 Рачунарска опрема ........................
............................................................ 219.247,00
5126 Опрема за образовање .................
......................................................... 173.553,00“.
Код организационе класификације
ОСНОВНА ШКОЛА ,,ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ“ МРЧАЈЕВЦИ број ,,25.909.580,00“
мења се бројем „25.997.492,00“.
После функционалне класификације
500 Заштита животне средине, апропријација
237,
економска
класификација
4269
Материјал за посебне намене, додају се нове
програмске класификације 0701 Програм 7.
Путна инфраструктура и 0701-П3 Пројекат :
Унапређење безбедности саобраћаја на
путевима, функционална класификација 360
Јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту и нова апропријација 237/1 која
гласи:
,,237/1 економска класификација 4235
Стручне услуге „87.912,00“.
Код
организационе
класификације
ОСНОВНА
ШКОЛА
,,БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ“ СЛАТИНА, број
„13.492.354,00“
замењује
се
бројем
„13.658.354,00“.
После апропријације 235, економска
класификација 5126 Опрема за образовање
додаје се нова програмска класификација
0401 Заштита животне средине, функционална класификација 500 Заштита животне
средине и апропријација 237, економска
класификација 463 Еколошко образовање
становништва (основне школе) са следећим
економским класификацијама:
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423 Услуге по уговору........................
44.000,00
4234 Услуге информисања ....................
.............................................................. 15.000,00
4239 Остале опште услуге .....................
.............................................................. 29.000,00
425 Текуће поправке и одржавање .......
.............................................................. 15.000,00
4251 -Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката................................ 15.000,00
426 Материјал ........................................
............................................................ 107.000,00
4261 Административни материјал ........
................................................................ 5.000,00
4262 Материјал за пољопривреду .........
.............................................................. 72.000,00
4269 Материјал за посебне намене .......
.............................................................. 30.000,00
Код организационе класификације
ОСНОВНА
ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ
ПЕТКОВИЋ
ДИС“
ЗАБЛАЋЕ““
број
,,10.798.150,00“
мења
се
бројем
„
10.842.106,00“.
После функционалне класификације
500-Заштита животне средине, апропријација
237, економска класификација 4239 Остале
опште услуге, додајu се нове програмске
класификације 0701 Програм 7. Путна
инфраструктура
и
0701-П3
Пројекат:
Унапређење безбедности саобраћаја на
путевима, функционална класификасција 360
Јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту и нова апропријација 237/1 која
гласи:
,,237/1
економска
4239 –Остале опште услуге

класификација
43.956,00“.

Код организационе класификације
ОСНОВНА ШКОЛА ,,ПРЕЉИНА“ ПРЕ-
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ЉИНА број „12.594.700,00“ замењује се
бројем „12.660.634,00“.
После функционалне класификације
500 Заштита животне средине, апропријација
237,
економска
класификација
4269
Материјал за посебне намене, додају се нове
програмске класификације 0701 Програм 7.
Путна инфраструктура и 0701-П3 Пројекат:
Унапређење безбедности саобраћаја на
путевима, функционална класификасција 360
Јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту и нова апропријација 237/1
која гласи:
,,237/1 економска класификација 4239
Остале опште услуге
65.934,00“.

Код организационе класификације
ОСНОВНА ШКОЛА „СТЕПА СТЕПАНОВИЋ“ ГОРЊА ГОРЕВНИЦА, број
„8.956.100,00“
замењује
се
бројем
„9.104.056,00“.
На апропријацији 234:
- економска класификација 422
Трошкови путовања, број „68.000,00“
замењује се бројем „72.000,00“,
- економска класификација 4222
Трошкови службених путовања у иностранство, број
„32.000,00“ замењује се
бројем „36.000,00“,
- економска класификација 425 Текуће
поправке и одржавање, број „1.283.000,00“
замењује се бројем „1.333.000,00“,
- економска класификација 4251
Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката, број „1.250.000,00“ замењује се
бројем „1.300.000,00“,
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- економска класификација 472
Накнаде за социјалну заштиту из буџета, број
„1.923.000,00“
замењује
се
бројем
„1.973.000,00“,
- економска класификација 4727
Накнаде из буџета за образовање, културу,
науку и спорт, број „1.923.000,00“ замењује
се бројем „1.973.000,00,
После функционалне класификације
500 Заштита животне средине, апропријације
237,
економска
класификација
4266
Материјал за образовање, културу, додају се
нове
програмске
класификације
0701
Програм 7. Путна инфраструктура и 0701-П3
Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја на путевима, функционална класификасција 360 Јавни ред и безбедност
некласификован на другом месту и нова
апропријација 237/1 која гласи:
,,237/1 економска класификација 4235
Стручне услуге................................ 43.956,00“.

