ГОДИНА LI

БРОЈ 10

ЧАЧАК 17. јун
2017. године

Цена овог броја је 600 динара
Годишња претплата је 10.000 динара

183.
На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016- др. закон), члана 2. став 1. тачка 53. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013,
142/2014, 68/2015-др.закон 103/2015 и 99/2016) и члана 63. став 1. тачка 2. Статута града Чачка ("Службени
лист града Чачка", број 3/2008, 8/2013, 22/2013 и 15/2015),
Скупштина града Чачка на седници одржаној 6. јуна 2017.године, донела је
ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2016. ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Остварени текући приходи и примања (новчани приливи), као и извршени расходи и издаци (новчани
одливи) у завршном рачуну буџета града Чачка заједно са оствареним текућим приходима и примањима, као
и извршеним расходима и издацима индиректних буџетских корисника из сопствених извора финансирања
у 2016. години износе:
1.Укупно остварени текући приходи и примања................................ 2.948.236.130,14 динара,
2.Укупно извршени текући расходи и издаци ................................. 2.950.015.346,69 динара и
3.Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака (мањак новчаних
прилива)...................................................................................................................1.779.216,55 динара.

Члан 2.
Консолидовани текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине и текући
расходи и издаци за нефинансијску имовину утврђени су у износима и то:
ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА

ИЗНОС У ДИНАРИМА

ПРИМАЊА БУЏЕТА (класа 7 + класа 8)

2.948.910.136,66

ИЗДАЦИ БУЏЕТА (класа 4 + класа 5)

2.923.210.014,44

ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ

24.700.122,22

Приходи и примања, расходи и издаци буџета и приходи и примања, расходи и издаци
индиректних корисника из осталих извора финансирања реализовани су у следећим износима:
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Сопствена
средства
индиректних
корисника

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Средства из
буџета

1. Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
(класа 7 + класа 8)

2.746.388.815,64

201.521.321,02

2.947.910.136,66

2.735.099.316,69

201.387.264,02

2.936.486.580,71

- буџетска средства

2.733.031.792,99

0,00

2.733.031.792,99

- сопствени приходи

0,00

201.387.264,02

201.387.264,02

2.067.523,70

0,00

2.067.523,70

11.289.498,95

134.057,00

11.423.555,95

2.721.431.093,60

201.778.920,84

2.923.210.014,44

2.502.779.819,86

193.398.221,23

2.696.178.041,09

2.501.912.294,28

0,00

2.501.912.294,28

0,00

193.398.221,23

193.398.221,23

867.525,58

0,00

867.525,58

218.651.273,74

8.380.699,61

227.031.973,35

218.651.273,74

0,00

218.651.273,74

- издаци из сопствених прихода

0,00

8.380.699,61

8.380.699,61

- донације

0,00

0,00

0,00

24.957.722,04

-257.599,82

24.700.122,22

0,00

0,00

0,00

325.993,48

0,00

325.993,48

25.283.715,52

-257.599,82

25.026.115,70

2. Задуживање

0,00

0,00

0,00

2.1.Задуживање код домаћих кредитора

0,00

0,00

0,00

2.2.Задуживање код страних кредитора

0,00

0,00

0,00

3. Отплата дуга

26.805.332,25

0,00

26.805.332,25

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима

26.805.332,25

0,00

26.805.332,25

3.2. Отплата дуга страним кредиторима

0,00

0,00

0,00

3.3. Отплата дуга по гаранцијама

0,00

0,00

0,00

1.1. Teкући приходи (класа 7) у чему:

- донације
1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске
имовине (класа 4 + класа 5)
2.1. Текући расходи (класа 4) у чему:
- текући буџетски расходи
- расходи из сопствених прихода
- донације
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 5) у
чему:
- текући буџетски издаци

I БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (1 – 2)
3. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења
јавних политика) категорија 62
4. Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92
осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (I + (4-3))

УКУПНО

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске
имовине (категорија 92, група 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)
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4. Набавка финансијске имовине

0,00

0,00

0,00

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (1+2-3-4)

26.805.332,25

0,00

26.805.332,25

МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА

1.521.616,73

257.599,82

1.779.216,55

Члан 3.
У Билансу стања буџета града Чачка на дан 31. децембра 2016. године (Образац брoj 1)
утврђена је укупна актива у износу од 5.193.213.203,67 динара и укупна пасива у износу од
5.193.213.203,67 динара.

БИЛАНС СТАЊА
(у хиљадама динара)

АКТИВА
БРОЈ
КОНТА

ОПИС

ИЗНОС ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ
БРУТО

ИСПРАВКА
ВРЕДНОСТИ

НЕТО

АКТИВА
000000

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА

2.184.930

410.810

1.774.120

100000

ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА

3.419.093

-

3.419.093

УКУПНА АКТИВА

5.604.023

410.810

5.193.213

-

-

-

351000

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

(у хиљадама динара)

ПАСИВА
БРОЈ
КОНТА

ОПИС

НЕТО

ПАСИВА
200000

ОБАВЕЗЕ

1.137.381

300000

КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА
ЕВИДЕНЦИЈА

4.055.832

311100

Нефинансијска имовина у сталним средствима

1.774.120

311300

Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за
набавке из кредита

311400

Финансијска имовина

311500

Извори новчаних средстава

15.321

311900

Oстали сопствени извори

8.798

77.588

2.136.447
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321121

Вишак прихода – суфицит

24.958

321122

Мањак прихода – дефицит

-

321311

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

321312

Дефицит из ранијих година

173.776
-

УКУПНА ПАСИВА

5.193.213

ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

352000

-

У Консолидованом Билансу стања на дан 31. децембра 2016. године (Образац брoj 1)
утврђена је укупна актива у износу од 7.612.159 хиљада динара и укупна пасива у износу од
7.612.159 хиљада динара.
КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС СТАЊА
(у хиљадама динара)

АКТИВА
БРОЈ
КОНТА

ОПИС

ИЗНОС ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ
БРУТО

ИСПРАВКА
ВРЕДНОСТИ

НЕТО

АКТИВА
000000

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА

5.173.077

1.140.454

4.032.623

100000

ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА

4.863.186

1.283.650

3.579.536

УКУПНА АКТИВА

10.036.263

2.424.104

7.612.159

503.968

-

503.968

351000

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

(у хиљадама динара)

ПАСИВА
БРОЈ
КОНТА

ОПИС

НЕТО

ПАСИВА
200000

ОБАВЕЗЕ

1.270.338

300000

КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА
ЕВИДЕНЦИЈА

6.341.821

311100

Нефинансијска имовина у сталним средствима

4.028.883

311200

Нефинансијска имовина у залихама

2.896

311300

Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за
набавке из кредита

77.588

311400

Финансијска имовина

2.136.447
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311500

Извори новчаних средстава

16.071

311700

Пренета неутрошена средства из ранијих година

10.188

311900

Остали сопствени извори

9.538

321121

Вишак прихода – суфицит

27.752

321122

Мањак прихода – дефицит

-

321311

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

321312

Дефицит из ранијих година

190.684
-

УКУПНА ПАСИВА
352000

7.612.159

ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

503.968

Члан 4.

У Билансу прихода и расхода буџета града Чачка у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016.
године (Образац број 2) утврђени су:

ОПИС

ИЗНОС

1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске
имовине (класа 7 и 8)

2.746.388.815,64

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 4 и 5)

2.721.431.093,60

3. Вишак прихода и примања– суфицит (ред.бр. 1 – ред.бр. 2)

24.957.772,04

4. Кориговање вишка прихода и примања (увећан за Примања од задуживања код пословних банака у
корист нивоа градова текуће године, пренетих неутрошених средстава од приватизације, Примања од
исправке унутрашњег дуга у корист нивоа градова (средства за стамбену изградњу) из претходне године
који се користио за покриће расхода текуће године, као и умањен за укључивање издатака коришћених
средстава текућих прихода за отплату главнице, по кредитима из претходних година)

26.805.332,25

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
(у хиљадама динара)
БРОЈ
КОНТА

ОПИС

ТЕКУЋА
ГОДИНА

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

2.746.389

700000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

2.735.099

800000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

400000

11.290

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

2.721.431

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

2.502.780

Страна 1802 – Број 10
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ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

218.651

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА
Вишак прихода и примања – буџетски суфицит

24.958

КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА

50.043

Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће
расхода и издатака текуће године

26.466

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака
текуће године

340

Износ расхода и издатака за финансијску имовину, финансираних из кредита

-

Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода
и издатака текуће године

-

ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

26.806

Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату
обавеза по кредитима

26.806

321121

ВИШАК ПРИХОДА - СУФИЦИТ (УКУПАН)

24.958

321122

МАЊАК ПРИХОДА – ДЕФИЦИТ (УКУПАН)

-

ВИШАК ПРИХОДА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ)

24.958

Део вишка прихода и примања наменски опредељени за наредну годину

-

Нераспоређени вишак прихода и примања за пренос у наредну годину

24.958

У Консолидованом Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016.
године (Образац број 2) утврђени су:
КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
(у хиљадама динара)
БРОЈ
КОНТА

ОПИС

ТЕКУЋА
ГОДИНА

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

2.947.910

700000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

2.936.486

800000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

11.424

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

2.923.208

400000

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

2.696.177

500000

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

227.031

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА
Вишак прихода и примања – буџетски суфицит

24.702

КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА

26.806
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Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће
расхода и издатака текуће године

21.315

Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине

-

Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака
текуће године

5.491

Износ расхода и издатака за финансијску имовину, финансираних из кредита

-

Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће
расхода и издатака текуће године

-

ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

26.806

Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату
обавеза по кредитима

26.806

Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку
финансијске имовине

-

321121

ВИШАК ПРИХОДА - СУФИЦИТ (УКУПАН)

24.702

321122

МАЊАК ПРИХОДА – ДЕФИЦИТ (УКУПАН)

-

ВИШАК ПРИХОДА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ)

24.702

Део вишка прихода и примања наменски опредељени за наредну годину

-

Нераспоређени вишак прихода и примања за пренос у наредну годину

24.702

Члан 5.
У Извештају о капиталним издацима и примањима буџета града Чачка у периоду од 1. јануара
до 31. децембра 2016. године (Образац број 3), утврђена су укупна примања у износу од 11.615.492,43 динара
и укупни издаци у износу од 245.456.605,99 динара.
ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА
(у хиљадама динара)
БРОЈ
КОНТА

ОПИС

ТЕКУЋА
ГОДИНА

ПРИМАЊА

11.616

800000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

11.290

900000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

326

ИЗДАЦИ

245.456

500000

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

218.651

600000

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

26.805

ВИШАК ПРИМАЊА

-

МАЊАК ПРИМАЊА

233.840
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У Консолидованом Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до
31. децембра 2016. године (Образац број 3), утврђена су укупна примања у износу од 11.750 хиљада динара
и укупни издаци у износу од 253.836 хиљада динара.
КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА
(у хиљадама динара)
БРОЈ
КОНТА

ТЕКУЋА
ГОДИНА

ОПИС
ПРИМАЊА

11.750

800000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

11.424

900000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

326

ИЗДАЦИ

253.836

500000

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

227.803

600000

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

26.805

ВИШАК ПРИМАЊА

-

МАЊАК ПРИМАЊА

242.086

Члан 6.
У Извештају о новчаним токовима буџета града Чачка у периоду од 1. јануара до 31. децембра
2016. године (Образац број 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 2.746.714.809,12 динара,
укупни новчани одливи у износу од 2.748.236.425,85 динара и укупан мањак новчаних прилива у износу од
1.521.616,73 динара.
Салдо готовине на крају године износи 214.055.678,85 динара.

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
(у хиљадама динара)
БРОЈ
КОНТА

ОПИС
УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ

700000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

800000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

900000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

ТЕКУЋА
ГОДИНА
2.746.715
2.735.099

УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ
400000

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

500000

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

11.290
326
2.748.236
2.502.780
218.651

17. јун 2017. године
600000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Страна 1805 – Број 10

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

26.805

ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА

-

МАЊАК НОВАЧАНИХ ПРИЛИВА

1.521

САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ

203.084

КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ

2.761.710

Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000,
800000 и 900000
КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ

14.995
2.750.739

Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених
прихода

-

Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода из претходне године који се не
евидентирају преко класа 400000, 500000 и 600000

2.503

САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ

214.055

У Консолидованом Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016.
године (Образац број 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 2.948.236 хиљада динара, укупни
новчани одливи у износу од 2.950.013 хиљада динара и укупан мањак новчаних прилива у износу од 1.777
хиљада динара.
Салдо готовине на крају године износи 239.672 хиљада динара.
КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
(у хиљадама динара)
БРОЈ
КОНТА

ОПИС
УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ

700000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

800000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

900000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

ТЕКУЋА
ГОДИНА
2.948.236
2.936.486

УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ
400000

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

500000

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

600000

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА
МАЊАК НОВАЧАНИХ ПРИЛИВА
САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ
КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ

11.424
326
2.950.013
2.696.177
227.031
26.805
1.777
265.370
2.963.859
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Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000,
800000 и 900000
КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ

15.623
2.989.557

Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених
прихода

-

Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода из претходне године који се не евидентирају
преко класа 400000, 500000 и 600000

39.544

САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ

239.672

Члан 7.
У Извештају о извршењу буџета града Чачка у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године
(Образац број 5), утврђен је укупан вишак прихода и примања – буџетски суфицит у износу од 24.957.722,04
динара, између укупних текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од
2.746.388.815,64 динара и укупних текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину у износу од
2.721.431.093,60 динара по нивоима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, града, донација и
осталих извора.
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
(у хиљадама динара)
Остварени приходи и примања и расходи и издаци
Из буџета
Класа

1
700000
800000

400000
500000

Опис

Укупно

Аутономне

(од 4 до
9)

Републике

2

3

4

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

2.746.389

61.175

2.683.147

2.067

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

2.721.431

25.869

2.694.694

868

24.958

35.306

Вишак прихода и примања –
буџетски суфицит
Мањак прихода и примања –
буџетски дефицит

5

6

7

ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

326

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ
ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

26.805

600000

8

9

1.199

11.547

900000

ВИШАК ПРИМАЊА

покрајине

Града

Из
Из
осталих
донација
извора
ООСО

326

26.805

17. јун 2017. године
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МАЊАК ПРИМАЊА

26.479

ВИШАК НОВЧАНИХ
ПРИЛИВА
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26.479

35.306

МАЊАК НОВЧАНИХ
ПРИЛИВА

1.199

1.521

38.026

У Консолидованом Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016.
године (Образац број 5), утврђен је укупан вишак прихода и примања – буџетски суфицит у износу од 24.702
хиљада динара, између укупних текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од
2.947.910 хиљада динара и укупних текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину у износу од
2.923.208 хиљада динара по нивоима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, града, донација и
осталих извора.
А) КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА - по Одлуци о
буџету града
(у хиљадама динара)
Остварени приходи и примања и расходи и издаци
Из буџета
Класа

Опис

Укупно
(од 4 до
9)

Републике

4

Аутономне
покрајине

ООСО

6

7

Из
осталих
извора

8

9

1

2

3

700000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

2.947.910

61.175

2.683.146

2.068

201.521

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
500000
ИМОВИНУ

2.923.208

25.867

2.694.696

868

201.777

24.702

35.308

800000

Вишак прихода и примања –
буџетски суфицит
Мањак прихода и примања –
буџетски дефицит

900000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

600000

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ
ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

5

Града

Из
донација

1.200

11.550

326

326

26.805

26.805

26.479

26.479

256

ВИШАК ПРИМАЊА
МАЊАК ПРИМАЊА
ВИШАК НОВЧАНИХ
ПРИЛИВА
МАЊАК НОВЧАНИХ
ПРИЛИВА

35.308

1.777

1.200

38.029

256
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Б) КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА – збир завршних
рачуна ДБК
(у хиљадама динара)
Остварени приходи и примања и расходи и издаци
Из буџета
Класа

Опис
Укупно
(од 4 до 9)

Републике

покрајине

ООСО

6

7

Из
осталих
извора

8

9

2

3

700000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

2.947.910

103.084

2.683.146

3.699

157.981

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

2.923.208

65.455

2.694.696

963

162.094

24.702

37.629

400000
500000

Вишак прихода и примања –
буџетски суфицит

5

Града

Из
донација

1

800000

4

Аутономне

Мањак прихода и примања –
буџетски дефицит

900000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

600000

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ
ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

2.736

11.550

326

326

26.805

26.805

26.479

26.479

4.113

ВИШАК ПРИМАЊА
МАЊАК ПРИМАЊА
ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА
МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА

37.629
1.777

2.736
38.029

4.113

ПОСЕБАН ДЕО
Члан 8.
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета града Чачка заједно са
планираним и оствареним приходима и примањима индиректних корисника из осталих извора
финансирања према економској класификацији у периоду од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године у
динарима износе:

% ОСТВАРЕЊА

ОСТВАРЕЊЕ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА
ПЕРИОД 01.01.2016-31.12.2016. ГОДИНЕ

УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
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% ОСТВАРЕЊА

ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ
СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ЗА
ПЕРИОД 01.01.2016-31.12.2016. ГОДИНЕ

СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА

% ОСТВАРЕЊА

ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЗА
ПЕРИОД 01.01.2016-31.12.2016. ГОДИНЕ

НАЗИВ КОНТА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА

Економска класификација

17. јун 2017. године

КЛАСА 3-ИЗВОРИ
КАПИТАЛА,
УТВРЂИВАЊЕ
РЕЗУЛТАТА
ПОСЛОВАЊА И
ВАНБИЛАНСНА
ЕВИДЕНЦИЈА

311712

311712

311712

321311

ПРЕНЕТА
НЕУТРОШЕНА
СРЕДСТВА ЗА
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕсредства буџета града

68.816.000,00

37.159.072,12

54,00

0,00

0,00

0,00

68.816.000,00

37.159.072,12

54,00

ПРЕНЕТА
НЕУТРОШЕНА
СРЕДСТВА ЗА
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕсредства Републике

18.635.000,00

16.218.808,24

87,03

0,00

0,00

0,00

18.635.000,00

16.218.808,24

87,03

ПРЕНЕТА
НЕУТРОШЕНА
СРЕДСТВА ЗА
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕсредства донација за
поплаве