Код организационе класификације
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ ЂАКОН
АВАКУМ“ ТРНАВА, број „4.805.000,00“
замењује се бројем „ 5.026.978,00“.
На апропријацији 234 економска
класификацијa 425 Текуће поправке и
одржавање, број „300.000,00“ замењује се
бројем „500.000,00 а на економској
класификацији 4252 Текуће поправке и
одржавање опреме, број „50.000,00“ замењује
се бројем „250.000,00“.
После апропријације 235, економска
класификација 5122 Административна опрема, додају се нове програмске класификације
0701 Програм 7. Путна инфраструктура и
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0701-П3 Пројекат : Унапређење безбедности
саобраћаја на путевима, функционална
класификасција 360 Јавни ред и безбедност
некласификован на другом месту и нова
апропријација 237/1 која гласи:
,,237/1 економска класификација 4235
Стручне услуге .............................. 21.978,00“.
Код организационе класификације
ОСНОВНА ШКОЛА „22. ДЕЦЕМБАР“
ДОЊА
ТРЕПЧА,
број
„4.140.984,00“
замењује се бројем „4.220.456,18“.
На апропријацији 234:
- економска класификација 423 Услуге
по уговору, број „94.000,00“ замењује се
бројем „129.516,18“,
- економска класификација 4237
Репрезентација, број „9.000,00“ замењује се
бројем „44.516,18“.
На функционалној класификасцији
360,
апропријација
237/1,
економска
класификација 463 Јавни ред и безбедност
некласификован на другом месту и економска
класификација 4235 Стручне услуге број
„28.984,00“ замењује се бројем „72.940,00“.
Код организационе класификације
ОСТАЛИ РАСХОДИ број „559.871,00“
замењује се бројем „10.354,82“ а на
економским класификацијама 421 Стални
трошкови и 4212 Енергетске услуге број „
559.871,00“ замењује се бројем „10.354,82“.
На програмској класификацији 0401
организациона класификација ПРОГРАМ 6.
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ апропријација 237,
економска класификација 463 Трансфери
осталим нивоима власти Еколошко образовање (основне школе) нераспоређена
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средства и на економској класификацији 4631
Трансфери осталим нивоима власти –
нераспоређена средства број „712.444,00“
замењује се бројем „546.444,00“.
На функционалној класификацији 360
Јавни ред и безбедност неквалификован на
другом месту, апропријација 237/1 економска
класификација 463 Трансфери осталим
нивоима власти-едукација ученика основних
школа број „1.000.256,00“ замењује се
бројем: „257,00“;
На апропријацији 237/2, економска
класификација 463 Трансфери осталим
нивоима власти - набавка опреме за школске
установе, број „392.800,00“ замењује се
бројем „0,00“.
Члан 2.
У члану 7. став 1, у табели,
организациона класификација
ПРЕХРАМБЕНО УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА, број
„15.580.000,00“
замењује
се
бројем
„16.079.947,99“.
На апропријацији 256:
- економске класификације 415 и 4151
Накнада трошкова за запослене, број
„1.000.000,00“
замењује
се
бројем
„1.200.000,00“;
- економска класификација 421 Стални
трошкови, број „8.740.000,00“ замењује се
бројем „8.240.000,00“,
- економска класификација 4212
Енергетске услуге, број „7.350.000,00“
замењује се бројем „6.800.000,00“,
- економска класификација 4214
Услуге комуникације, број „280.000,00“ замењује се бројем „330.000,00“;
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- економска класификација 423 Услуге
по уговору, број „360.000,00“ замењује се
бројем „410.000,00“;
- економска класификација 4232
Компјутерске услуге, број „100.000,00“
замењује се бројем „150.000,00“;
- економска класификација 424
Специјализоване услуге, број „70.000,00“
замењује се бројем „110.000,00“;
- економска класификација 4249
Остале
специјализоване
услуге,
број
„20.000,00“ замењује се бројем „60.000,00“,
- економска класификација 425 Текуће
поправке и одржавање, број „2.104.000,00“
замењује се бројем „2.184.000,00“,
- економска класификација 4252
Текуће поправке и одржавање опреме број
„340.000,00“ замењује се бројем „420.000,00“,
- економска класификација 426
Материјал, број „1.030.000,00“ замењује се
бројем „1.160.000,00“,
- економска калсификација 4261
Административни
материјал,
број
замењује
се
бројем
„380.000,00“
,,480.000,00“,
- економскa класификацијa 4263
Материјал за образовање и усавршавање
запослених број „90.000,00“ замењује се
бројем „120.000,00“.
После економске класификације 5151
Нематеријална имовина, додаје се нова
програмска класификација 0401 Заштита
животне средине, функционална класификација 500 Заштита животне средине и
апропријација 259 економска класификација
463 Еколошко образовање становништва
(средње школе) са следећим економским
класификацијама:
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421 Стални трошкови ............................
................................................................... 500,00
Трошкови платног промета ..................
................................................................... 500,00
423 Услуге по уговору ...........................
.............................................................. 47.000,00
4231 Рачуноводствене услуге ...............
................................................................ 5.000,00
4235 Остале стручне услуге ..................
.............................................................. 24.000,00
4239 Остале опште услуге .....................
.............................................................. 18.000,00
424 Специјализоване услуге...................
................................................................ 8.000,00
4249 Остале опште специјализоване
услуге ................................................... 8.000,00
425 Текуће поправке и одржавање .....
.............................................................. 44.000,00
4251 -Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката ............................... 44.000,00
426 Материјал ......................................
.............................................................400.447,99
4269 Остали материјал за посебне
намене .............................................. 400.447,99
Код организационе класификације
МЕДИЦИНСКА
ШКОЛА
„НАДЕЖДА
ВИЛИМОНОВИЋ“
ЧАЧАК,
број
„9.589.730,00“
замењује
се
бројем
„9.722.174,44“;
На апропријацији 256, економске
класификације 416 и 4161 Награде
запосленима и остали посебни расходи, број
„171.000,00“ замењује се бројем „303.444,44“.
Код организационе класификације
ГИМНАЗИЈА ЧАЧАК, број „12.964.973,40“
замењује се бројем „13.631.549,29“.
После економске класификације 4131
Накнаде у натури, додају се нове економске
класификације 414, 4143 и 4144 које гласе :
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,,414 Социјална давања запосленима
127.575,89
Отпремнине
и
помоћи
4143
63.214,00
4144 Помоћ у медицинском лечењу
запосленог или чланова уже породице и
друге помоћи запосленом .........................
............................................................ 64.361,89“
После економске класификације 4727
Накнаде из буџета за образовање, културу,
науку и спорт, додају се нове економске
класификације 511 и 5114 које гласе:
,, 511 Зграде и грађевински објекти .....
.......................................................... 539.000,00“
,, 5114 Пројектно планирање ................
.......................................................... 539.000,00“
Код организационе класификације
МАШИНСКО САОБРАЋАЈНА ШКОЛА
ЧАЧАК, број „24.347.302,00“ замењује се
бројем „24.427.302,00“ а на апропријацији
256, економске класификације 416 и 4161
Награде запосленима и остали посебни
расходи, број: „750.000,00“ замењује се
бројем: „830.000,00“.
Код организационе класификације
ОСТАЛИ РАСХОДИ број „672.427,00“
замењује се бројем „332.406,67“ а на
економским класификацијама 421 Стални
трошкови и 4212 Енергетске услуге број
„672.427,00“ замењује се бројем „332.406,67“.
Члан 3.
У члану 8. став 1. у табели, код
организационе
класификације
ДОМ
КУЛТУРЕ, у колони Планирани расходи и
издаци из средстава буџета града - извор
финансирања 01, број „58.731.000,00“ се
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замењује бројем „58.716.000,00“, и у колони
Укупно планирани расходи и издаци трезора,
број „82.288.099,00“ замењује се бројем
„82.273.099,00“
На програмској акивности Функционисање локалних установа културе, у колони
Планирани расходи и издаци из средстава
буџета града - извор финансирања 01, број
„51.519.000,00“
замењује
се
бројем
„51.504.000,00“ а у колони Укупно планирани
расходи
и
издаци
трезора,
број
„58.099.000,00“
замењује
се
бројем
„58.084.000,00“.
На апропријацији 272, економска
класификација 465 Остале донације, дотације
и трансфери и економска класификација 4651
Остале текуће дотације и трансfери, у
колони Планирани расходи и издаци из
средстава буџета града - извор финансирања
01, број „2.635.000,00“ замењује се бројем
„2.620.000,00“, а у колони Укупно планирани
расходи и издаци трезора, број „2.684.700,00“
замењује се бројем „2.699.700,00“.