105.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105.000,00

0,00

0,00

УKУПНO 311

87.556.000,00

53.377.880,36

60,96

0,00

0,00

0,00

87.556.000,00

53.377.880,36

60,96

100.000.000,00

72.334.716,63

72,33

0,00

0,00

0,00

100.000.000,00

72.334.716,63

72,33

УKУПНO 321

100.000.000,00

72.334.716,63

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000.000,00

72.334.716,63

0,00

УKУПНO КЛАСА 3

187.556.000,00

125.712.596,99

67,03

0,00

0,00

0,00

187.556.000,00

125.712.596,99

67,03

1.303.724.000,00

1.203.681.101,83

92,33

0,00

0,00

0,00

1.303.724.000,00

1.203.681.101,83

92,33

147.000.000,00

143.504.433,15

97,62

0,00

0,00

0,00

147.000.000,00

143.504.433,15

97,62

8.000.000,00

4.537.270,09

56,72

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

4.537.270,09

56,72

ПОРЕЗ НА
ПРИХОДЕ ОД
ОСИГУРАЊА ЛИЦА

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

СAMOДOПРИНOСИ

6.410.000,00

6.687.627,26

104,33

0,00

0,00

0,00

6.410.000,00

6.687.627,26

104,33

НЕРАСПОРЕЂЕНИ
ВИШАК ПРИХОДА
И ПРИМАЊА ИЗ
РАНИЈИХ ГОДИНА

КЛАСА 7-ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ

711

ПOРEЗ НA
ДOХOДAK, ДOБИT
И KAПИTAЛНE
ДOБИTKE

711110

ПOРEЗ НA ЗAРAДE

711120

ПOРEЗ НA
ПРИХOДE OД
СAMOСTAЛНИХ
ДEЛATНOСTИ

711140

711160

711180

ПOРEЗ НA
ПРИХOДE OД
ИMOВИНE
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ПОРЕЗ НА ДРУГЕ
ПРИХОДЕ
УKУПНO 711

712

ПOРEЗ НA ФОНД
ЗАРАДА

712110

ПOРEЗ НA ФОНД
ЗАРАДА
УKУПНO 712
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112.000.000,00

117.161.923,05

104,61

0,00

0,00

0,00

112.000.000,00

117.161.923,05

104,61

1.577.135.000,00

1.475.572.355,38

93,56

0,00

0,00

0,00

1.577.135.000,00

1.475.572.355,38

93,56

99.000,00

3.899,54

3,94

0,00

0,00

0,00

99.000,00

3.899,54

3,94

99.000,00

3.899,54

3,94

0,00

0,00

0,00

99.000,00

3.899,54

3,94

713

ПOРEЗ НA
ИMOВИНУ

713120

ПOРEЗ НA
ИMOВИНУ

443.855.000,00

350.202.298,18

78,90

0,00

0,00

0,00

443.855.000,00

350.202.298,18

78,90

713310

ПOРEЗ НA
НAСЛEЂE И
ПOKЛOНЕ

13.000.000,00

12.629.688,84

97,15

0,00

0,00

0,00

13.000.000,00

12.629.688,84

97,15

ПOРEЗ НA
KAПИTAЛНE
TРAНСAKЦИJE

101.000.000,00

102.127.784,98

101,12

0,00

0,00

0,00

101.000.000,00

102.127.784,98

101,12

18.700,00

15.856,31

84,79

0,00

0,00

0,00

18.700,00

15.856,31

84,79

557.873.700,00

464.975.628,31

83,35

0,00

0,00

0,00

557.873.700,00

464.975.628,31

83,35

713420

713610

ПОРЕЗ НА АКЦИЈЕ
И УДЕЛЕ
УKУПНO 713

714

ПОРЕЗ НА ДОБРА
И УСЛУГЕ

714430

КОМУНАЛНА
ТАКСА ЗА
КОРИШЋЕЊЕ
РЕКЛАМНИХ
ПАНОА

1.800.000,00

3.289.724,33

182,76

0,00

0,00

0,00

1.800.000,00

3.289.724,33

182,76

ПOРEЗ НA
MOTOРНA ВOЗИЛAКОМУНАЛНА
ТАКСА И НАКНАДА
ЗА ДРЖАЊЕ
МОТОРНИХ,
ДРУМСКИХ И
ПРИКЉУЧНИХ
ВОЗИЛА

38.000.000,00

37.499.327,11

98,68

0,00

0,00

0,00

38.000.000,00

37.499.327,11

98,68

НАКНАДЕ ЗА
КОРИШЋЕЊЕ
ДОБАРА ОД
ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

2.000.000,00

2.051.862,32

102,59

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.051.862,32

102,59

БOРAВИШНA
TAKСA И
КОНЦЕСИОНЕ
НАКНАДЕ

10.000.000,00

8.347.897,50

83,48

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

8.347.897,50

83,48

714560

ОПШТИНСКЕ И
ГРАДСКЕ НАКНАДЕ

28.000.000,00

29.612.673,74

105,76

0,00

0,00

0,00

28.000.000,00

29.612.673,74

105,76

714570

ОПШТИНСКЕ И
ГРАДСКЕ
КОМУНАЛНЕ
ТАКСЕ

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

79.900.000,00

80.801.485,00

101,13

0,00

0,00

0,00

79.900.000,00

80.801.485,00

101,13

714510

714540

714550

УKУПНO 714

УKУПНO 716

731

ДОНАЦИЈЕ ОД
ИНОСТРАНИХ
ДРЖАВА

731140

ТЕКУЋЕ
ДОНАЦИЈЕ ОД
ИНОСТРАНИХ
ДРЖАВА У
КОРИСТ НИВОА
ГРАДА

УKУПНO 731

% ОСТВАРЕЊА

УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА

ОСТВАРЕЊЕ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА
ПЕРИОД 01.01.2016-31.12.2016. ГОДИНЕ
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% ОСТВАРЕЊА

KOMУНAЛНA
TAKСA НA
ФИРMУ

ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ
СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ЗА
ПЕРИОД 01.01.2016-31.12.2016. ГОДИНЕ

716110

СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА

ДРУГИ ПOРEЗИ

% ОСТВАРЕЊА

716

ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЗА
ПЕРИОД 01.01.2016-31.12.2016. ГОДИНЕ

НАЗИВ КОНТА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА

Економска класификација
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40.000.000,00

43.841.978,99

109,60

0,00

0,00

0,00

40.000.000,00

43.841.978,99

109,60

40.000.000,00

43.841.978,99

109,60

0,00

0,00

0,00

40.000.000,00

43.841.978,99

109,60

0,00

0,00

0,00

200.000,00

208.544,35

104,27

200.000,00

208.544,35

104,27

0,00

0,00

0,00

200.000,00

208.544,35

104,27

200.000,00

208.544,35

104,27

732

ДОНАЦИЈЕ ОД
МЕЂУНАРОДНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА

732140

ТЕКУЋЕ
ДОНАЦИЈЕ ОД
МЕЂУНАРОДНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА У
КОРИСТ НИВОА
ГРАДА

950.000,00

2.067.523,70

217,63

1.400.000,00

1.328.629,87

94,90

2.350.000,00

3.396.153,57

144,52

УKУПНO 732

950.000,00

2.067.523,70

217,63

1.400.000,00

1.328.629,87

94,90

2.350.000,00

3.396.153,57

144,52

733

TРAНСФEРИ OД
ДРУГИХ НИВOA
ВЛAСTИ

733140

TEKУЋИ
TРAНСФEРИ ОД
ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ У
КОРИСТ НИВОА
ГРАДОВА

287.670.506,00

287.670.504,00

100,00

38.851.000,00

35.929.292,32

92,48

326.521.506,00

323.599.796,32

99,11

TEKУЋИ
TРAНСФEРИ ОД
ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ У
КОРИСТ НИВОА
ГРАДОВАНАМЕНСКИ
ТРАНСФЕРИ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКАТА
УСТАНОВАМА
КУЛТУРЕ

14.212.300,00

14.198.213,00

99,90

0,00

0,00

0,00

14.212.300,00

14.198.213,00

99,90

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000.000,00

0,00

733140

733140

TEKУЋИ
TРAНСФEРИ ОД
ДРУГИХ НИВОА
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ВЛАСТИ У
КОРИСТ НИВОА
ГРАДОВАТРАНСФЕР ЗА
ТЕКУЋУ
ЛИКВИДНОСТ

733140

733240

TEKУЋИ
TРAНСФEРИ ОД
ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ У
КОРИСТ НИВОА
ГРАДОВАНАМЕНСКИ
ТРАНСФЕРИ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКАТА У
ОБЛАСТИ
ОМЛАДИНСКОГ
СЕКТОРА

995.000,00

995.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

995.000,00

995.000,00

100,00

КАПИТАЛНИ
TРAНСФEРИ ОД
ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ У
КОРИСТ НИВОА
ГРАДОВА

0,00

15.982.158,36

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

15.982.158,36

31,96

302.877.806,00

348.845.875,36

115,18

88.851.000,00

35.929.292,32

92,48

391.728.806,00

384.775.167,68

98,22

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

НАКНАДЕ ЗА
КОРИШЋЕЊЕ
ПРИРОДНИХ
ДОБАРА

1.900.000,00

1.464.931,29

77,10

0,00

0,00

0,00

1.900.000,00

1.464.931,29

77,10

НАКНАДЕ ЗА
КОРИШЋЕЊЕ
ШУМСКОГ И
ПОЉОПРИВРЕДН
ОГ ЗЕМЉИШТА

1.000.000,00

672.278,61

67,23

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

672.278,61

67,23

НAKНAДA ЗA
KOРИШЋEЊE
ПРOСTOРA И
ГРAЂЕВИНСКОГ
ЗEMЉИШТАКОМУНАЛНА
ТАКСА ЗА
КОРИШЋЕЊЕ
ПРОСТОРА НА
ЈАВНИМ
ПОВРШИНАМА

5.000.000,00

3.577.766,50

71,56

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

3.577.766,50

71,56

62.000.000,00

52.885.016,12

85,30

0,00

0,00

0,00

62.000.000,00

52.885.016,12

85,30

УKУПНO 733

741

741140

741510

741520

741530

741530

ПРИХОДИ ОД
ИМОВИНЕ

KAMATE НA
СРEДСTВA
КОНСОЛИДОВАН
ОГ РАЧУНА
ТРЕЗОРА ГРАДА

НAKНAДA ЗA
KOРИШЋEЊE
ПРOСTOРA И
ГРAЂЕВИНСКОГ
ЗEMЉИШТАКОМУНАЛНА
ТАКСА ЗА
КОРИШЋЕЊЕ
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ПРОСТОРА ЗА
ПАРКИРАЊЕ

741530

741560

НAKНAДA ЗA
KOРИШЋEЊE
ПРOСTOРA И
ГРAЂЕВИНСКОГ
ЗEMЉИШТАНАКНАДА ЗА
КОРИШЋЕЊЕ
ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА

24.000.000,00

9.802.813,97

40,85

0,00

0,00

0,00

24.000.000,00

9.802.813,97

40,85

НАКНАДА ЗА
ВОДЕ

1.000.000,00

17.385,44

1,74

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

17.385,44

1,74

95.400.000,00

68.420.191,93

71,72

0,00

0,00

0,00

95.400.000,00

68.420.191,93

71,72

УKУПНO 741

742

ПРИХОДИ ОД
ПРOДAJA
ДOБAРA И
УСЛУГA

742120

ПРИХOДИ OД
ДAВAЊA У
ЗAKУП У КОРИСТ
НИВОА
РЕПУБЛИКЕ

100.000,00

101.752,79

101,75

0,00

0,00

0,00

100.000,00

101.752,79

101,75

ПРИХOДИ OД
ПРОДАЈЕ ДОБАРА
И УСЛУГА
ИНДИРЕКТНИХ
КОРИСНИКА

0,00

0,00

0,00

171.077.320,00

99.394.119,87

58,10

171.077.320,00

99.394.119,87

58,10

ПРИХOДИ OД
ПРОДАЈЕ ДОБАРА
И УСЛУГА
ИНДИРЕКТНИХ
КОРИСНИКАБОРАВАК ДЕЦЕ У
ПРЕДШКОЛСКИМ
УСТАНОВАМА

35.000.000,00

28.116.571,87

80,33

0,00

0,00

0,00

35.000.000,00

28.116.571,87

80,33

ПРИХOДИ OД
ДAВAЊA У
ЗAKУП У КОРИСТ
НИВОА ГРАДА

10.000.000,00

8.066.395,69

80,66

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.399.125,35

103,99

ПРИХОДИ ОД
ДАВАЊА У
ЗАКУП - КОЈЕ
КОРИСТЕ ЈАВНЕ
СЛУЖБЕ КОЈЕ СЕ
ФИНАНСИРАЈУ
ИЗ БУЏЕТА
ГРАДА - ЈП
"ГРАДАЦ"

25.000.000,00

22.234.531,15

88,94

0,00

0,00

0,00

25.000.000,00

19.901.801,49

79,61

742140

742140

742140

742140

УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА

ОСТВАРЕЊЕ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА ЗА ПЕРИОД
01.01.2016-31.12.2016. ГОДИНЕ
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1.964.427,25

78,58

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

1.964.427,25

78,58

ПРИХОДИ ОД ДАВАЊА У
ЗАКУП - КОЈЕ КОРИСТЕ
ЈАВНЕ СЛУЖБЕ КОЈЕ СЕ
ФИНАНСИРАЈУ ИЗ
БУЏЕТА ГРАДА (месне
заједнице-учешће грађана)

1.000.000,00

1.349.338,00

134,93

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.349.338,00

134,93

742240

ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА
ГРАДА

12.000.000,00

12.728.577,86

106,07

0,00

0,00

0,00

12.000.000,00

12.728.577,86

106,07

742250

ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА
ОПШТИНА - НАКНАДА
ЗА УРЕЂЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА

200.000.000,00

74.781.820,99

37,39

0,00

0,00

0,00

200.000.000,00

74.781.820,99

37,39

742340

ПРИХОДИ ГРАДСКИХ
ОРГАНА УПРАВЕ

1.000.000,00

1.345.450,00

134,55

5.555.000,00

6.195.208,04

111,52

6.555.000,00

7.540.658,04

115,04

742340

ПРИХОДИ ГРАДСКИХ
ОРГАНА УПРАВЕ (месне
заједнице-учешће грађана)

5.500.000,00

4.072.918,33

74,05

0,00

0,00

0,00

5.500.000,00

4.072.918,33

74,05

ПРИХОДИ
ИНДИРЕКТНИХ
КОРИСНИКА
БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
КОЈИ СЕ ОСТВАРУЈУ
ДОДАТНИМ
АКТИВНОСТИМА

0,00

0,00

0,00

0,00

32.844.195,65

0,00

0,00

32.844.195,65

0,00

УKУПНO 742

292.100.000,00

154.761.783,93

52,98

176.632.320,00

138.433.523,56

78,37

468.732.320,00

293.195.307,49

62,55

742140

742370

% ОСТВАРЕЊА

2.500.000,00

% ОСТВАРЕЊА

742140

ПРИХОДИ ОД ДАВАЊА У
ЗАКУП - КОЈЕ КОРИСТЕ
ЈАВНЕ СЛУЖБЕ КОЈЕ СЕ
ФИНАНСИРАЈУ ИЗ
БУЏЕТА ГРАДА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

% ОСТВАРЕЊА

НАЗИВ КОНТА

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА

Економска класификација

ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И
ПРИМАЊА ИЗ СРЕДСТАВА ИЗ
ОСТАЛИХ ИЗВОРА ЗА ПЕРИОД
01.01.2016-31.12.2016. ГОДИНЕ

СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И
ПРИМАЊА ИЗ СРЕДСТАВА ИЗ
БУЏЕТА ГРАДА ЗА ПЕРИОД
01.01.2016-31.12.2016. ГОДИНЕ
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743

НOВЧAНE KAЗНE И
OДУЗETA ИMOВИНСKA
KOРИСT

743320

ПРИХОДИ ОД
НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА
САОБРАЋАЈНЕ
ПРЕКРШАЈЕ

32.000.000,00

31.584.244,82

98,70

0,00

0,00

0,00

32.000.000,00

31.584.244,82

98,70

ПРИХОДИ ОД
НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА
ПРЕКРШАЈЕ У КОРИСТ
НИВОА ГРАДОВА

3.000.000,00

2.765.564,30

92,19

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

2.765.564,30

92,19

ОСТАЛЕ НОВЧАНЕ
КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И
ПРИХОДИ ОД ОДУЗЕТЕ
ИМОВИНЕ У КОРИСТ
НИВОА РЕПУБЛИКЕ

2.000.000,00

1.110.819,64

55,54

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

1.110.819,64

55,54

ОСТАЛЕ НОВЧАНЕ
КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И
ПРИХОДИ ОД ОДУЗЕТЕ
ИМОВИНЕ У КОРИСТ
НИВОА ГРАДОВА

500.000,00

90.509,00

18,10

0,00

0,00

0,00

500.000,00

90.509,00

18,10

37.500.000,00

35.551.137,76

94,80

0,00

0,00

0,00

37.500.000,00

35.551.137,76

94,80

0,00

0,00

0,00

3.211.000,00

2.226.898,37

69,35

3.211.000,00

2.226.898,37

69,35

743340

743920

743950

УKУПНO 743

744

ДОБРОВОЉНИ
ТРАНСФЕРИ ОД
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ
ЛИЦА

744140

ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ
ТРАНСФЕРИ ОД
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ

17. јун 2017. године
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ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА
ГРАДОВА

744140

ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ
ТРАНСФЕРИ ОД
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ
ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА
ГРАДОВА (месне
заједнице-учешће грађана)

14.000.000,00

14.603.342,76

104,31

0,00

0,00

0,00

14.000.000,00

14.603.342,76

104,31

УKУПНO 744

14.000.000,00

14.603.342,76

104,31

3.211.000,00

2.226.898,37

69,35

17.211.000,00

16.830.241,13

97,79

745

МЕШОВИТИ И
НЕОДРЕЂЕНИ
ПРИХОДИ

745140

МЕШОВИТИ И
НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
У КОРИСТ НИВОА
ГРАДОВА

14.300.000,00

16.212.624,57

113,37

12.554.000,00

9.165.026,22

73,00

26.854.000,00

25.377.650,79

94,50

МЕШОВИТИ И
НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
У КОРИСТ НИВОА
ГРАДОВА-ЈП "Градац"
Чачак

2.000.000,00

1.785.162,45

89,26

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

1.785.162,45

89,26

МЕШОВИТИ И
НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
У КОРИСТ НИВОА
ГРАДОВА-Део добити ЈКП
"Дубоко" Ужице