Код организационе класификације
УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА „НАДЕЖДА
ПЕТРОВИЋ“, у колони Планирани расходи и
издаци из средстава буџета града - извор
финансирања
01,
број
15.051.000,00“
замењује се бројем „15.066.000,00“, а у
колони Укупно планирани расходи и издаци
трезора, број „17.718.848,00“ замењује се
бројем „17.733.848,00“.
На програмској активности Функционисање локалних установа културе, у колони
Планирани расходи и издаци из средстава
буџета града - извор финансирања 01, број
„13.469.000,00“
замењује
се
бројем
„13.484.000,00“, а у колони Укупно
планирани расходи и издаци трезора, број
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се

бројем

На апропријацији 272, економска
класификација 465 Остале донације, дотације
и трансфери и економска класификација 4651
Остале текуће дотације и трансфери, у
колони Планирани расходи и издази из
средстава буџета града - извор финансирања
01 и у колони Укупно планирани расходи и
издаци трезора , број „909.000,00“ замењује
се бројем „924.000,00“.
Члан 4.
Овај финансијски план ступа на снагу
даном доношења, а биће објављен у
„Службеном листу града Чачка“.

ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 402-3/15-II
27. новембар 2015. године
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ПРОГРАМ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЧАЧКА ЗА 2015. ГОДИНУ

У Програму коришћења средстава за
финансирање
унапређења
безбедности
саобраћаја на путевима на територији града
Чачка за 2015. годину („Сл. лист града Чачка“
број 3/2015), тачке II и III мењају се и гласе:
„II. За реализацију овог програма
планирана су средства Одлуком о буџету
града Чачка за 2015. годину („Сл. лист града
Чачка“, бр. 20/2014 и 15/2015), у износу од
37.605.000,00 динара, а обезбедиће се
сразмерно оствареним приходима.
III. Структура средстава из тачке II
овог програма је следећа:

ГРАДОНАЧЕЛНИК
мр Војислав Илић, с.р.

Приходи

324.
На основу члана 19. став 2. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Сл.
гласник РС“ бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011,
32/2013 – Одлука УС, 55/2014 и 96/2015) и
члана 121. Статута града Чачка („Сл. лист
града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013 и
15/2015), на предлог Савета за безбедност
саобраћаја,

1. Приходи планирани Одлуком о
буџету града Чачка за 2015. годину од
новчаних казни за саобраћајне прекршаје
износе ……………………..……………………
………………………… 25.066.000,00 динара,
2. Пренета неутрошена средства од новчаних
казни за саобраћајне прекршаје из 2014.
године...................................................................
.......................................... 12.539.000,00 динара

Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 3. децембра 2015. године донело је
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УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ
(СА ПРЕНЕТИМ СРЕДСТВИМА)………......
………………………37.605.000,00 ДИНАРА

2.7. Набавка апарата за утврђивање
присуства алкохола у организму.......................
.............................................. 700.000,00 динара,