16.200.000,00

16.190.193,96

99,94

0,00

0,00

0,00

16.200.000,00

16.190.193,96

99,94

УKУПНO 745

32.500.000,00

34.187.980,98

105,19

12.554.000,00

9.165.026,22

73,00

45.054.000,00

43.353.007,20

96,22

100.000,00

0,00

0,00

24.233.680,00

14.005.805,04

57,79

24.333.680,00

14.005.805,04

57,56

100.000,00

0,00

0,00

24.233.680,00

14.005.805,04

57,79

24.333.680,00

14.005.805,04

57,56

16.000.000,00

11.466.133,05

71,66

1.100.000,00

89.544,29

8,14

17.100.000,00

11.555.677,34

67,58

УKУПНO 772

16.000.000,00

11.466.133,05

71,66

1.100.000,00

89.544,29

8,14

17.100.000,00

11.555.677,34

67,58

УKУПНO КЛАСА 7

3.046.435.506,00

2.735.099.316,69

89,78

308.182.000,00

201.387.264,02

65,35

3.354.617.506,00

2.936.486.580,71

87,54

745140

745140

771

МЕМОРАНДУМСКЕ
СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА

771110

МЕМУРАНДУМСКЕ
СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА
УКУПНО 771

772

МЕМОРАНДУМСКЕ
СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА ИЗ ПРОШЛЕ
ГОДИНЕ

772110

МЕМОРАНДУМСКЕ
СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА ИЗ ПРОШЛЕ
ГОДИНЕ

811

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ

811140

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ У
КОРИСТ НИВОА
ГРАДОВА-ОТКУП
СТАНОВА

3.350.000,00

3.039.498,95

90,73

0,00

134.057,00

0,00

3.350.000,00

3.173.555,95

94,73

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ У
КОРИСТ НИВОА
ГРАДОВА

8.250.000,00

8.250.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

8.250.000,00

8.250.000,00

100,00

811140

УKУПНO 811

% ОСТВАРЕЊА

УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА

ОСТВАРЕЊЕ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА ЗА ПЕРИОД
01.01.2016-31.12.2016. ГОДИНЕ

17. јун 2017. године

% ОСТВАРЕЊА

ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И
ПРИМАЊА ИЗ СРЕДСТАВА ИЗ
ОСТАЛИХ ИЗВОРА ЗА ПЕРИОД
01.01.2016-31.12.2016. ГОДИНЕ

СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА

% ОСТВАРЕЊА

ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И
ПРИМАЊА ИЗ СРЕДСТАВА ИЗ
БУЏЕТА ГРАДА ЗА ПЕРИОД
01.01.2016-31.12.2016. ГОДИНЕ

НАЗИВ КОНТА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА
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11.600.000,00

11.289.498,95

97,32

0,00

134.057,00

0,00

11.600.000,00

11.423.555,95

98,48

200.000,00

0,00

0,00

170.000,00

0,00

0,00

370.000,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

170.000,00

0,00

0,00

370.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

УКУПНО 841

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

УKУПНO КЛАСА 8

11.850.000,00

11.289.498,95

95,27

170.000,00

134.057,00

78,86

12.020.000,00

11.423.555,95

95,04

123.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123.600.000,00

0,00

0,00

123.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123.600.000,00

0,00

0,00

558.494,00

325.993,48

58,37

0,00

0,00

0,00

558.494,00

325.993,48

58,37

УKУПНO 921

558.494,00

325.993,48

58,37

0,00

0,00

0,00

558.494,00

325.993,48

58,37

УKУПНO КЛАСА 9

124.158.494,00

325.993,48

0,26

0,00

0,00

0,00

124.158.494,00

325.993,48

0,26

УКУПНИ ЈАВНИ
ПРИХOДИ И ПРИМАЊА
(класа 7+8+9)

3.182.444.000,00

2.746.714.809,12

86,31

308.352.000,00

201.521.321,02

65,35

3.490.796.000,00

2.948.236.130,14

84,46

УKУПНО ПРЕНЕТА,
НЕУТРОШЕНА
СРЕДСТВА И ЈАВНИ
ПРИХOДИ И ПРИМАЊА

3.370.000.000,00

2.872.427.406,11

85,24

308.352.000,00

201.521.321,02

65,35

3.678.352.000,00

3.073.948.727,13

83,57

812

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

812140

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У
КОРИСТ НИВОА
ГРАДОВА
УKУПНO 812

813

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА

813140

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА У КОРИСТ
НИВОА ГРАДОВА
УКУПНО 813

841

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ЗЕМЉИШТА

841140

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ
НИВОА ГРАДОВА

911

ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА ОД
ПОСЛОВНИХ БАНАКА У
ЗЕМЉИ

911440

ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА ОД
ПОСЛОВНИХ БАНАКА У
ЗЕМЉИ У КОРИСТ
НИВОА ГРАДОВА
УKУПНO 911

921

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ДОМАЋЕ
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

921640

ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ
КРЕДИТА ДАТИХ
ДОМАЋИНСТВИМА У
ЗЕМЉИ У КОРИСТ
НИВОА ГРАДОВА-ФЗП
СТАНОВИ
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Члан 9.

622.168.104,00

610.101.667,16

98,06

СОЦИЈАЛНИ
ДОПРИНОСИ НА
ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

95.324.027,00

93.121.353,62

97,69

16.476.720,00

16.117.111,83

97,82

111.800.747,00

109.238.465,45

97,71

413

НАКНАДЕ У НАТУРИ

4.198.000,00

3.000.917,22

71,48

284.000,00

152.652,12

53,75

4.482.000,00

3.153.569,34

70,36

414

СОЦИЈАЛНА
ДАВАЊА
ЗАПОСЛЕНИМА

17.188.000,00

9.159.570,13

53,29

17.685.000,00

15.479.985,48

87,53

34.873.000,00

24.639.555,61

70,66

СОЦИЈАЛНА
ДАВАЊА
ЗАПОСЛЕНИМАРЕШАВАЊЕ
ОДЛИВА БРОЈА
ЗАПОСЛЕНИХ

6.819.898,00

2.812.268,23

41,24

1.293.951,00

666.777,63

51,53

8.113.849,00

3.479.045,86

42,88

НАКНАДЕ
ТРОШКОВА ЗА
ЗАПОСЛЕНЕ

22.124.000,00

19.722.215,77

89,14

729.000,00

564.615,69

77,45

22.853.000,00

20.286.831,46

88,77

НАГРАДЕ
ЗАПОСЛЕНИМА И
ОСТАЛИ ПОСЕБНИ
РАСХОДИ

14.103.500,00

12.766.799,19

90,52

1.550.000,00

1.272.790,17

82,12

15.653.500,00

14.039.589,36

89,69

УКУПНО
КАТЕГОРИЈА 41

690.484.002,00

660.748.224,56

95,69

129.460.198,00

124.190.499,68

95,93

819.944.200,00

784.938.724,24

95,73

421

СТАЛНИ
ТРОШКОВИ

314.568.704,00

275.981.895,81

87,73

9.447.000,00

5.918.328,19

62,65

324.015.704,00

281.900.224,00

87,00

422

ТРОШКОВИ
ПУТОВАЊА

10.963.700,00

5.759.477,44

52,53

22.928.350,00

15.937.365,55

69,51

33.892.050,00

21.696.842,99

64,02

423

УСЛУГЕ ПО
УГОВОРУ

181.966.121,00

147.969.068,14

81,32

27.091.600,00

16.902.090,07

62,39

209.057.721,00

164.871.158,21

78,86

424

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ
УСЛУГЕ

78.435.829,00

57.005.455,23

72,68

21.184.650,00

12.956.199,22

61,16

99.620.479,00

69.961.654,45

70,23

425

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ
И ОДРЖАВАЊЕ

380.716.180,00

291.482.102,09

76,56

57.071.600,00

3.976.567,01

6,97

437.787.780,00

295.458.669,10

67,49

426

МАТЕРИЈАЛ

137.774.000,00

96.955.952,68

70,37

7.840.000,00

3.846.102,26

49,06

145.614.000,00

100.802.054,94

69,23

УКУПНО
КАТЕГОРИЈА 42

1.104.424.534,00

875.153.951,39

79,24

145.563.200,00

59.536.652,30

40,90

1.249.987.734,00

934.690.603,69

74,78

441

ОТПЛАТА
ДОМАЋИХ КАМАТА

5.280.000,00

4.199.271,62

79,53

55.000,00

53.926,01

98,05

5.335.000,00

4.253.197,63

79,72

444

ПРАТЕЋИ
ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА

100.000,00

79.150,15

79,15

0,00

0,00

0,00

100.000,00

79.150,15

79,15

5.380.000,00

4.278.421,77

79,52

55.000,00

53.926,01

98,05

5.435.000,00

4.332.347,78

79,71

412

4143

415

416

УКУПНО
КАТЕГОРИЈА 44

% ИЗВРШЕЊА

98,35

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ
ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

89.936.566,76

УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА

91.441.527,00

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

98,01

% ИЗВРШЕЊА

520.165.100,40

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА
БУЏЕТА

530.726.577,00

411

НАЗИВ
КОНТА/ОПИС

ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И
НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ)

ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА

ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ
ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџета града Чачка заједно са
планираним и извршеним расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора
финансирања према економској класификацији у периоду од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године у
динарима износе:
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451

4511

4512

454

462

4631

4632

4641

4642

465

472

481

482

483

484
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СУБВЕНЦИЈЕ
ЈАВНИМ
НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТЕКУЋЕ
СУБВЕНЦИЈЕ
ЈАВНИМ
НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

51.089.112,00

50.797.235,81

99,43

0,00

0,00

0,00

51.089.112,00

50.797.235,81

99,43

КАПИТАЛНЕ
СУБВЕНЦИЈЕ
ЈАВНИМ
НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

72.392.400,00

64.420.013,30

88,99

0,00

0,00

0,00

72.392.400,00

64.420.013,30

88,99

СУБВЕНЦИЈЕ
ПРИВАТНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА

38.760.000,00

35.697.448,49

92,10

0,00

0,00

0,00

38.760.000,00

35.697.448,49

92,10

УКУПНО
КАТЕГОРИЈА 45

162.241.512,00

150.914.697,60

93,02

0,00

0,00

0,00

162.241.512,00

150.914.697,60

93,02

ДОТАЦИЈЕ
МЕЂУНАРДНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

155.000,00

154.513,13

99,69

0,00

0,00

0,00

155.000,00

154.513,13

99,69

ТЕКУЋИ
ТРАНСФЕРИ
ОСТАЛИМ
НИВОИМА ВЛАСТИ

416.334.166,00

360.378.865,10

86,56

0,00

0,00

0,00

416.334.166,00

360.378.865,10

86,56

КАПИТАЛНИ
ТРАНСФЕРИ
ОСТАЛИМ
НИВОИМА ВЛАСТИ

36.057.894,00

29.681.237,31

82,32

0,00

0,00

0,00

36.057.894,00

29.681.237,31

82,32

ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ОБАВЕЗНОГ
СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА

45.100.000,00

44.999.276,00

99,78

0,00

0,00

0,00

45.100.000,00

44.999.276,00

99,78

КАПИТАЛНЕ
ДОТАЦИЈЕ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ОБАВЕЗНОГ
СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА

14.000.000,00

12.345.394,20

88,18

0,00

0,00

0,00

14.000.000,00

12.345.394,20

88,18

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ
И ТРАНСФЕРИ

69.445.529,00

66.496.676,16

95,75

8.493.584,00

7.909.471,08

93,12

77.939.113,00

74.406.147,24

95,47

УКУПНО
КАТЕГОРИЈА 46

581.092.589,00

514.055.961,90

88,46

8.493.584,00

7.909.471,08

93,12

589.586.173,00

521.965.432,98

88,53

88.259.000,00

84.226.784,65

95,43

0,00

0,00

0,00

88.259.000,00

84.226.784,65

95,43

УКУПНО
КАТЕГОРИЈА 47

88.259.000,00

84.226.784,65

95,43

0,00

0,00

0,00

88.259.000,00

84.226.784,65

95,43

ДОТАЦИЈЕ
НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

98.943.000,00

94.346.479,88

95,35

0,00

0,00

0,00

98.943.000,00

94.346.479,88

95,35

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ
ТАКСЕ, КАЗНЕ И
ПЕНАЛИ

9.052.512,00

5.392.618,39

59,57

2.593.211,00

1.644.579,16

63,42

11.645.723,00

7.037.197,55

60,43

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И
ПЕНАЛИ ПО
РЕШЕЊУ СУДОВА

93.962.507,00

78.284.939,77

83,32

980.000,00

29.971,98

3,06

94.942.507,00

78.314.911,75

82,49

НАКНАДА ШТЕТЕ
ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ
ШТЕТУ УСЛЕД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ
НЕПОГОДА ИЛИ
ДРУГИХ
ПРИРОДНИХ
УЗРОКА

10.260.152,73

9.284.383,70

90,49

0,00

0,00

0,00

10.260.152,73

9.284.383,70

90,49

НАКНАДЕ ЗА
СОЦИЈАЛНУ
ЗАШТИТУ ИЗ
БУЏЕТА

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ
ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА

Страна 1819 – Број 10

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ
ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА
БУЏЕТА

НАЗИВ
КОНТА/ОПИС

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА

17. јун 2017. године

НАКНАДЕ ШТЕТЕ
ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ
ШТЕТУ НАНЕТУ ОД
СТРАНЕ ДРЖАВНИХ
ОРГАНА

31.587.400,00

26.093.356,25

82,61

40.000,00

33.121,02

82,80

31.627.400,00

26.126.477,27

82,61

УКУПНО
КАТЕГОРИЈА 48

243.805.571,73

213.401.777,99

87,53

3.613.211,00

1.707.672,16

47,26

247.418.782,73

215.109.450,15

86,94

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
(СТАЛНА И ТЕКУЋА
РЕЗЕРВА)

9.218.993,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.218.993,27

0,00

0,00

УКУПНО
КАТЕГОРИЈА 49

9.218.993,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.218.993,27

0,00

0,00

УКУПНО КЛАСА 4

2.884.906.202,00

2.502.779.819,86

86,75

287.185.193,00

193.398.221,23

67,34

3.172.091.395,00

2.696.178.041,09

85,00

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

290.523.398,00

142.702.163,62

49,12

11.579.707,00

2.508.078,87

21,66

302.103.105,00

145.210.242,49

48,07

512

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

110.663.900,00

48.565.284,22

43,89

8.966.100,00

5.506.261,42

61,41

119.630.000,00

54.071.545,64

45,20

513

ОСТАЛЕ
НЕКРЕТНИНЕ И
ОПРЕМА

277.500,00

0,00

0,00

210.000,00

185.000,00

88,10

487.500,00

185.000,00

37,95

11.712.000,00

8.156.181,86

69,64

411.000,00

181.359,32

44,13

12.123.000,00

8.337.541,18

68,77

413.176.798,00

199.423.629,70

48,27

21.166.807,00

8.380.699,61

39,59

434.343.605,00

207.804.329,31

47,84

ЗЕМЉИШТЕ

42.417.000,00

19.227.644,04

45,33

0,00

0,00

0,00

42.417.000,00

19.227.644,04

45,33

УКУПНО
КАТЕГОРИЈА 54

42.417.000,00

19.227.644,04

45,33

0,00

0,00

0,00

42.417.000,00

19.227.644,04

45,33

УКУПНО КЛАСА 5

455.593.798,00

218.651.273,74

47,99

21.166.807,00

8.380.699,61

39,59

476.760.605,00

227.031.973,35

47,62

УКУПНО КЛАСА
4+5

3.340.500.000,00

2.721.431.093,60

81,47

308.352.000,00

201.778.920,84

65,44

3.648.852.000,00

2.923.210.014,44

80,11

29.500.000,00

26.805.332,25

90,87

0,00

0,00

0,00

29.500.000,00

26.805.332,25

90,87

УКУПНО
КАТЕГОРИЈА 61

29.500.000,00

26.805.332,25

90,87

0,00

0,00

0,00

29.500.000,00

26.805.332,25

90,87

УКУПНО КЛАСА 6

29.500.000,00

26.805.332,25

90,87

0,00

0,00

0,00

29.500.000,00

26.805.332,25

90,87

УКУПНИ РАСХОДИ
И ИЗДАЦИ

3.370.000.000,00

2.748.236.425,85

81,55

308.352.000,00

201.778.920,84

65,44

3.678.352.000,00

2.950.015.346,69

80,20

485

499

511

515

НЕМАТЕРИЈАЛНА
ИМОВИНА
УКУПНО
КАТЕГОРИЈА 51

541

611

ОТПЛАТА
ГЛАВНИЦЕ
ДОМАЋИМ
КРЕДИТОРИМА

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџета града Чачка заједно са
планираним и извршеним расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора
финансирања према функционалној класификацији у периоду од 01.01.2016. године до 31.12.2016.
године у динарима износе:

111.

160.

170.

1.

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ
ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА

17. јун 2017. године

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ
ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ОПИС

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ФУНКЦИОНАЛНА
КЛАСИФИКАЦИЈА

Страна 1820 – Број 10

Извршни и
законодавни
органи

451.208.707,00

398.761.057,04

88,38

0,00

0,00

0,00

451.208.707,00

398.761.057,04

88,38

Опште јавне
услуге
некласификоване
на другом месту

114.583.680,00

75.844.027,47

66,19

0,00

0,00

0,00

114.583.680,00

75.844.027,47

66,19

Трансакције
везане за јавни
дуг

34.950.000,00

31.141.955,29

89,10

0,00

0,00

0,00

34.950.000,00

31.141.955,29

89,10

600.742.387,00

505.747.039,80

84,19

0,00

0,00

0,00

600.742.387,00

505.747.039,80

84,19

Опште јавне
услуге

330.

Судови

46.783.710,00

41.934.818,29

89,64

0,00

0,00

0,00

46.783.710,00

41.934.818,29

89,64

360.

Јавни ред и
безбедност
некласификован
на другом месту

29.100.000,00

12.811.569,67

44,03

0,00

0,00

0,00

29.100.000,00

12.811.569,67

44,03

Јавни ред и
безбедност

75.883.710,00

54.746.387,96

72,15

0,00

0,00

0,00

75.883.710,00

54.746.387,96

72,15

3.

421.

Пољопривреда

37.695.500,00

36.941.932,49

98,00

0,00

0,00

0,00

37.695.500,00

36.941.932,49

98,00

473.

Туризам

27.440.000,00

24.616.265,16

89,71

32.070.680,00

19.786.579,19

61,70

59.510.680,00

44.402.844,35

74,61

480.

Економски
пословиистраживање и
развој

4.000.000,00

3.978.513,09

99,46

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

3.978.513,09

99,46

Економски
послови
неквалификовани
на другом месту

84.388.044,00

66.729.133,71

79,07

0,00

0,00

0,00

84.388.044,00

66.729.133,71

79,07

Економски
послови

153.523.544,00

132.265.844,45

86,15

32.070.680,00

19.786.579,19

61,70

185.594.224,00

152.052.423,64

81,93

Заштита животне
средине

35.455.000,00

30.619.681,89

86,36

0,00

0,00

0,00

35.455.000,00

30.619.681,89

86,36

Управљање
отпадом

99.015.000,00

65.294.083,42

65,94

0,00

0,00

0,00

99.015.000,00

65.294.083,42

65,94

134.470.000,00

95.913.765,31

71,33

0,00

0,00

0,00

134.470.000,00

95.913.765,31

71,33

490.

4.

500.

510.

5.

Заштита
животне
средине

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ
ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА

Страна 1821 – Број 10

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ
ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ОПИС

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ФУНКЦИОНАЛНА
КЛАСИФИКАЦИЈА

17. јун 2017. године

620.

Развој заједнице

607.928.512,00

481.434.558,71

79,19

50.100.000,00

0,00

0,00

658.028.512,00

481.434.558,71

73,16

630.

Водоснабдевање

110.500.000,00

63.006.310,48

57,02

0,00

0,00

0,00

110.500.000,00

63.006.310,48

57,02

640.

Улична расвета

112.000.000,00

99.779.233,22

89,09

0,00

0,00

0,00

112.000.000,00

99.779.233,22

89,09

660.

Стамбени развој и
развој заједнице
неквалификован на
другом месту

182.260.220,00

81.069.671,51

44,48

8.180.499,00

4.077.146,14

49,84

190.440.719,00

85.146.817,65

44,71

Послови
становања и
заједнице

1.012.688.732,00

725.289.773,92

71,62

58.280.499,00

4.077.146,14

7,00

1.070.969.231,00

729.366.920,06

68,10

Здравство
некласификовано
на другом месту

15.000.000,00

13.344.670,20

88,96

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

13.344.670,20

88,96

Здравство

15.000.000,00

13.344.670,20

88,96

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

13.344.670,20

88,96

810.

Рекреација и спорт

88.560.800,00

77.983.728,47

88,06

19.000.000,00

12.707.626,03

66,88

107.560.800,00

90.691.354,50

84,32

820.

Услуге културе

176.464.668,00

156.711.341,95

88,81

31.583.320,00

16.639.345,21

52,68

208.047.988,00

173.350.687,16

83,32

830.

Услуге емитовања
и издаваштва

13.690.000,00

13.392.138,00

97,82

0,00

0,00

0,00

13.690.000,00

13.392.138,00

97,82

Рекреација, спорт,
култура и вере
некласификовано
на другом месту

18.125.000,00

17.942.101,40

98,99

0,00

0,00

0,00

18.125.000,00

17.942.101,40

98,99

Рекреација,
спорт, култура
и вере

296.840.468,00

266.029.309,82

89,62

50.583.320,00

29.346.971,24

58,02

347.423.788,00

295.376.281,06

85,02

Предшколско
образовање

485.557.219,00

432.464.800,63

89,07

157.038.501,00

143.338.745,92

91,28

642.595.720,00

575.803.546,55

89,61

Основно
образовање

264.558.187,00

225.833.504,16

85,36

7.327.000,00

4.550.187,77

62,10

271.885.187,00

230.383.691,93

84,74

Специјално
основно
образовање

2.350.000,00

2.221.659,16

94,54

0,00

0,00

0,00

2.350.000,00

2.221.659,16

94,54

Средње
образовање

86.031.293,00

70.335.716,33

81,76

0,00

0,00

0,00

86.031.293,00

70.335.716,33

81,76

Образовање

838.496.699,00

730.855.680,28

87,16

164.365.501,00

147.888.933,69

89,98

1.002.862.200,00

878.744.613,97

87,62

Социјална заштита
некласификована
на другом месту

242.354.460,00

224.043.954,11

92,44

3.052.000,00

679.290,58

22,26

245.406.460,00

224.723.244,69

91,57

Социјална
заштита

242.354.460,00

224.043.954,11

92,44

3.052.000,00

679.290,58

22,26

245.406.460,00

224.723.244,69

91,57

3.370.000.000,00

2.748.236.425,85

81,55

308.352.000,00

201.778.920,84

65,44

3.678.352.000,00

2.950.015.346,69

80,20

6.

760.

7.

860.

8.

911.

912.

915.

920.

9.
090.

0.

УКУПНИ
РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ

Страна 1822 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

0,00

0,00

3.166.286.700,00

2.612.007.775,68

82,49

0,00

0,00

0,00

308.352.000,00

201.778.920,84

65,44

308.352.000,00

201.778.920,84

65,44

Донације од
међународних
организација

950.000,00

867.525,58

91,32

0,00

0,00

0,00

950.000,00

867.525,58

91,32

Донације од
осталих нивоа
власти

15.207.300,00

9.648.527,60

63,45

0,00

0,00

0,00

15.207.300,00

9.648.527,60

63,45

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година

100.000.000,00

72.334.716,63

72,33

0,00

0,00

0,00

100.000.000,00

72.334.716,63

72,33

Пренета
неутрошена
средства за
посебне намене –
наменска средства
буџета Републике

18.635.000,00

16.218.808,24

87,03

0,00

0,00

0,00

18.635.000,00

16.218.808,24

87,03

Пренета
неутрошена
средства за
посебне намене –
наменска
средства од
донација за
поплаве

105.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105.000,00

0,00

0,00

Пренета
неутрошена
средства за
посебне наменесредства из
буџета града

68.816.000,00

37.159.072,12

54,00

0,00

0,00

0,00

68.816.000,00

37.159.072,12

54,00

Пренета
неутрошена
средства за
посебне намене –
наменска
средства за
реализацију
пројекта
Exchange IV

3.354.000,00

3.354.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

3.354.000,00

3.354.000,00

100,00

3.370.000.000,00

2.748.236.425,85

81,55

308.352.000,00

201.778.920,84

65,44

3.678.352.000,00

2.950.015.346,69

80,20

Приходи из
буџета

04

Сопствени
приходи буџетских
корисника

06

07

13

13.1

13.2

13.3

15

УКУПНИ
РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ

% ИЗВРШЕЊА

% ИЗВРШЕЊА

82,49

01

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ
ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

2.612.007.775,68

ОПИС

ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

3.166.286.700,00

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА

ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА
БУЏЕТА

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџета града Чачка заједно са плани–
раним и извршеним расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора финансирања
по изворима финансирања у периоду од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године у динарима износе:

17. јун 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
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ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ
ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА
И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА
И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА
БУЏЕТА

Стратешко,
просторно и
урбанистичко
планирање

13.047.000,00

3.924.582,33

30,08

0,00

0,00

0,00

13.047.000,00

3.924.582,33

30,08

11010002

Уређивање
грађевинског
земљишта

200.840.000,00

127.112.066,45

63,29

100.000,00

0,00

0,00

200.940.000,00

127.112.066,45

63,26

1101

Локални развој и
просторно
планирање

213.887.000,00

131.036.648,78

61,26

100.000,00

0,00

0,00

213.987.000,00

131.036.648,78

61,24

110.500.000,00

63.006.310,48

57,02

0,00

0,00

0,00

110.500.000,00

63.006.310,48

57,02

% ИЗВРШЕЊА

11010001

% ИЗВРШЕЊА

ПРОГРАМСКА
КЛАСИФИКАЦИ
ЈА

% ИЗВРШЕЊА

ШИФРА ПРОГРАМА

ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџета града Чачка заједно са планираним и
извршеним расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора финансирања према програмској
класификацији у периоду од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године у динарима износе:

06010001

Водоснабдевање

06010002

Управљање
отпадним водама

40.865.000,00

13.565.603,37

33,20

0,00

0,00

0,00

40.865.000,00

13.565.603,37

33,20

06010003

Одржавање
депонија

58.150.000,00

51.728.480,05

88,96

0,00

0,00

0,00

58.150.000,00

51.728.480,05

88,96

06010005

Јавни превоз

26.000.000,00

25.999.999,92

100,00

0,00

0,00

0,00

26.000.000,00

25.999.999,92

100,00

06010006

Паркинг сервис

49.000.000,00

48.508.151,88

99,00

0,00

0,00

0,00

49.000.000,00

48.508.151,88

99,00

06010008

Јавна хигијена

47.500.000,00

47.399.999,67

99,79

0,00

0,00

0,00

47.500.000,00

47.399.999,67

99,79

06010009

Уређење и одржавање
зеленила

26.920.000,00

26.919.998,97

100,00

0,00

0,00

0,00

26.920.000,00

26.919.998,97

100,00

06010010

Јавна расвета

112.000.000,00

99.779.233,22

89,09

0,00

0,00

0,00

112.000.000,00

99.779.233,22

89,09

06010012

Одржавање
стамбених зграда

18.087.620,00

12.141.192,27

67,12

8.180.499,00

4.077.146,14

49,84

26.268.119,00

16.218.338,41

61,74

06010014

Остале комуналне
услуге

282.268.112,00

168.222.388,06

59,60

0,00

0,00

0,00

282.268.112,00

168.222.388,06

59,60

0601

Комунална
делатност

772.290.732,00

557.271.357,89

72,16

8.180.499,00

4.077.146,14

49,84

780.471.231,00

561.348.504,03

71,92

15010001

Подршка постојећој
привреди

59.197.044,00

55.810.761,32

94,28

0,00

0,00

0,00

59.197.044,00

55.810.761,32

94,28

15010002

Унапређење
привредног амбијента

5.170.000,00

4.171.579,09

80,69

0,00

0,00

0,00

5.170.000,00

4.171.579,09

80,69

1501П12

Пројекат: Развој
примарне селекције
отпада на територији
Моравичког округа EXCHANGE 4

10.000,00

2.600,67

26,01

0,00

0,00

0,00

10.000,00

2.600,67

26,01
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Пројекат:
Адаптација и
опремање
регионалног
еколошког кампа

1.357.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.357.000,00

0,00

0,00

Пројекат:
Побољшање услова
становања
породичних
домаћинстава
избеглица

3.300.000,00

1.582.863,60

47,97

0,00

0,00

0,00

3.300.000,00

1.582.863,60

47,97

Пројекат: CitizenОдржива
покретљивост за
грађане Европе

1.260.000,00

1.148.231,01

91,13

0,00

0,00

0,00

1.260.000,00

1.148.231,01

91,13

1501

Локални
економски развој

70.294.044,00

62.716.035,69

89,22

0,00

0,00

0,00

70.294.044,00

62.716.035,69

89,22

15020001

Управљање
развојем туризма

19.690.000,00

16.976.885,58

86,22

31.570.680,00

19.286.579,19

61,09

51.260.680,00

36.263.464,77

70,74

15020002

Туристичка
промоција

7.750.000,00

7.639.379,58

98,57

500.000,00

500.000,00

100,00

8.250.000,00

8.139.379,58

98,66

1502

Развој туризма

27.440.000,00

24.616.265,16

89,71

32.070.680,00

19.786.579,19

61,70

59.510.680,00

44.402.844,35

74,61

01010001

Унапређење услова
за пољопривредну
делатност

4.385.500,00

4.020.581,66

91,68

0,00

0,00

0,00

4.385.500,00

4.020.581,66

91,68

01010002

Подстицаји
пољопривредној
производњи

30.760.000,00

30.621.388,49

99,55

0,00

0,00

0,00

30.760.000,00

30.621.388,49

99,55

01010003

Рурални развој

550.000,00

299.962,34

54,54

0,00

0,00

0,00

550.000,00

299.962,34

54,54

0101П9

Пројекат:
Адаптација
лабораторије за
испитивање
исправности хране

2.000.000,00

2.000.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

100,00

0101

Развој
пољопривреде

37.695.500,00

36.941.932,49

98,00

0,00

0,00

0,00

37.695.500,00

36.941.932,49

98,00

04010001

Управљање
заштитом животне
средине и
природних
вредности

13.540.000,00

13.041.267,72

96,32

0,00

0,00

0,00

13.540.000,00

13.041.267,72

96,32

04010002

Управљање
комуналним
отпадом

16.100.000,00

12.647.600,00

78,56

0,00

0,00

0,00

16.100.000,00

12.647.600,00

78,56

04010003

Праћење квалитета
елемената животне
средине

3.215.000,00

2.551.464,93

79,36

0,00

0,00

0,00

3.215.000,00

2.551.464,93

79,36

04010004

Заштита природних
вредности и
унапређење
подручја са
природним
својствима

2.600.000,00

2.379.349,24

91,51

0,00

0,00

0,00

2.600.000,00

2.379.349,24

91,51

Заштита животне
средине

35.455.000,00

30.619.681,89

86,36

0,00

0,00

0,00

35.455.000,00

30.619.681,89

86,36

1501П14

1501П15

1501П18

0401

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

0701П3

Страна 1825 – Број 10
% ИЗВРШЕЊА

Одржавање путева

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

07010002

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

Управљање
саобраћајном
инфраструктуром

% ИЗВРШЕЊА

07010001

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА
БУЏЕТА

ПРОГРАМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ШИФРА ПРОГРАМА
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12.200.000,00

2.335.932,00

19,15

0,00

0,00

0,00

12.200.000,00

2.335.932,00

19,15

195.000.000,00

178.509.007,14

91,54

50.000.000,00

0,00

0,00

245.000.000,00

178.509.007,14

72,86

Пројекат
"Унапређење
безбедности
саобраћаја на
путевима"

29.100.000,00

12.811.569,67

44,03

0,00

0,00

0,00

29.100.000,00

12.811.569,67

44,03

0701

Путна
инфраструктура

236.300.000,00

193.656.508,81

81,95

50.000.000,00

0,00

0,00

286.300.000,00

193.656.508,81

67,64

20010001

Функционисање
предшколских
установа

475.462.219,00

423.505.311,99

89,07

134.031.901,00

126.159.683,80

94,13

609.494.120,00

549.664.995,79

90,18

2001П1

Пројекат
"Финансирање
одласка школске и
предшколске деце на
летовање у Улцињ"

10.095.000,00

8.959.488,64

88,75

23.006.600,00

17.179.062,12

74,67

33.101.600,00

26.138.550,76

78,96

2001

Предшколско
васпитање

485.557.219,00

432.464.800,63

89,07

157.038.501,00

143.338.745,92

91,28

642.595.720,00

575.803.546,55

89,61

20020001

Функционисање
основних школа

266.908.187,00

228.055.163,32

85,44

7.327.000,00

4.550.187,77

62,10

274.235.187,00

232.605.351,09

84,82

2002

Основно
образовање

266.908.187,00

228.055.163,32

85,44

7.327.000,00

4.550.187,77

62,10

274.235.187,00

232.605.351,09

84,82

20030001

Функционисање
средњих школа

86.031.293,00

70.335.716,33

81,76

0,00

0,00

0,00

86.031.293,00

70.335.716,33

81,76

2003П5

Пројекат
"Финансирање
наградне екскурзије
за вуковце средњих
школа"

950.000,00

698.750,00

73,55

0,00

0,00

0,00

950.000,00

698.750,00

73,55

86.981.293,00

71.034.466,33

81,67

0,00

0,00

0,00

86.981.293,00

71.034.466,33

81,67

132.268.160,00

124.926.575,72

94,45

0,00

0,00

0,00

132.268.160,00

124.926.575,72

94,45

2003

Средње
образовање

09010001

Социјалне помоћи

09010003

Подршка социохуманитарним
организацијама

20.925.000,00

20.508.970,61

98,01

0,00

0,00

0,00

20.925.000,00

20.508.970,61

98,01

09010004

Саветодавнотерапијске и
социјалноедукативне услуге

43.004.300,00

34.855.575,82

81,05

3.052.000,00

679.290,58

22,26

46.056.300,00

35.534.866,40

77,16

09010005

Активности
Црвеног крста

21.132.000,00

18.811.269,69

89,02

0,00

0,00

0,00

21.132.000,00

18.811.269,69

89,02

09010006

Дечја заштита

19.000.000,00

18.751.782,96

98,69

0,00

0,00

0,00

19.000.000,00

18.751.782,96

98,69
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0901

Социјална и дечја
заштита

236.329.460,00

217.854.174,80

92,18

3.052.000,00

679.290,58

22,26

239.381.460,00

218.533.465,38

91,29

18010001

Функционисање
установа примарне
здравствене заштите

15.000.000,00

13.344.670,20

88,96

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

13.344.670,20

88,96

1801

Примарна
здравствена
заштита

15.000.000,00

13.344.670,20

88,96

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

13.344.670,20

88,96

12010001

Функционисање
локалних установа
културе

141.352.028,00

124.353.893,77

87,97

11.019.320,00

5.719.475,96

51,90

152.371.348,00

130.073.369,73

85,37

12010002

Подстицаји
културном и
уметничком
стваралаштву

31.312.640,00

28.916.226,17

92,35

20.564.000,00

10.919.869,25

53,10

51.876.640,00

39.836.095,42

76,79

1201

Развој културе

172.664.668,00

153.270.119,94

88,77

31.583.320,00

16.639.345,21

52,68

204.247.988,00

169.909.465,15

83,19

13010001

Подршка локалним
спортским
организацијама,
удружењима и
савезима

50.950.000,00

50.543.621,98

99,20

0,00

0,00

0,00

50.950.000,00

50.543.621,98

99,20

Подршка
предшколском,
школском и
рекреативном
спорту и масовној
физичкој култури

36.110.800,00

27.097.903,08

75,04

15.325.000,00

9.849.959,75

64,27

51.435.800,00

36.947.862,83

71,83

Одржавање
спортске
инфраструктуре

2.500.000,00

1.216.556,21

48,66

3.675.000,00

2.857.666,28

77,76

6.175.000,00

4.074.222,49

65,98

Развој спорта и
омладине

89.560.800,00

78.858.081,27

88,05

19.000.000,00

12.707.626,03

66,88

108.560.800,00

91.565.707,30

84,35

06020001

Функционисање
локалне самоуправе и
градских општина

429.249.907,00

384.476.101,64

89,57

0,00

0,00

0,00

429.249.907,00

384.476.101,64

89,57

06020002

Месне заједнице

65.583.680,00

27.335.875,59

41,68

0,00

0,00

0,00

65.583.680,00

27.335.875,59

41,68

06020003

Управљање јавним
дугом

34.950.000,00

31.141.955,29

89,10

0,00

0,00

0,00

34.950.000,00

31.141.955,29

89,10

06020004

Општинско јавно
правобранилаштво

6.959.770,00

6.112.008,17

87,82

0,00

0,00

0,00

6.959.770,00

6.112.008,17

87,82

06020006

Информисање

13.690.000,00

13.392.138,00

97,82

0,00

0,00

0,00

13.690.000,00

13.392.138,00

97,82

06020007

Канцеларија за
младе

861.000,00

846.400,16

98,30

0,00

0,00

0,00

861.000,00

846.400,16

98,30

06020008

Програми
националних мањина

2.035.000,00

866.938,79

42,60

0,00

0,00

0,00

2.035.000,00

866.938,79

42,60

0602П2

Пројекат:
Финансирање
набавке опреме за
ванредне ситуације

14.429.800,00

7.269.910,34

50,38

0,00

0,00

0,00

14.429.800,00

7.269.910,34

50,38

Пројекат "Средства за
редовне и ванредне
расходе код
инвестиционих
радова"