Расходи и издаци

2.8. Набавка видео надзора за градске
саобраћајнице, за проширење постојећег
видео надзора......................................................
........................................... 3.000.000,00 динара,

1. Средства за ЈП „Градац“ Чачак (у
складу
са
програмом
пословања)
18.725.000,00 динара.
1.1.
Средства
за
поправљање
саобраћајне инфраструктуре (у складу са
програмом пословања ЈП Градац) ……......
………………................ 18.725.000,00 динара.
2. Средства за остале намене................
......................................... 18.880.000,00 динара
2.1 Накнаде за рад Савета за
безбедност
саобраћаја
и
стручно
усавршавање ……………………………….….
..............................................230.000,00 динара,
2.2. Едукација деце у предшколским
установама..........................................................
……………………………..800.000,00 динара,
2.3. Научно истраживачки рад у
области
безбедности
саобраћаја..............
............................................1.350.000,00 динара,
2.4. Едукација ученика основних
школа..................................................................
………………………….1.464.000,00 динара,
2.5. Набавка опреме за унапређење
безбедности саобраћаја за школске установе
.............................................392.800,00 динара,
2.6. Изградња саобраћајних полигона у
предшколским установама (обавезе из 2014.
године).................................................................
.......................................... 2.743.200,00 динара,

2.9. Набавка резервних делова за
постојећи видео надзор и опрему за контролу
саобраћаја и процесуирање саобраћајних
прекршаја (радари и уређаји за алкотестирање)............................................................
................................... 2.000.000,00 динара,
2.10. Медијско праћење активности из
области безбедности саобраћаја…………...
………………………… 6.010.000,00 динара,
2.11. Медијско праћење активности из
области безбедности саобраћаја (обавезе из
2014. године).......................................................
.............................................. 190.000,00 динара,

УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ
И ИЗДАЦИ 37.605.000,00 ДИНАРА.“
2. Овај програм објавити у „Службеном листу града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-206/2015-III
3. децембар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.

12 decembar 2015. godine

SLU@BENI LIST ГРАДА ^A^KА

325.
На основу члана 121. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 13. Одлуке
о буџету града Чачка за 2015. годину („Сл.
лист града Чачка“ бр. 20/2014 и 15/2015), а по
предлогу Градске управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 3. децембра 2015. године, донело је

РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о
буџету града Чачка за 2015. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 20/2014 и 15/2015) раздео
2, Градско веће, функционална класификација 111, апропријација 31, економска
класификација 499 ,,Средства резерве Текућа резерва“, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава Градско веће града Чачка, одобравају се
средства у износу од 365.784,00 динара, на
име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 234, за финансирање трошкова
поправке система централног грејања у ОШ
„Татомир Анђелић“ Мрчајевци.
2. Средства из тачке 1. Решења
распоређују се на апропријацију 234,
економска класификација 463 – Трансфери
осталим нивоима власти – Текући трансфери
основним
школама,
Функционална
класификација 912, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава –
Градска управа за друштвене делатности,
Програм 9. Основно образовање, Програмска
активност
2002-0001
Функционисање
основних школа.
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3. О извршењу овог решења стараће се
Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном
листу града Чачка“.

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-206/2015-III
3. децембар 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.

326.
На основу члана 121. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 13. Одлуке
о буџету града Чачка за 2015. годину („Сл.
лист града Чачка“ бр. 20/2014 и 15/2015), а по
предлогу Градске управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 3. децембра 2015. године, донело је

РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о
буџету града Чачка за 2015. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 20/2014 и 15/2015) раздео
2, Градско веће, функционална класификација 111, апропријација 31, економска
класификација 499 ,,Средства резерве Текућа резерва“, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава Градско веће града Чачка, одобравају се
средства у износу од 135.864,00 динара, на
име обезбеђења додатних средстава на
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апропријацији 585, за отклањање уочених
недостатака у одређеном броју стамбених
јединица у насељу опредељеном за социјално
становање на Обрежу.
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Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 3. децембра 2015. године, донело је

РЕШЕЊЕ
2. Средства из тачке 1. Решења
распоређују се на апропријацију 585,
економска класификација 425- Текуће
поправке и одржавање, Функционална
класификација 660, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава –
Градска управа за финансије, Програм 2
Комунална делатност, Пројектна активност
0601-0012 Одржавање стамбених зграда.
3. О извршењу овог решења стараће се
Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном
листу града Чачка“.