9.385.000,00

3.063.735,65

32,65

0,00

0,00

0,00

9.385.000,00

3.063.735,65

32,65

13010002

13010003

1301

0602П4

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ
ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ
ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА
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Пројекат:
Финансирање
одштета по судским
пресудама и мирном
решавању спорова

39.823.940,00

35.822.810,12

89,95

0,00

0,00

0,00

39.823.940,00

35.822.810,12

89,95

Пројекат: "Средства
за спровођење
избора за избор
одборника
Скупштине града
Чачка за 2016.
годину"

6.668.000,00

6.168.644,90

92,51

0,00

0,00

0,00

6.668.000,00

6.168.644,90

92,51

623.636.097,00

516.496.518,65

82,82

0,00

0,00

0,00

623.636.097,00

516.496.518,65

82,82

3.370.000.000,00

2.748.236.425,85

81,55

308.352.000,00

201.778.920,84

65,44

3.678.352.000,00

2.950.015.346,69

80,20

0602П1

0602

Локална
самоуправа

УКУПНИ
РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ

% ИЗВРШЕЊА

0602П7

% ИЗВРШЕЊА

ПРОГРАМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА

% ИЗВРШЕЊА

ШИФРА ПРОГРАМА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

17. јун 2017. године

ИЗВРШЕЊЕ
ПЛАНА
УКУПНИХ
ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

ПЛАН РАСХОДА
И ИЗДАТАКА ИЗ
ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА
ИЗВРШЕЊЕ
ПЛАНА
РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
% ИЗВРШЕЊА
ФИНАНСИРАЊА

22.119.387,00

20.393.802,59

92,20

0,00

0,00

0,00

22.119.387,00

20.393.802,59

92,20

Глава 1.02. Служба за
буџетску инспекцију

2.992.197,00

2.810.582,21

93,93

0,00

0,00

0,00

2.992.197,00

2.810.582,21

93,93

Глава 1.03. Служба за
интерну ревизију

1.452.259,00

1.313.092,55

90,42

0,00

0,00

0,00

1.452.259,00

1.313.092,55

90,42

РАЗДЕО 1.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА

26.563.843,00

24.517.477,35

92,30

0,00

0,00

0,00

26.563.843,00

24.517.477,35

92,30

Глава 2.01. Расходи
градског већа

16.618.993,27

7.085.690,09

42,64

0,00

0,00

0,00

16.618.993,27

7.085.690,09

42,64

РАЗДЕО 2. ГРАДСКО
ВЕЋЕ

16.618.993,27

7.085.690,09

42,64

0,00

0,00

0,00

16.618.993,27

7.085.690,09

42,64

ИЗВРШЕЊЕ
ПЛАНА
РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА
БУЏЕТА

Глава 1.01. Расходи
градоначелника града

ОРГАНИЗАЦИОНА
КЛАСИФИКАЦИЈА

% ИЗВРШЕЊА

ПЛАН РАСХОДА
И ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА
БУЏЕТА

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџета града Чачка заједно са
планираним и извршеним расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора
финансирања према oрганизационој класификацији у периоду од 01.01.2016. године до 31.12.2016.
године у динарима износе:

Страна 1828 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

Глава 3.01. Расходи
скупштине града

27.568.888,00

25.636.797,79

92,99

0,00

0,00

0,00

27.568.888,00

25.636.797,79

92,99

РАЗДЕО 3.
СКУПШТИНА ГРАДА

27.568.888,00

25.636.797,79

92,99

0,00

0,00

0,00

27.568.888,00

25.636.797,79

92,99

Глава 4.01. Расходи
градског јавног
правобранилаштва

46.783.710,00

41.934.818,29

89,64

0,00

0,00

0,00

46.783.710,00

41.934.818,29

89,64

РАЗДЕО 4. ГРАДСКО
JAВНO
ПРAВOБРAНИЛAШTВO

46.783.710,00

41.934.818,29

89,64

0,00

0,00

0,00

46.783.710,00

41.934.818,29

89,64

Глава 5.01. Расходи
градске управе за опште
и заједничке послове

197.550.410,00

171.481.725,84

86,80

0,00

0,00

0,00

197.550.410,00

171.481.725,84

86,80

РАЗДЕО 5. ГРАДСКА
УПРАВА ЗА ОПШТЕ
И ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ

197.550.410,00

171.481.725,84

86,80

0,00

0,00

0,00

197.550.410,00

171.481.725,84

86,80

Глава 6.01. Расходи
градске управе за
инспекцијски надзор

52.246.920,00

47.801.580,36

91,49

0,00

0,00

0,00

52.246.920,00

47.801.580,36

91,49

РАСХОДИ 6. ГРАДСКА
УПРАВА ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКИ
НАДЗОР

52.246.920,00

47.801.580,36

91,49

0,00

0,00

0,00

52.246.920,00

47.801.580,36

91,49

Глава 7.01. Расходи
градске управе за
урбанизам

53.294.490,00

39.079.547,14

73,33

0,00

0,00

0,00

53.294.490,00

39.079.547,14

73,33

РАСХОДИ 7. ГРАДСКА
УПРАВА ЗА
УРБАНИЗАМ

53.294.490,00

39.079.547,14

73,33

0,00

0,00

0,00

53.294.490,00

39.079.547,14

73,33

Глава 8.01. Расходи
градске управе за
локалну пореску
администрацију

18.732.500,00

17.469.258,98

93,26

0,00

0,00

0,00

18.732.500,00

17.469.258,98

93,26

РАЗДЕО 8. ГРАДСКА
УПРАВА ЗА
ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ
АДМИНИСТРАЦИЈУ

18.732.500,00

17.469.258,98

93,26

0,00

0,00

0,00

18.732.500,00

17.469.258,98

93,26

Глава 9.01. Расходи
градске управе за
стручне послове
скупштине,
градоначелника и
градског већа

27.918.330,00

26.474.732,86

94,83

0,00

0,00

0,00

27.918.330,00

26.474.732,86

94,83

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ
ПЛАНА
УКУПНИХ
ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

Страна 1829 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА
И ИЗДАТАКА ИЗ
ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА
ИЗВРШЕЊЕ
ПЛАНА
РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
% ИЗВРШЕЊА
ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ
ПЛАНА
РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА
БУЏЕТА

ОРГАНИЗАЦИОНА
КЛАСИФИКАЦИЈА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
ПЛАН РАСХОДА
И ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА
БУЏЕТА

17. јун 2017. године

РАЗДЕО 9. ГРАДСКА
УПРАВА ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ
СКУПШТИНЕ,
ГРАДОНАЧЕЛНИКА
И ГРАДСКОГ ВЕЋА

27.918.330,00

26.474.732,86

94,83

0,00

0,00

0,00

27.918.330,00

26.474.732,86

94,83

Глава 10.01. Расходи
градске управе за
локални економски
развој

132.324.744,00

120.924.671,18

91,38

0,00

0,00

0,00

132.324.744,00

120.924.671,18

91,38

Глава 10.02. Научно
технолошки парк

4.000.000,00

3.978.513,09

99,46

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

3.978.513,09

99,46

РАЗДЕО 10. ГРАДСКА
УПРАВА ЗА
ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

136.324.744,00

124.903.184,27

91,62

0,00

0,00

0,00

136.324.744,00

124.903.184,27

91,62

Глава 11.01. Расходи
градске управе за
друштвене делатности

80.390.940,00

77.858.255,31

96,85

0,00

0,00

0,00

80.390.940,00

77.858.255,31

96,85

Глава 11.02. Основне
школе

260.638.007,00

222.609.030,66

85,41

0,00

0,00

0,00

260.638.007,00

222.609.030,66

85,41

Глава 11.03. Регионални
центар за
професионални развој
запослених у
образовању

9.000.180,00

8.582.578,82

95,36

7.327.000,00

4.550.187,77

62,10

16.327.180,00

13.132.766,59

80,43

Глава 11.04. Регионални
центар за таленте

2.350.000,00

2.221.659,16

94,54

0,00

0,00

0,00

2.350.000,00

2.221.659,16

94,54

Глава 11.05.
Специјализоване школе

3.200.000,00

1.895.566,20

59,24

0,00

0,00

0,00

3.200.000,00

1.895.566,20

59,24

Глава 11.06. Средње
школе

86.501.293,00

70.805.715,93

81,86

0,00

0,00

0,00

86.501.293,00

70.805.715,93

81,86

Глава 11.07. Установе
културе и културно
уметничка друштва

176.514.668,00

156.761.341,95

88,81

31.583.320,00

16.639.345,21

52,68

208.097.988,00

173.400.687,16

83,33

Глава 11.08. Спортски
центар "Младост",
спортска удружења и
спортисти

88.560.800,00

77.983.728,47

88,06

19.000.000,00

12.707.626,03

66,88

107.560.800,00

90.691.354,50

84,32

Глава 11.09.
Предшколскa установa
"Радост"

255.891.410,00

225.623.770,68

88,17

77.744.980,00

70.512.572,28

90,70

333.636.390,00

296.136.342,96

88,76

Глава 11.10.
Предшколскa установa
"Моје детињство"

232.865.809,00

209.440.906,95

89,94

79.293.521,00

72.826.173,64

91,84

312.159.330,00

282.267.080,59

90,42

Глава 11.11. Дневни
боравак деце и
омладине ометене у
развоју

43.004.300,00

34.855.575,82

81,05

3.052.000,00

679.290,58

22,26

46.056.300,00

35.534.866,40

77,16

Глава 11.12. Центар за
социјални рад

97.630.160,00

91.251.189,06

93,47

0,00

0,00

0,00

97.630.160,00

91.251.189,06

93,47

Глава 11.13. Дом
здравља Чачак

15.000.000,00

13.344.670,20

88,96

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

13.344.670,20

88,96

Страна 1830 – Број 10
РАЗДЕО 11. ГРАДСКА
УПРАВА ЗА
ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

1.351.547.567,00

1.193.233.989,21

88,29

218.000.821,00

177.915.195,51

81,61

1.569.548.388,00

1.371.149.184,72

87,36

Глава 12.01. Расходи
градске управе за
финансије

448.109.792,73

204.058.575,52

45,54

0,00

0,00

0,00

448.109.792,73

204.058.575,52

45,54

Глава 12.02.
Трансакције везане за
јавни дуг

34.950.000,00

31.141.955,29

89,10

0,00

0,00

0,00

34.950.000,00

31.141.955,29

89,10

Глава 12.03. Месне
заједнице-редовно
пословање

17.561.680,00

15.022.119,36

85,54

0,00

0,00

0,00

17.561.680,00

15.022.119,36

85,54

Глава 12.04. Месне
заједнице-наменска
средства из
самодоприноса

17.050.000,00

3.549.889,45

20,82

0,00

0,00

0,00

17.050.000,00

3.549.889,45

20,82

Глава 12.05. Месне
заједнице-учешће
грађана

33.762.000,00

11.209.811,58

33,20

0,00

0,00

0,00

33.762.000,00

11.209.811,58

33,20

Глава 12.06. Друштвене
и хуманитарне
организације

38.257.000,00

35.879.018,29

93,78

0,00

0,00

0,00

38.257.000,00

35.879.018,29

93,78

Глава 12.07. Медијске
куће и јавна гласила

15.790.000,00

13.492.138,00

85,45

0,00

0,00

0,00

15.790.000,00

13.492.138,00

85,45

Глава 12.08. Туристичка
организација Чачка

29.440.000,00

26.416.695,16

89,73

32.070.680,00

19.786.579,19

61,70

61.510.680,00

46.203.274,35

75,11

Глава 12.09. ЈП за
грађевинско земљиште
и путеве "Градац" Чачак

645.360.000,00

563.895.217,03

87,38

50.100.000,00

0,00

0,00

695.460.000,00

563.895.217,03

81,08

Глава 12.10. ЈП
"Паркинг сервис" Чачак

49.000.000,00

48.508.151,88

99,00

0,00

0,00

0,00

49.000.000,00

48.508.151,88

99,00

Глава 12.11. ЈП за
водоснабдевање "Рзав"
Ариље

8.260.000,00

8.260.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

8.260.000,00

8.260.000,00

100,00

Глава 12.12. ЈКП
"Дубоко" Ужице финансирање изградње
депоније Дубоко

58.150.000,00

51.728.480,05

88,96

0,00

0,00

0,00

58.150.000,00

51.728.480,05

88,96

Глава 12.13. Јавно
комунална предузећасредства буџетске
помоћи

8.071.512,00

6.720.617,18

83,26

0,00

0,00

0,00

8.071.512,00

6.720.617,18

83,26

Глава 12.14. Градска
стамбена агенција

11.087.620,00

8.734.954,88

78,78

8.180.499,00

4.077.146,14

49,84

19.268.119,00

12.812.101,02

66,49

РАЗДЕО 12. ГРАДСКА
УПРАВА ЗА
ФИНАНСИЈЕ

1.414.849.604,73

1.028.617.623,67

72,70

90.351.179,00

23.863.725,33

26,41

1.505.200.783,73

1.052.481.349,00

69,92

УКУПНИ ЈАВНИ
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

3.370.000.000,00

2.748.236.425,85

81,55

308.352.000,00

201.778.920,84

65,44

3.678.352.000,00

2.950.015.346,69

80,20

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета града
Чачка за 2016. годину заједно са планираним и извршеним текућим расходима и издацима
индиректних корисника из осталих извора финансирања по основним наменама, организационој
класификацији и корисницима у динарима износе:

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

0,00

0,00

2.968.180,00

2.935.296,25

98,89

Сoциjaлни
дoпринoси нa
тeрeт
пoслoдaвцa

534.990,00

525.417,93

98,21

0,00

0,00

0,00

534.990,00

525.417,93

98,21

Сoциjaлнa
дaвaњa
зaпoслeнимaрешавање
одлива броја
запослених

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

409.906,17

51,24

0,00

0,00

0,00

800.000,00

409.906,17

51,24

1.700.000,00

1.520.283,04

89,43

0,00

0,00

0,00

1.700.000,00

1.520.283,04

89,43

5.865.000,00

5.541.564,87

94,49

0,00

0,00

0,00

5.865.000,00

5.541.564,87

94,49

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА

98,89

% ИЗВРШЕЊА

2.935.296,25

ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ
ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

2.968.180,00

% ИЗВРШЕЊА

ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1831 – Број 10

Плaтe, дoдaци
и накнаде
зaпoслeних
(зараде)

Организациона класификација

Економска класификација

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Број апропријације

Функционална класификација

Програмска класификација

Подекономска класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА

11

01

РАСХОДИ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
А ГРАДА

01

0
6
0
2

ПРОГРАМ
15.
ЛОКАЛНА
САМОУПРА
ВА

ПА:
Функциониса
ње локалне
самоуправе и
градских
општина

06020001

Извршни и
законодавни
органи

111

1

2

3

4

5

6

411

412

4143

422

423

423

Tрoшkoви
путoвaњa

Услугe пo
угoвoруКомисије и
стална радна
тела (обавезе
из 2015.
године и 2016.
годинa)

Услугe пo
угoвoру трошкови
угоститељск
их услуга,
набавке

Страна 1832 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

поклона и
репрезентаци
је, трошкови
ревизије,
трошкови
котизације,
успостављање
система
ФУК,
медијске
услуге, књиге
за вуковце,
превођење,
остале
стручне
опште услуге
и остало...

7

8

8/4

8/1

8/2

8/3

9

423

423

423

4631

4631

4631

465

Услугe пo
угoвoру трошкови
прославе дана
града и
градске славе

2.500.000,00

2.087.246,45

83,49

Услуге по
уговорупоклон за
прворођено
дете у Новој
години

60.000,00

57.750,00

96,25

Услуге по
уговору награде
стрелцима
противградне
заштите

3.300.000,00

3.273.809,52

Трансфери
осталим
нивоима
власти-Текући
трансфери
високообразов
ним
институцијама
-Одлазак
студената на
Електријаду

150.000,00

Трансфери
осталим
нивоима
власти-Текући
трансфери
високообразов
ним
институцијама
-Трошкови
обележавања
40 година
оснивања
Универзитета
у Крагујевцу

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

2.087.246,45

83,49

0,00

0,00

0,00

60.000,00

57.750,00

96,25

99,21

0,00

0,00

0,00

3.300.000,00

3.273.809,52

99,21

150.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

100,00

250.000,00

250.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

250.000,00

100,00

Трансфери
осталим
нивоима
власти-Текући
трансфери
високообразов
ним
институцијама
-Одлазак
студената на
Агрономијаду

150.000,00

150.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

100,00

Остале текуће
донације по
закону

391.817,00

388.454,38

99,14

0,00

0,00

0,00

391.817,00

388.454,38

99,14

10

10/1

465

482

485

0,00

0,00

0,00

1.551.000,00

1.537.910,71

99,16

Остале текуће
донације по
законуобележавање
јубилеја
Института за
воћарство

300.000,00

300.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

100,00

Пoрeзи,
oбaвeзнe
тakсe, kaзнe и
пенали

1.400.000,00

1.067.837,54

76,27

0,00

0,00

0,00

1.400.000,00

1.067.837,54

76,27

Накнаде штете
за повреде или
штету нанету
од стране
државних
органа

198.400,00

198.325,73

99,96

0,00

0,00

0,00

198.400,00

198.325,73

99,96

УКУПНО ПА
0602-0001
Функциониса
ње локалне
самоуправе и
градских
општина

22.119.387,00

20.393.802,59

92,20

0,00

0,00

0,00

22.119.387,00

20.393.802,59

92,20

01 Приходи из
буџета

22.119.387,00

20.393.802,59

92,20

0,00

0,00

0,00

22.119.387,00

20.393.802,59

92,20

Укупно за
функцију 111

22.119.387,00

20.393.802,59

92,20

0,00

0,00

0,00

22.119.387,00

20.393.802,59

92,20

01 Приходи из
буџета

22.119.387,00

20.393.802,59

92,20

0,00

0,00

0,00

22.119.387,00

20.393.802,59

92,20

Укупно за
програмску
активност
0602-0001

22.119.387,00

20.393.802,59

92,20

0,00

0,00

0,00

22.119.387,00

20.393.802,59

92,20

22.119.387,00

20.393.802,59

92,20

0,00

0,00

0,00

22.119.387,00

20.393.802,59

92,20

22.119.387,00

20.393.802,59

92,20

0,00

0,00

0,00

22.119.387,00

20.393.802,59

92,20

% ИЗВРШЕЊА

99,16

% ИЗВРШЕЊА

1.537.910,71

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

1.551.000,00

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

9/2

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

Накнаде за
социјалну
заштиту из
буџета

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

472

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Организациона
класификација

9/1

Страна 1833 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Економска класификација