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-206/15-III
3. децембар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.

327.
На основу члана 121. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 13. Одлуке
о буџету града Чачка за 2015. годину („Сл.
лист града Чачка“ бр. 20/2014 и 15/2015), а по
предлогу Градске управе за финансије,

1. Из средстaва утврђених Одлуком о
буџету града Чачка за 2015. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 20/2014 и 15/2015) раздео
2, Градско веће, функционална класификација 111, апропријација 31, економска
класификација 499 ,,Средства резерве Текућа резерва“, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава Градско веће града Чачка, одобравају се
средства у износу од 53.000,00 динара, на име
обезбеђења
додатних
средстава
на
апропријацији 234, за финансирање трошкова
превоза ученика ОШ „Милица Павловић“
Чачак, за месец новембар 2015. године.
2. Средства из тачке 1. Решења
распоређују се на апропријацију 234,
економска класификација 463 – Трансфери
осталим нивоима власти – Текући трансфери
основним
школама,
Функционална
класификација 912, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава –
Градска управа за друштвене делатности,
Програм 9. Основно образовање, Програмска
активност 2002-0001 Функционисање основних школа.
3. О извршењу овог решења стараће се
Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном
листу града Чачка“.
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ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-206/2015-III
3. децембар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.

328.
На основу члана 121. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008,
8/2013, 22/2013 и 15/2015) и члана 13. Одлуке
о буџету града Чачка за 2015. годину („Сл.
лист града Чачка“ бр. 20/2014 и 15/2015), а по
предлогу Градске управе за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 3. децембра 2015. године, донело је

РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о
буџету града Чачка за 2015. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 20/2014 и 15/2015) раздео
2,
Градско
веће,
функционална
класификација 111, апропријација 31,
економска класификација 499 ,,Средства
резерве
Текућа
резерва“,
извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града), Директни корисник буџетских
средстава - Градско веће града Чачка,
одобравају се средства у износу од 200.000,00
динара, на име обезбеђења додатних
средстава на апропријацији 504 и 507, за
организовање
сајма
привреде
Чачка
„Прељина експо“ у Прељини 2015. године.
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2. Средства из тачке 1. Решења
распоређују се на:
- апропријацију 504, економска
класификација 423 – Услуге по уговору,
функционална класификација 473, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града), Директни корисник буџетских
средстава - Градска управа за финансије,
Програм 4, Развој туризма, Програмска
активност 1502-0001: Управљање развојем
туризма, u износу од 185.000,00 динара и
- апропријацију 507, економска
класификација 426 - Материјал, Функционална класификација 473, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
града), Директни корисник буџетских
средстава – Градска управа за финансије,
Програм 4, Развој туризма, Програмска
активност 1502-0001: Управљање развојем
туризма, у износу од 15.000,00 динара.
3. О извршењу овог решења стараће се
Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном
листу града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-206/2015-III
3. децембар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић, с.р.
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По
извршеном
сравњивању
са
изворним текстом утврђено је да се у Решењу
о утврђивању износа просечне цене
квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији града Чачка
за утврђивање пореза на имовину за 2016.
годину објављеној у „Службеном листу града
Чачка“ број 20/2015, поткрала грешка, па
секретар Скупштине, даје

ИСПРАВКУ
Решења о утврђивању износа просечне
цене квадратног метра одговарајућих
непокретности по зонама на територији
града Чачка за утврђивање пореза на
имовину за 2016. годину
У Решењу о утврђивању износа
просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на
територији града Чачка за утврђивање пореза
на имовину за 2016. годину објављеној у
„Службеном листу града Чачка“ број
”20/2015” на крају Решења у штамбиљу
уместо „Број: 38-3/15-II“ треба да стоји „Број:
35-5/15-IV-4“.

ИЗ УРЕДНИШТВА „СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА
ГРАДА ЧАЧКА“
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