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
111. Извршни
и законодавни
органи

Извори
финансирања
за програмску
активност
0602-0001 Функциониса
ње локалне
самоуправе и
градских
општина

Извори
финансирања
за Програм 15.
локална
самоуправа
01 Приходи из
буџета

Страна 1834 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

Укупно за
програм 15

УКУПНО
глава 1.01.
Расходи
градоначелни
ка града

22.119.387,00

20.393.802,59

92,20

0,00

0,00

0,00

22.119.387,00

20.393.802,59

92,20

Плaтe, дoдaци
и накнаде
зaпoслeних
(зараде)

2.069.100,00

2.052.653,77

99,21

0,00

0,00

0,00

2.069.100,00

2.052.653,77

99,21

Сoциjaлни
дoпринoси нa
тeрeт
пoслoдaвцa

371.170,00

367.425,37

98,99

0,00

0,00

0,00

371.170,00

367.425,37

98,99

413

Накнада у
натури

23.000,00

21.120,00

91,83

0,00

0,00

0,00

23.000,00

21.120,00

91,83

4143

Сoциjaлнa
дaвaњa
зaпoслeнимaрешавање
одлива броја
запослених

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сoциjaлнa
дaвaњa
зaпoслeнимa

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

Накнаде
трошкова за
запослене

32.000,00

28.306,00

88,46

0,00

0,00

0,00

32.000,00

28.306,00

88,46

1
02

БУЏЕТСКА
ИНСПЕКЦИЈА

02

ПРОГРАМ 15.
ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА

0602

ПА:
Функциониса
ње локалне
самоуправе и
градских
општина

0602-0001

Извршни и
законодавни
органи

111

11

12

13

14

15

16

411

412

414

415

17

422

Tрoшkoви
путoвaњa

85.000,00

39.520,00

46,49

0,00

0,00

0,00

85.000,00

39.520,00

46,49

18

423

Услугe пo
угoвoру

50.000,00

12.600,00

25,20

0,00

0,00

0,00

50.000,00

12.600,00

25,20

19

465

Остале текуће
донације по
закону

291.927,00

288.957,07

98,98

0,00

0,00

0,00

291.927,00

288.957,07

98,98

УКУПНО ПА
0602-0001
Функциониса
ње локалне
самоуправе и
градских
општина

2.992.197,00

2.810.582,21

93,93

0,00

0,00

0,00

2.992.197,00

2.810.582,21

93,93

Извори
финансирања
за функцију
111. Извршни
и законодавни
органи

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

0,00

0,00

2.992.197,00

2.810.582,21

93,93

Укупно за
функцију 111

2.992.197,00

2.810.582,21

93,93

0,00

0,00

0,00

2.992.197,00

2.810.582,21

93,93

01 Приходи из
буџета

2.992.197,00

2.810.582,21

93,93

0,00

0,00

0,00

2.992.197,00

2.810.582,21

93,93

Укупно за
програмску
активност
0602-0001

2.992.197,00

2.810.582,21

93,93

0,00

0,00

0,00

2.992.197,00

2.810.582,21

93,93

01 Приходи из
буџета

2.992.197,00

2.810.582,21

93,93

0,00

0,00

0,00

2.992.197,00

2.810.582,21

93,93

Укупно за
програм 15

2.992.197,00

2.810.582,21

93,93

0,00

0,00

0,00

2.992.197,00

2.810.582,21

93,93

Укупно глава
1.02. Служба
за буџетску
инспекцију

2.992.197,00

2.810.582,21

93,93

0,00

0,00

0,00

2.992.197,00

2.810.582,21

93,93

Плaтe, дoдaци
и накнаде
зaпoслeних
(зараде)

968.060,00

946.609,01

97,78

0,00

0,00

0,00

968.060,00

946.609,01

97,78

Сoциjaлни
дoпринoси нa
тeрeт
пoслoдaвцa

172.175,00

169.443,06

98,41

0,00

0,00

0,00

172.175,00

169.443,06

98,41

Сoциjaлнa
дaвaњa
зaпoслeнимa

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

93,93

% ИЗВРШЕЊА

2.810.582,21

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

2.992.197,00

% ИЗВРШЕЊА

01 Приходи из
буџета

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1835 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за програмску
активност
0602-0001 Функциониса
ње локалне
самоуправе и
градских
општина

Извори
финансирања
за Програм 15.
локална
самоуправа

1

0
3

ИНТЕРНА
РЕВИЗИЈА

03

ПРОГРАМ
15.
ЛОКАЛНА
САМОУПРА
ВА

0
6
0
2

ПА:
Функциониса
ње локалне
самоуправе и
градских
општина

06020001

Извршни и
законодавни
органи

111

20

21

22

23

411

412

414

4143

Сoциjaлнa
дaвaњa
зaпoслeнимa-решавање

Страна 1836 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

одлива броја
запослених

24

415

Накнаде
трошкова за
запослене

24.000,00

18.685,00

77,85

0,00

0,00

0,00

24.000,00

18.685,00

77,85

25

422

Tрoшkoви
путoвaњa

50.000,00

11.855,00

23,71

0,00

0,00

0,00

50.000,00

11.855,00

23,71

26

423

Услугe пo
угoвoру

70.000,00

29.352,00

41,93

0,00

0,00

0,00

70.000,00

29.352,00

41,93

27

465

Остале текуће
донације по
закону

138.024,00

137.148,48

99,37

0,00

0,00

0,00

138.024,00

137.148,48

99,37

УКУПНО ПА
0602-0001
Функциониса
ње локалне
самоуправе и
градских
општина

1.452.259,00

1.313.092,55

90,42

0,00

0,00

0,00

1.452.259,00

1.313.092,55

90,42

01 Приходи из
буџета

1.452.259,00

1.313.092,55

90,42

0,00

0,00

0,00

1.452.259,00

1.313.092,55

90,42

Укупно за
функцију 111

1.452.259,00

1.313.092,55

90,42

0,00

0,00

0,00

1.452.259,00

1.313.092,55

90,42

01 Приходи из
буџета

1.452.259,00

1.313.092,55

90,42

0,00

0,00

0,00

1.452.259,00

1.313.092,55

90,42

Укупно за
програмску
активност
0602-0001

1.452.259,00

1.313.092,55

90,42

0,00

0,00

0,00

1.452.259,00

1.313.092,55

90,42

01 Приходи из
буџета

1.452.259,00

1.313.092,55

90,42

0,00

0,00

0,00

1.452.259,00

1.313.092,55

90,42

Укупно за
програм 15

1.452.259,00

1.313.092,55

90,42

0,00

0,00

0,00

1.452.259,00

1.313.092,55

90,42

Укупно глава
1.03. Служба
за интерну
ревизију

1.452.259,00

1.313.092,55

90,42

0,00

0,00

0,00

1.452.259,00

1.313.092,55

90,42

Извори
финансирања
за функцију
111. Извршни
и законодавни
органи

Извори
финансирања
за програмску
активност
0602-0001 Функциониса
ње локалне
самоуправе и
градских
општина

Извори
финансирања
за Програм 15.
локална
самоуправа

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

0,00

26.563.843,00

24.517.477,35

92,30

150.000,00

19.912,50

13,28

0,00

0,00

0,00

150.000,00

19.912,50

13,28

% ИЗВРШЕЊА

0,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

92,30

% ИЗВРШЕЊА

24.517.477,35

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

26.563.843,00

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

УКУПНО
РАЗДЕО 1.
ГРАДОНАЧЕ
ЛНИК ГРАДА

Страна 1837 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Организациона
класификација

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

ГРАДСКО
ВЕЋЕ

2

01

РАСХОДИ
ГРАДСКОГ
ВЕЋА

04

0602

ПРОГРАМ
15.
ЛОКАЛНА
САМОУПРА
ВА

0602-0001

ПА:
Функциониса
ње локалне
самоуправе и
градских
општина
Извршни и
законодавни
органи

111

28

29

30

31

32

33

422

Tрoшkoви
путoвaњa

423

Услугe пo
угoвoруНакнада за рад
чланова
Градског већа
(обавезе из
2015. године и
2016. годинa)

6.300.000,00

6.292.859,26

99,89

0,00

0,00

0,00

6.300.000,00

6.292.859,26

99,89

Услугe пo
угoвoруНакнада за рад
чланова
комисија
Градског већа
(обавезе из
2015. године и
2016. годинa)

250.000,00

101.863,99

40,75

0,00

0,00

0,00

250.000,00

101.863,99

40,75

Остале текуће
донације по
закону

700.000,00

671.054,34

95,86

0,00

0,00

0,00

700.000,00

671.054,34

95,86

Средства
резерве Стaлнa
резерва

6.289.847,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.289.847,27

0,00

0,00

Средства
резервеТекућа резерва

2.929.146,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.929.146,00

0,00

0,00

УКУПНО ПА
0602-0001
Функциониса
ње локалне
самоуправе и
градских
општина

16.618.993,27

7.085.690,09

42,64

0,00

0,00

0,00

16.618.993,27

7.085.690,09

42,64

423

465

499

499

Извори
финансирања
за функцију
111. Извршни
и законодавни
органи

Страна 1838 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

01 Приходи из
буџета

16.618.993,27

7.085.690,09

42,64

0,00

0,00

0,00

16.618.993,27

7.085.690,09

42,64

Укупно за
функцију 111

16.618.993,27

7.085.690,09

42,64

0,00

0,00

0,00

16.618.993,27

7.085.690,09

42,64

01 Приходи из
буџета

16.618.993,27

7.085.690,09

42,64

0,00

0,00

0,00

16.618.993,27

7.085.690,09

42,64

Укупно за
програмску
активност
0602-0001

16.618.993,27

7.085.690,09

42,64

0,00

0,00

0,00

16.618.993,27

7.085.690,09

42,64

01 Приходи из
буџета

16.618.993,27

7.085.690,09

42,64

0,00

0,00

0,00

16.618.993,27

7.085.690,09

42,64

Укупно за
програм 15

16.618.993,27

7.085.690,09

42,64

0,00

0,00

0,00

16.618.993,27

7.085.690,09

42,64

Укупно глава
2.01. Расходи
градског већа

16.618.993,27

7.085.690,09

42,64

0,00

0,00

0,00

16.618.993,27

7.085.690,09

42,64

УКУПНО
РАЗДЕО 2.
ГРАДСКО
ВЕЋЕ

16.618.993,27

7.085.690,09

42,64

0,00

0,00

0,00

16.618.993,27

7.085.690,09

42,64

Плaтe, дoдaци
и накнаде
зaпoслeних
(зараде)

1.483.130,00

1.465.928,73

98,84

0,00

0,00

0,00

1.483.130,00

1.465.928,73

98,84

Сoциjaлни
дoпринoси нa
тeрeт
пoслoдaвцa

263.355,00

262.401,23

99,64

0,00

0,00

0,00

263.355,00

262.401,23

99,64

Извори
финансирања
за програмску
активност
0602-0001 Функциониса
ње локалне
самоуправе и
градских
општина

Извори
финансирања
за Програм 15.
локална
самоуправа

СКУПШТИН
А ГРАДА

3

01

РАСХОДИ
СКУПШТИН
Е ГРАДА

05

0602

ПРОГРАМ
15.
ЛОКАЛНА
САМОУПРА
ВА

0602-0001

ПА:
Функциониса
ње локалне
самоуправе и
градских
општина
Извршни и
законодавни
органи

111

34

35

411

412

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Сoциjaлнa
дaвaњa
зaпoслeнимaрешавање
одлива броја
запослених

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

% ИЗВРШЕЊА

Страна 1839 – Број 10

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

4143

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

36

Организациона
класификација

Економска класификација

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

62.595,00

31,30

0,00

0,00

0,00

200.000,00

62.595,00

31,30

422

Tрoшkoви
путoвaњa

423

Услугe пo
угoвoруНакнада за рад
заменика
председника
СГ

1.000.000,00

904.553,69

90,46

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

904.553,69

90,46

Услугe пo
угoвoру угоститељске
услуге, услуге
информисања,
репрезентациј
а и остале
опште
услуге...

1.200.000,00

1.004.135,28

83,68

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

1.004.135,28

83,68

Услугe пo
угoвoруТрошкови
штампања
службеног
листа

1.838.754,00

1.838.754,00

100,00

0,00

0,00

0,00

1.838.754,00

1.838.754,00

100,00

Услугe пo
угoвoруПрипремне
седнице и
седнице СГ

17.800.000,00

16.843.588,76

94,63

0,00

0,00

0,00

17.800.000,00

16.843.588,76

94,63

Услугe пo
угoвoруКомисије и
стална радна
тела (обавезе
из 2015.
године и 2016.
годинa)

1.000.000,00

914.702,14

91,47

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

914.702,14

91,47

Остале текуће
донације по
закону-за
Председника
скупштине

211.649,00

210.592,20

99,50

0,00

0,00

0,00

211.649,00

210.592,20

99,50

Остале текуће
донације по
закону-за
Заменика
председника
скупштине

111.000,00

85.894,89

77,38

0,00

0,00

0,00

111.000,00

85.894,89

77,38

2.363.000,00

1.946.007,00

82,35

0,00

0,00

0,00

2.363.000,00

1.946.007,00

82,35

423

423

423

423

465

465

481

Дотације
невладиним
организацијам
а - Средства за
финансирање
редовног рада
политичких
странака,
средства ове
апропријације
намењена су
за
финансирање
редовног рада
политичких
субјеката чији
су кандидати
изабрани за
одборнике у
скупштини
града у складу
са чланом 16.
Закона о

Страна 1840 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

финансирању
политичких
активности
(„Службени
гласник РС”,
број 43/11 и
123/2014)

45/1

485

Накнаде штете
за повреде или
штету нанету
од стране
државних
органа

98.000,00

97.644,87

99,64

0,00

0,00

0,00

98.000,00

97.644,87

99,64

УКУПНО ПА
0602-0001
Функциониса
ње локалне
самоуправе и
градских
општина

27.568.888,00

25.636.797,79

92,99

0,00

0,00

0,00

27.568.888,00

25.636.797,79

92,99

01 Приходи из
буџета

27.568.888,00

25.636.797,79

92,99

0,00

0,00

0,00

27.568.888,00

25.636.797,79

92,99

Укупно за
функцију 111

27.568.888,00

25.636.797,79

92,99

0,00

0,00

0,00

27.568.888,00

25.636.797,79

92,99

01 Приходи из
буџета

27.568.888,00

25.636.797,79

92,99

0,00

0,00

0,00

27.568.888,00

25.636.797,79

92,99

Укупно за
програмску
активност
0602-0001

27.568.888,00

25.636.797,79

92,99

0,00

0,00

0,00

27.568.888,00

25.636.797,79

92,99

01 Приходи из
буџета

27.568.888,00

25.636.797,79

92,99

0,00

0,00

0,00

27.568.888,00

25.636.797,79

92,99

Укупно
запрограм 15

27.568.888,00

25.636.797,79

92,99

0,00

0,00

0,00

27.568.888,00

25.636.797,79

92,99

Укупно глава
3.01. Расходи
скупштине
града

27.568.888,00

25.636.797,79

92,99

0,00

0,00

0,00

27.568.888,00

25.636.797,79

92,99

Извори
финансирања
за функцију
111. Извршни
и законодавни
органи

Извори
финансирања
за програмску
активност
0602-0001 Функциониса
ње локалне
самоуправе и
градских
општина

Извори
финансирања
за Програм 15.
локална
самоуправа

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

0,00

27.568.888,00

25.636.797,79

92,99

Плaтe, дoдaци
и накнаде
зaпoслeних
(зараде)

4.217.910,00

4.097.595,59

97,15

0,00

0,00

0,00

4.217.910,00

4.097.595,59

97,15

Сoциjaлни
дoпринoси нa
тeрeт
пoслoдaвцa

762.790,00

733.175,50

96,12

0,00

0,00

0,00

762.790,00

733.175,50

96,12

Сoциjaлнa
дaвaњa
зaпoслeнимa

200.000,00

41.766,65

20,88

0,00

0,00

0,00

200.000,00

41.766,65

20,88

Сoциjaлнa
дaвaњa
зaпoслeнимaрешавање
одлива броја
запослених

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Накнаде
трошкова за
запослене

130.000,00

107.024,00

82,33

0,00

0,00

0,00

130.000,00

107.024,00

82,33

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

0,00

% ИЗВРШЕЊА

92,99

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

25.636.797,79

УКУПНО
РАЗДЕО 3.
СКУПШТИН
А ГРАДА

% ИЗВРШЕЊА

27.568.888,00

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1841 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

ГРАДСКО
ПРAВOБРAН
ИЛAШTВO

4

01

РАСХОДИ
ГРАДСКОГ
ПРАВОБРАН
ИЛАШТВА

06

ПРОГРАМ
15.
ЛОКАЛНА
САМОУПРА
ВА

0602

ПА: Градско
правобранила
штво

0602-0004

330

Судови

46

47

48

49

50

411

412

414

4143

415

51

421

Стaлни
трoшkoви

60.000,00

44.080,00

73,47

0,00

0,00

0,00

60.000,00

44.080,00

73,47

52

422

Tрoшkoви
путoвaњa

120.000,00

29.100,00

24,25

0,00

0,00

0,00

120.000,00

29.100,00

24,25

53

423

Услугe пo
угoвoру

350.000,00

168.757,74

48,22

0,00

0,00

0,00

350.000,00

168.757,74

48,22

54

425

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњe

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

Maтeриjaл

400.000,00

237.167,82

59,29

0,00

0,00

0,00

400.000,00

237.167,82

59,29

55

426

Страна 1842 – Број 10
56

57

58

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
465

482

512

17. јун 2017. године

Остале текуће
донације по
закону

585.070,00

570.286,87

97,47

0,00

0,00

0,00

585.070,00

570.286,87

97,47

Пoрeзи,
oбaвeзнe
тakсe, kaзнe и
пенали

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

120.000,00

83.054,00

69,21

0,00

0,00

0,00

120.000,00

83.054,00

69,21

6.959.770,00

6.112.008,17

87,82

0,00

0,00

0,00

6.959.770,00

6.112.008,17

87,82

01 Приходи из
буџета

6.959.770,00

6.112.008,17

87,82

0,00

0,00

0,00

6.959.770,00

6.112.008,17

87,82

Укупно за
функцију 330

6.959.770,00

6.112.008,17

87,82

0,00

0,00

0,00

6.959.770,00

6.112.008,17

87,82

01 Приходи из
буџета

6.959.770,00

6.112.008,17

87,82

0,00

0,00

0,00

6.959.770,00

6.112.008,17

87,82

Укупно за
програмску
активност
0602-0004

6.959.770,00

6.112.008,17

87,82

0,00

0,00

0,00

6.959.770,00

6.112.008,17

87,82

30.823.940,00

29.672.260,12

96,26

0,00

0,00

0,00

30.823.940,00

29.672.260,12

96,26

Maшинe и
oпрeмa

УКУПНО ПА
0602-0004
Градско
правобранила
штво
Извори
финансирања
за функцију
330. Судови

Извори
финансирања
за програмску
активност
0602-0004 Градско
правобранила
штво

Пројекат:
Финансирање
одштета по
судским
пресудама и
мирном
решавању
спорова

0602-П7

Судови

330

59

483

Нoвчaнe kaзнe
и пенали пo
рeшeњу
судoвa-Ова
апропријација
се користи за
финансирање
по судским
решењима
отплате
одузетог
земљишта
после другог
светског рата
бившим
власницима,
одштета
приликом
уједа паса
луталица и
остало

68,34

0,00

0,00

0,00

9.000.000,00

6.150.550,00

68,34

УКУПНО
0602-П7
Пројекат:
Финансирање
одштета по
судским
пресудама и
мирном
решавању
спорова

39.823.940,00

35.822.810,12

89,95

0,00

0,00

0,00

39.823.940,00

35.822.810,12

89,95

01 Приходи из
буџета

39.823.940,00

35.822.810,12

89,95

0,00

0,00

0,00

39.823.940,00

35.822.810,12

89,95

Укупно за
функцију 330

39.823.940,00

35.822.810,12

89,95

0,00

0,00

0,00

39.823.940,00

35.822.810,12

89,95

01 Приходи из
буџета

39.823.940,00

35.822.810,12

89,95

0,00

0,00

0,00

39.823.940,00

35.822.810,12

89,95

Укупно за
пројекат
0602-П7

39.823.940,00

35.822.810,12

89,95

0,00

0,00

0,00

39.823.940,00

35.822.810,12

89,95

01 Приходи из
буџета

46.783.710,00

41.934.818,29

89,64

0,00

0,00

0,00

46.783.710,00

41.934.818,29

89,64

Укупно за
програм 15

46.783.710,00

41.934.818,29

89,64

0,00

0,00

0,00

46.783.710,00

41.934.818,29

89,64

Укупно глава
4.01. Расходи
градског
правобранила
штва

46.783.710,00

41.934.818,29

89,64

0,00

0,00

0,00

46.783.710,00

41.934.818,29

89,64

46.783.710,00

41.934.818,29

89,64

0,00

0,00

0,00

46.783.710,00

41.934.818,29

89,64

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

6.150.550,00

% ИЗВРШЕЊА

9.000.000,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

485

Накнаде штете
за повреде или
штету нанету
од стране
државних
органа-Ова
апропријација
се користи за
финансирање
одштета
приликом
уједа паса
луталица и
остало

% ИЗВРШЕЊА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1843 – Број 10

Организациона
класификација

60

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
330. Судови

Извори
финансирања
за пројекат
0602-П7
Финансирање
одштета по
судским
пресудама и
мирном
решавању
спорова

Извори
финансирања
за Програм 15.
локална
самоуправа

УКУПНО
РАЗДЕО 4.
ГРАДСКО

Страна 1844 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

ПРAВOБРAН
ИЛAШTВO
ГРАДСКА
УПРАВА ЗА
ОПШТЕ И
ЗАЈЕДНИЧК
Е ПОСЛОВЕ

5

01

РАСХОДИ
ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ЗА
ОПШТЕ И
ЗАЈЕДНИЧК
Е ПОСЛОВЕ

07

0602

ПРОГРАМ
15.
ЛОКАЛНА
САМОУПРА
ВА

0602-0001

ПА:
Функциониса
ње локалне
самоуправе и
градских
општина
Извршни и
законодавни
органи

111

61

62

411

412

Плaтe, дoдaци
и накнаде
зaпoслeних
(зараде)

41.247.500,00

40.883.574,23

99,12

0,00

0,00

0,00

41.247.500,00

40.883.574,23

99,12

Сoциjaлни
дoпринoси нa
тeрeт
пoслoдaвцa

7.378.600,00

7.314.724,48

99,13

0,00

0,00

0,00

7.378.600,00

7.314.724,48

99,13

980.000,00

552.883,20

56,42

0,00

0,00

0,00

980.000,00

552.883,20

56,42

63

413

Накнада у
натури

64

414

Сoциjaлнa
дaвaњa
зaпoслeнимa

1.000.000,00

535.482,48

53,55

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

535.482,48

53,55

Сoциjaлнa
дaвaњa
зaпoслeнимaрешавање
одлива броја
запослених

503.900,00

259.756,00

51,55

0,00

0,00

0,00

503.900,00

259.756,00

51,55

Накнаде
трошкова за
запослене

2.184.000,00

1.537.578,00

70,40

0,00

0,00

0,00

2.184.000,00

1.537.578,00

70,40

Награде
запосленима и
остали
посебни
расходијубиларне
награде

840.000,00

791.723,19

94,25

0,00

0,00

0,00

840.000,00

791.723,19

94,25

Стaлни
трoшkoви Трошкови
платног
промета и
банкарских
услуга,
енергетске
услуге,
комуналне
услуге, услуге
комуникација,
трошкови
осигурања
зграда,
запослених и
опреме,
трошкови
закупа
имовине и
опреме и
остало

29.600.000,00

26.900.095,13

90,88

0,00

0,00

0,00

29.600.000,00

26.900.095,13

90,88

65

66

67

68

4143

415

416

421

71

72

73

74

75

76

76/1

77

78

79

0,00

0,00

0,00

13.000.000,00

12.340.637,36

94,93

350.000,00

294.299,48

84,09

0,00

0,00

0,00

350.000,00

294.299,48

84,09

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

94,93

% ИЗВРШЕЊА

12.340.637,36

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

13.000.000,00

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

421

Стaлни
трoшkoви енергетске
услугеелектрична
енергија
(Градска управа
и објекти које је
изградио Град)

Страна 1845 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

70

Организациона
класификација

69

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

422

Tрoшkoви
путoвaњa

423

Услугe пo
угoвoрунакнада за рад
за лица
ангажована
уговором

3.100.000,00

2.757.092,26

88,94

0,00

0,00

0,00

3.100.000,00

2.757.092,26

88,94

Услугe пo
угoвoрутрошкови
управе
(одржавање
програма,
услуге
копирања,
коричења,
услуге штампе
и остали
трошкови
управе)

10.850.000,00

9.603.722,94

88,51

0,00

0,00

0,00

10.850.000,00

9.603.722,94

88,51

Услугe пo
угoвoрутрошкови
управе
(одржавања
хигијене,
техничког
обезбеђења)

3.100.000,00

2.501.251,20

80,69

0,00

0,00

0,00

3.100.000,00

2.501.251,20

80,69

Спeциjaлизoвa
нe услугeпотврде о
смрти и остале
специјализова
не услуге

1.250.000,00

1.071.159,50

85,69

0,00

0,00

0,00

1.250.000,00

1.071.159,50

85,69

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњe
зграда,
објеката и
опреме

4.860.000,00

3.720.563,94

76,55

0,00

0,00

0,00

4.860.000,00

3.720.563,94

76,55

Maтeриjaладминистратив
ни материјалтонери и
остало

5.000.000,00

4.970.052,00

99,40

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

4.970.052,00

99,40

Maтeриjaладминистратив
ни материјал

300.000,00

240.022,20

80,01

0,00

0,00

0,00

300.000,00

240.022,20

80,01

Maтeриjaладминистратив
ни материјалканцеларијски
материјал и
остало

1.200.000,00

1.092.063,48

91,01

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

1.092.063,48

91,01

Maтeриjaлматеријал за
саобраћајгориво

3.500.000,00

2.964.861,41

84,71

0,00

0,00

0,00

3.500.000,00

2.964.861,41

84,71

Maтeриjaлматеријал за
одржавање
хигијене и
угоститељство

1.000.000,00

618.144,20

61,81

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

618.144,20

61,81

423

423

424

425

426

426

426

426

426

Страна 1846 – Број 10

80

81

82

83

84

85

86

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

426

465

465

482

512

513

515

17. јун 2017. године

Maтeриjaл(стручна
литература за
потребе
запослених,
материјал за
посебне
намене,
обрасци за
матичну
службу и
остали
материјал)

7.060.000,00

5.429.457,67

76,90

0,00

0,00

0,00

7.060.000,00

5.429.457,67

76,90

Остале дотације
и трансфериБуџетски фонд
за
професионалну
рехабилитацију
и запошљавање
особа са
инвалидитетом

1.450.000,00

1.322.527,00

91,21

0,00

0,00

0,00

1.450.000,00

1.322.527,00

91,21

Остале
дотације и
трансфери

4.862.610,00

4.685.993,67

96,37

0,00

0,00

0,00

4.862.610,00

4.685.993,67

96,37

160.000,00

123.570,00

77,23

0,00

0,00

0,00

160.000,00

123.570,00

77,23

9.746.000,00

7.549.047,20

77,46

0,00

0,00

0,00

9.746.000,00

7.549.047,20

77,46

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

1.830.000,00

1.648.080,00

90,06

0,00

0,00

0,00

1.830.000,00

1.648.080,00

90,06

156.452.610,00

141.708.362,22

90,58

0,00

0,00

0,00

156.452.610,00

141.708.362,22

90,58

Пoрeзи,
oбaвeзнe
тakсe, kaзнe и
пенали

Maшинe и
oпрeмaадминистратив
на опрема
(рачунарска
опремарачунари и
штампачи,
рачунарска
мрежа, полице
а архиву,
ватроотпорни
ормани, клима
уређаји за
Управу за
урбанизам) и
остало

Остале
некретнине и
опрема

Нематеријална
имовинанабавка
софтвера

УКУПНО ПА
0602-0001
Функциониса
ње локалне
самоуправе и
градских
општина

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

0,00

0,00

156.452.610,00

141.708.362,22

90,58

Укупно за
функцију 111

156.452.610,00

141.708.362,22

90,58

0,00

0,00

0,00

156.452.610,00

141.708.362,22

90,58

01 Приходи из
буџета

156.452.610,00

141.708.362,22

90,58

0,00

0,00

0,00

156.452.610,00

141.708.362,22

90,58

Укупно за
програмску
активност
0602-0001

156.452.610,00

141.708.362,22

90,58

0,00

0,00

0,00

156.452.610,00

141.708.362,22

90,58

Стaлни
трoшkoви достава
обавештења за
гласање, ПТТ
услуге,
трошкови
платног
промета и
слично

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Услугe пo
угoвoрууслуге штампе
и копирања

450.000,00

432.003,60

96,00

0,00

0,00

0,00

450.000,00

432.003,60

96,00

Услугe пo
угoвoруНакнада за рад
бирачких
одбора у
сталном и
проширеном
саставу на 104
бирачка места

1.048.000,00

787.500,00

75,14

0,00

0,00

0,00

1.048.000,00

787.500,00

75,14

Услугe пo
угoвoруНакнада за рад
Изборне
комисије града
Чачка

2.695.000,00

2.694.456,21

99,98

0,00

0,00

0,00

2.695.000,00

2.694.456,21

99,98

702.000,00

496.044,30

70,66

0,00

0,00

0,00

702.000,00

496.044,30

70,66

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

90,58

% ИЗВРШЕЊА

141.708.362,22

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

156.452.610,00

% ИЗВРШЕЊА

01 Приходи из
буџета

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1847 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
111. Извршни
и законодавни
органи

Извори
финансирања
за програмску
активност
0602-0001 Функциониса
ње локалне
самоуправе и
градских
општина

0602-П1

Пројекат:
Средства за
спровођење
избора за
избор
одборника
Скупштине
града Чачка

111

Извршни и
законодавни
органи

87

88

89

90

91

421

423

423

423

423

Услугe пo
угoвoруНакнада за рад

Страна 1848 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

на припреми
бирачких
места и
помоћи у раду
бирачких
одбора пре и
за време
гласања

92

93

426

481

Материјалканцеларијски
материјал,
гориво, остали
потрошни
материјал

250.000,00

236.440,79

94,58

0,00

0,00

0,00

250.000,00

236.440,79

94,58

Дотације
невладиним
организацијам
а - Средства за
финансирање
трошкова
изборне
кампање
политичких
странака,
коалиција и
група грађанаподносиоца
изборних
листа у складу
са чланом 20.
Закона о
финансирању
политичких
активности
(„Службени
гласник РС”,
број 43/11 и
123/2014)

1.523.000,00

1.522.200,00

99,95

0,00

0,00

0,00

1.523.000,00

1.522.200,00

99,95

УКУПНО
0602-П1
Пројекат:
Средства за
спровођење
избора за
избор
одборника
Скупштине
града Чачка

6.668.000,00

6.168.644,90

92,51

0,00

0,00

0,00

6.668.000,00

6.168.644,90

92,51

01 Приходи из
буџета

6.668.000,00

6.168.644,90

92,51

0,00

0,00

0,00

6.668.000,00

6.168.644,90

92,51

Укупно за
функцију 111

6.668.000,00

6.168.644,90

92,51

0,00

0,00

0,00

6.668.000,00

6.168.644,90

92,51

Извори
финансирања
за функцију
111. Извршни
и законодавни
органи

Извори
финансирања
за пројекат
0602-П1
Средства за
спровођење
избора за
избор
одборника
Скупштине
града Чачка

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

0,00

0,00

6.668.000,00

6.168.644,90

92,51

Укупно за
пројекат
0602-П1

6.668.000,00

6.168.644,90

92,51

0,00

0,00

0,00

6.668.000,00

6.168.644,90

92,51

Услугe пo
угoвoру-Обука
чланова
Градског
штаба за
ванредне
ситуације
града Чачка

500.000,00

213.400,00

42,68

0,00

0,00

0,00

500.000,00

213.400,00

42,68

Услугe пo
угoвoруИзрада
идејног
пројекта са
Акустичном
студијом
чујности на
територији
града Чачка са
околином

238.800,00

238.800,00

100,00

0,00

0,00

0,00

238.800,00

238.800,00

100,00

Услугe пo
угoвoруТрошкови
накнаде за рад
и остали
трошкови
ангажовања
чланова
Градског
штаба за
ванредне
ситуације
града Чачка

2.500.000,00

164.216,24

6,57

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

164.216,24

6,57

700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.455.629,50

97,04

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.455.629,50

97,04

3.150.000,00

449.208,00

14,26

0,00

0,00

0,00

3.150.000,00

449.208,00

14,26

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

92,51

% ИЗВРШЕЊА

6.168.644,90

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

6.668.000,00

% ИЗВРШЕЊА

01 Приходи из
буџета

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1849 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Пројекат:
Финансирање
израде
студије и
набавке
опреме за
ванредне
ситуације

0602-П2

Извршни и
законодавни
органи

111

94

94/1

94/2

94/3

94/4

95

423

423

423

423

423

426

Услугe пo
угoвoруТрошкови
израде
пројекта
безбедности
Услугe пo
угoвoруТрошкови
накнаде за рад
припадника
јединица
цивилне
заштите опште
намене града
Чачка

Maтeриjaл
(вреће за песак
- 200.000,00
динара; 22
курирске
торбе 176.000,00
динара; 150
комплет
униформи за
јединице
цивилне

Страна 1850 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

заштите 1.704.000,00
динара; 30
комплет
униформи за
Градски штаб
за ванредне
ситуације 720.000,00
динара; 100
ком. секирица
са футролом 350.000,00
динара)

95/1

96

97

97/1

426

511

512

512

Maтeриjaлодржавање три
тримера и две
моторне
тестере и
остали
материјал

189.600,00

110.875,00

58,48

0,00

0,00

0,00

189.600,00

110.875,00

58,48

Згрaдe и
грaђeвинсkи
oбjekтипројектна
документација
за санацију
постојећих
клизишта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Maшинe и
oпрeмa опрема за
јавну
безбедност
(пумпа за воду
око 360м3/час
2.600.000,00
дин., систем
радио станице
2.250.000,00
динара,
конструкција
са церадом за
приколицу
50.000,00
дин.), чистач
снега
340.000,00

5.240.000,00

4.226.381,60

80,66

0,00

0,00

0,00

5.240.000,00

4.226.381,60

80,66

Машине и
опреманабавка три
тримера и две
моторне
тестере

411.400,00

411.400,00

100,00

0,00

0,00

0,00

411.400,00

411.400,00

100,00

14.429.800,00

7.269.910,34

50,38

0,00

0,00

0,00

14.429.800,00

7.269.910,34

50,38

14.429.800,00

7.269.910,34

50,38

0,00

0,00

0,00

14.429.800,00

7.269.910,34

50,38

14.429.800,00

7.269.910,34

50,38

0,00

0,00

0,00

14.429.800,00

7.269.910,34

50,38

УКУПНО
0602-П2
Пројекат:
Финансирање
израде
студије и
набавке
опреме за
ванредне
ситуације

Извори
финансирања
за функцију
111. Извршни
и законодавни
органи
01 Приходи из
буџета

Укупно за
функцију 111

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

0,00

0,00

14.429.800,00

7.269.910,34

50,38

Укупно за
пројекат
0602-П2

14.429.800,00

7.269.910,34

50,38

0,00

0,00

0,00

14.429.800,00

7.269.910,34

50,38

01 Приходи из
буџета

177.550.410,00

155.146.917,46

87,38

0,00

0,00

0,00

177.550.410,00

155.146.917,46

87,38

Укупно за
програм 15

177.550.410,00

155.146.917,46

87,38

0,00

0,00

0,00

177.550.410,00

155.146.917,46

87,38

Накнаде за
социјалну
заштиту из
буџетаподстицајна
средства за
новорођену
децу Распоред и
коришћење
средстава ове
апропријације
вршиће се по
посебном
акту

13.000.000,00

12.928.570,99

99,45

0,00

0,00

0,00

13.000.000,00

12.928.570,99

99,45

УКУПНО ПА
0901-0006
Дечија
заштита

13.000.000,00

12.928.570,99

99,45

0,00

0,00

0,00

13.000.000,00

12.928.570,99

99,45

13.000.000,00

12.928.570,99

99,45

0,00

0,00

0,00

13.000.000,00

12.928.570,99

99,45

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

50,38

% ИЗВРШЕЊА

7.269.910,34

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

14.429.800,00

% ИЗВРШЕЊА

01 Приходи из
буџета

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1851 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за пројекат
0602-П2
Финансирање
израде студије
и набавке
опреме за
ванредне
ситуације

Извори
финансирања
за Програм 15.
локална
самоуправа

ПРОГРАМ 11.
СОЦИЈАЛНА
И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА

0901

ПА: Дечија
заштита

0901-0006

Социјална
заштита
некласификов
ана на другом
месту

090

98

472

Извори
финансирања
за функцију
090. Социјална
заштита
некласификов
ана на другом
месту
01 Приходи из
буџета

Страна 1852 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Укупно за
функцију 090

17. јун 2017. године

13.000.000,00

12.928.570,99

99,45

0,00

0,00

0,00

13.000.000,00

12.928.570,99

99,45

01 Приходи из
буџета

13.000.000,00

12.928.570,99

99,45

0,00

0,00

0,00

13.000.000,00

12.928.570,99

99,45

Укупно за
програмску
активност
0901-0006

13.000.000,00

12.928.570,99

99,45

0,00

0,00

0,00

13.000.000,00

12.928.570,99

99,45

01 Приходи из
буџета

13.000.000,00

12.928.570,99

99,45

0,00

0,00

0,00

13.000.000,00

12.928.570,99

99,45

Укупно за
програм 11

13.000.000,00

12.928.570,99

99,45

0,00

0,00

0,00

13.000.000,00

12.928.570,99

99,45

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњe

300.000,00

41.424,94

13,81

0,00

0,00

0,00

300.000,00

41.424,94

13,81

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњeнужне и хитне
поправке на
стамбеним
објектима
града
социјално
угроженим
лицима

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

Згрaдe и
грaђeвинсkи
oбjekти објекти
месних
канцеларија

3.000.000,00

208.185,60

6,94

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

208.185,60

6,94

Згрaдe и
грaђeвинсkи
oбjekтирадови на
згради градске
управе, радови
на уређењу
фасаде и
остало

3.500.000,00

3.156.626,85

90,19

0,00

0,00

0,00

3.500.000,00

3.156.626,85

90,19

Извори
финансирања
за програмску
активност
0901-0006 Дечија
заштита

Извори
финансирања
за Програм 11.
Дечија
заштита

ПРОГРАМ 2.
КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ

0601

ПА:
Одржавање
стамбених
зграда

0601-0012

Развој
заједнице

620

99

100

101

102

425

425

511

511

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

0,00

7.000.000,00

3.406.237,39

48,66

01 Приходи из
буџета

7.000.000,00

3.406.237,39

48,66

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

3.406.237,39

48,66

Укупно за
функцију 620

7.000.000,00

3.406.237,39

48,66

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

3.406.237,39

48,66

01 Приходи из
буџета

7.000.000,00

3.406.237,39

48,66

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

3.406.237,39

48,66

Укупно за
програмску
активност
0601-0012

7.000.000,00

3.406.237,39

48,66

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

3.406.237,39

48,66

01 Приходи из
буџета

7.000.000,00

3.406.237,39

48,66

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

3.406.237,39

48,66

Укупно за
програм 2

7.000.000,00

3.406.237,39

48,66

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

3.406.237,39

48,66

Укупно глава
5.01. Расходи
градске
управе за
опште и
заједничке
послове

197.550.410,00

171.481.725,84

86,80

0,00

0,00

0,00

197.550.410,00

171.481.725,84

86,80

УКУПНО
РАЗДЕО 5.
ГРАДСКА
УПРАВА ЗА
ОПШТЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ

197.550.410,00

171.481.725,84

86,80

0,00

0,00

0,00

197.550.410,00

171.481.725,84

86,80

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

0,00

% ИЗВРШЕЊА

48,66

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

3.406.237,39

УКУПНО ПА
0601-0012
Одржавање
стамбених
зграда

% ИЗВРШЕЊА

7.000.000,00

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1853 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
620. Развој
заједнице

Извори
финансирања
за програмску
активност
0601-0012 Одржавање
стамбених
зграда

Извори
финансирања
за Програм 2.
Комунална
делатност

ГРАДСКА
УПРАВА ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКИ
НАДЗОР

6

01

08

РАСХОДИ
ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ЗА

Страна 1854 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

ИНСПЕКЦИЈСКИ
НАДЗОР

0602

ПРОГРАМ 15.
ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА

0602-0001

ПА:
Функциониса
ње локалне
самоуправе и
градских
општина
Извршни и
законодавни
органи

111

103

104

105

106

107

108

411

412

414

4143

415

416

Плaтe, дoдaци
и накнаде
зaпoслeних
(зараде)

31.422.700,00

29.906.598,04

95,18

0,00

0,00

0,00

31.422.700,00

29.906.598,04

95,18

Сoциjaлни
дoпринoси нa
тeрeт
пoслoдaвцa

5.614.500,00

5.351.665,95

95,32

0,00

0,00

0,00

5.614.500,00

5.351.665,95

95,32

Сoциjaлнa
дaвaњa
зaпoслeнимa

4.300.000,00

4.039.928,13

93,95

0,00

0,00

0,00

4.300.000,00

4.039.928,13

93,95

Сoциjaлнa
дaвaњa
зaпoслeнимaрешавање
одлива броја
запослених

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Накнаде
трошкова за
запослене

1.250.000,00

977.324,00

78,19

0,00

0,00

0,00

1.250.000,00

977.324,00

78,19

Награде
запосленима и
остали
посебни
расходијубиларне
награде

300.000,00

295.148,54

98,38

0,00

0,00

0,00

300.000,00

295.148,54

98,38

109

422

Tрoшkoви
путoвaњa

150.000,00

49.762,82

33,18

0,00

0,00

0,00

150.000,00

49.762,82

33,18

110

423

Услугe пo
угoвoру

850.000,00

325.107,59

38,25

0,00

0,00

0,00

850.000,00

325.107,59

38,25

426

Материјалуниформе и
лична
заштитна
опрема за
комуналну
полицију и
други
материјал

1.200.000,00

934.440,00

77,87

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

934.440,00

77,87

Остале
дотације и
трансфери

4.059.720,00

3.934.668,62

96,92

0,00

0,00

0,00

4.059.720,00

3.934.668,62

96,92

УКУПНО ПА
0602-0001
Функционисање локалне
самоуправе и
градских
општина

49.146.920,00

45.814.643,69

93,22

0,00

0,00

0,00

49.146.920,00

45.814.643,69

93,22

111

112

465

Извори
финансирања
за функцију
111. Извршни
и законодавни
органи

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

0,00

0,00

49.146.920,00

45.814.643,69

93,22

Укупно за
функцију 111

49.146.920,00

45.814.643,69

93,22

0,00

0,00

0,00

49.146.920,00

45.814.643,69

93,22

01 Приходи из
буџета

49.146.920,00

45.814.643,69

93,22

0,00

0,00

0,00

49.146.920,00

45.814.643,69

93,22

Укупно за
програмску
активност
0602-0001

49.146.920,00

45.814.643,69

93,22

0,00

0,00

0,00

49.146.920,00

45.814.643,69

93,22

01 Приходи из
буџета

49.146.920,00

45.814.643,69

93,22

0,00

0,00

0,00

49.146.920,00

45.814.643,69

93,22

Укупно за
програм 15

49.146.920,00

45.814.643,69

93,22

0,00

0,00

0,00

49.146.920,00

45.814.643,69

93,22

Спeциjaлизoвa
нe услугeрушење и
уклањање
бесправно
саграђених
објеката и
друго

1.000.000,00

214.624,67

21,46

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

214.624,67

21,46

Спeциjaлизoвa
нe услугeхватање паса
луталица и
друго

2.000.000,00

1.772.312,00

88,62

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

1.772.312,00

88,62

Спeциjaлизoвa
нe услугeуклањање
лешева
угинулих
животиња

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

3.100.000,00

1.986.936,67

64,09

0,00

0,00

0,00

3.100.000,00

1.986.936,67

64,09

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

93,22

% ИЗВРШЕЊА

45.814.643,69

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

49.146.920,00

% ИЗВРШЕЊА

01 Приходи из
буџета

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1855 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за програмску
активност
0602-0001 Функциониса
ње локалне
самоуправе и
градских
општина

Извори
финансирања
за Програм 15.
локална
самоуправа

ПРОГРАМ 2.
КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ

0601

ПА: Остале
комуналне
услуге

0601-0014

Економски
послови
неквалификов
ани на другом
месту

490

113

114

115

424

424

424

УКУПНО ПА
0601-0014

Страна 1856 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

Остале
комуналне
услуге

Извори
финансирања
за функцију
490.
Економски
послови
неквалификов
ани на другом
месту
01 Приходи из
буџета

3.100.000,00

1.986.936,67

64,09

0,00

0,00

0,00

3.100.000,00

1.986.936,67

64,09

Укупно за
функцију 490

3.100.000,00

1.986.936,67

64,09

0,00

0,00

0,00

3.100.000,00

1.986.936,67

64,09

01 Приходи из
буџета

3.100.000,00

1.986.936,67

64,09

0,00

0,00

0,00

3.100.000,00

1.986.936,67

64,09

Укупно за
програмску
активност
0601-0014

3.100.000,00

1.986.936,67

64,09

0,00

0,00

0,00

3.100.000,00

1.986.936,67

64,09

01 Приходи из
буџета

3.100.000,00

1.986.936,67

64,09

0,00

0,00

0,00

3.100.000,00

1.986.936,67

64,09

Укупно за
програм 2

3.100.000,00

1.986.936,67

64,09

0,00

0,00

0,00

3.100.000,00

1.986.936,67

64,09

Укупно глава
6.01. Расходи
градске
управе за
инспекцијски
надзор

52.246.920,00

47.801.580,36

91,49

0,00

0,00

0,00

52.246.920,00

47.801.580,36

91,49

УКУПНО
РАСХОДИ 6.
ГРАДСКА
УПРАВА ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКИ
НАДЗОР

52.246.920,00

47.801.580,36

91,49

0,00

0,00

0,00

52.246.920,00

47.801.580,36

91,49

Извори
финансирања
за програмску
активност
0601-0014 Остале
комуналне
услуге

Извори
финансирања
за Програм 2.
Комунална
делатност

ГРАДСКА
УПРАВА ЗА
УРБАНИЗАМ

7

01

РАСХОДИ
ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ЗА
УРБАНИЗАМ

09

0602

ПРОГРАМ
15.
ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

0,00

0,00

22.533.000,00

21.395.117,25

94,95

Сoциjaлни
дoпринoси нa
тeрeт
пoслoдaвцa

3.991.900,00

3.829.267,84

95,93

0,00

0,00

0,00

3.991.900,00

3.829.267,84

95,93

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

94,95

% ИЗВРШЕЊА

21.395.117,25

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

22.533.000,00

% ИЗВРШЕЊА

Плaтe, дoдaци
и накнаде
зaпoслeних
(зараде)

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1857 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

ПА:
Функциониса
ње локалне
самоуправе и
градских
општина

0602-0001

Извршни и
законодавни
органи

111

116

117

411

412

118

413

Накнада у
натури

119

414

Сoциjaлнa
дaвaњa
зaпoслeнимa

1.500.000,00

1.149.711,32

76,65

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.149.711,32

76,65

Сoциjaлнa
дaвaњa
зaпoслeнимaрешавање
одлива броја
запослених

145.100,00

124.828,00

86,03

0,00

0,00

0,00

145.100,00

124.828,00

86,03

Накнаде
трошкова за
запослене

756.000,00

551.612,00

72,96

0,00

0,00

0,00

756.000,00

551.612,00

72,96

Награде
запосленима и
остали
посебни
расходијубиларне
награде

140.000,00

137.479,78

98,20

0,00

0,00

0,00

140.000,00

137.479,78

98,20

120

121

122

4143

415

416

123

422

Tрoшkoви
путoвaњa

150.000,00

29.247,75

19,50

0,00

0,00

0,00

150.000,00

29.247,75

19,50

124

423

Услугe пo
угoвoрунакнада за рад
техничке
комисије

400.000,00

313.291,11

78,32

0,00

0,00

0,00

400.000,00

313.291,11

78,32

Услугe пo
угoвoру
(администрати
вне услугетехничко
регулисање
саобраћаја и
остале услуге)

600.000,00

332.278,51

55,38

0,00

0,00

0,00

600.000,00

332.278,51

55,38

Услугe пo
угoвoру
(котизације за
стручно
усавршавање и
слично)

300.000,00

41.456,24

13,82

0,00

0,00

0,00

300.000,00

41.456,24

13,82

Услугe пo
угoвoру услуге
вештачења у
управним
поступцима у
имовинско
правним
пословима

200.000,00

163.837,33

81,92

0,00

0,00

0,00

200.000,00

163.837,33

81,92

125

126

127

423

423

423

Страна 1858 – Број 10

128

129

130

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

423

424

465

17. јун 2017. године

Услугe пo
угoвoру накнада за рад
вештака за
процену
вредности
непокретности
уписане у
јавну својину

900.000,00

27.900,00

3,10

0,00

0,00

0,00

900.000,00

27.900,00

3,10

Специјализова
не услуге геодетско
снимање
објеката и
трошкови
легализације
непокретности
у јавној
својини града

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

Остале
дотације и
трансфери

2.867.490,00

2.843.481,07

99,16

0,00

0,00

0,00

2.867.490,00

2.843.481,07

99,16

УКУПНО ПА
0602-0001
Функционисање локалне
самоуправе и
градских
општина

35.008.490,00

30.939.508,20

88,38

0,00

0,00

0,00

35.008.490,00

30.939.508,20

88,38

01 Приходи из
буџета

35.008.490,00

30.939.508,20

88,38

0,00

0,00

0,00

35.008.490,00

30.939.508,20

88,38

Укупно за
функцију 111

35.008.490,00

30.939.508,20

88,38

0,00

0,00

0,00

35.008.490,00

30.939.508,20

88,38

01 Приходи из
буџета

35.008.490,00

30.939.508,20

88,38

0,00

0,00

0,00

35.008.490,00

30.939.508,20

88,38

Укупно за
програмску
активност
0602-0001

35.008.490,00

30.939.508,20

88,38

0,00

0,00

0,00

35.008.490,00

30.939.508,20

88,38

01 Приходи из
буџета

35.008.490,00

30.939.508,20

88,38

0,00

0,00

0,00

35.008.490,00

30.939.508,20

88,38

Укупно за
програм 15

35.008.490,00

30.939.508,20

88,38

0,00

0,00

0,00

35.008.490,00

30.939.508,20

88,38

Извори
финансирања
за функцију
111. Извршни
и законодавни
органи

Извори
финансирања
за програмску
активност
0602-0001 Функциониса
ње локалне
самоуправе и
градских
општина

Извори
финансирања
за Програм 15.
локална
самоуправа

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

% ИЗВРШЕЊА

65,11

0,00

0,00

0,00

900.000,00

585.955,66

65,11

Услугe пo
угoвoру
(оглашавање
јавног увида за
урбанистичке
планове и
слично)

865.000,00

309.202,67

35,75

0,00

0,00

0,00

865.000,00

309.202,67

35,75

Спeциjaлизoвa
нe услугeтрошкови
израде
регулационих
планова: ПДР
за део насеља
Трнава

1.082.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.082.000,00

0,00

0,00

Спeциjaлизoвa
нe услугeтрошкови
израде
регулационих
планова: ПДР
Атеница
1.300.000,00
динара;
Измена и
допуна ПДР
Прељина
1.200.000,00
динара; ПДР
ПрељинаКоњевићи
1.500.000,00
динара

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

Спeциjaлизoвa
нe услугeтрошкови
израде
просторног
плана града
Чачка

1.200.000,00

1.200.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

1.200.000,00

100,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

585.955,66

% ИЗВРШЕЊА

900.000,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

Услугe пo
угoвoрунакнада за рад
комисије за
планове

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1859 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

ПРОГРАМ 1.
ЛОКАЛНИ
РАЗВОЈ И
ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ

1101

ПА:
Стратешко,
просторно и
урбанистичко
планирање

1101-0001

620

Развој
заједнице

131

132

133

134

134/1

134/2

423

423

424

424

424

424

Спeциjaлизoвa
нe услугeтрошкови
израде
регулационих
планова: ПДР

Страна 1860 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
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на потезу
каменолом
"СушицаЗдрављак"

135

136

424

424

Спeциjaлизoвa
нe услугeтрошкови
израде ПДР за
постројење за
пречишћавање
отпадних вода
за потребе
бање Горња
Трепча

1.250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.250.000,00

0,00

0,00

Спeциjaлизoвa
нe услугeтрошкови
израде Плана
заштите и
ревитализациј
е културног
наслеђа на
територији
града Чачка

250.000,00

46.800,00

18,72

0,00

0,00

0,00

250.000,00

46.800,00

18,72

УКУПНО ПА
1101-0001
Стратешко,
просторно и
урбанистичко
планирање

11.047.000,00

2.141.958,33

19,39

0,00

0,00

0,00

11.047.000,00

2.141.958,33

19,39

01 Приходи из
буџета

9.847.000,00

941.958,33

9,57

0,00

0,00

0,00

9.847.000,00

941.958,33

9,57

13.1 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства за
финансирање
израде
просторног
плана града
Чачка

1.200.000,00

1.200.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

1.200.000,00

100,00

11.047.000,00

2.141.958,33

19,39

0,00

0,00

0,00

11.047.000,00

2.141.958,33

19,39

01 Приходи из
буџета

9.847.000,00

941.958,33

9,57

0,00

0,00

0,00

9.847.000,00

941.958,33

9,57

13.1 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства за
финансирање
израде
просторног
плана града
Чачка

1.200.000,00

1.200.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

1.200.000,00

100,00

Извори
финансирања
за функцију
620. Развој
заједнице

Укупно за
функцију 620
Извори
финансирања
за програмску
активност
1101-0001 Стратешко,
просторно и
урбанистичко
планирање

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

0,00

11.047.000,00

2.141.958,33

19,39

01 Приходи из
буџета

9.847.000,00

941.958,33

9,57

0,00

0,00

0,00

9.847.000,00

941.958,33

9,57

13.1 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства за
финансирање
израде
просторног
плана града
Чачка

1.200.000,00

1.200.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

1.200.000,00

100,00

11.047.000,00

2.141.958,33

19,39

0,00

0,00

0,00

11.047.000,00

2.141.958,33

19,39

Спeциjaлизoвa
нe услугeсузбијање
комараца

2.074.000,00

2.074.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

2.074.000,00

2.074.000,00

100,00

Спeциjaлизoвa
нe услугeдератизација,
дезинсекција
и
дезинфекција

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

УКУПНО ПА
0601-0014
Остале
комуналне
услуге

2.574.000,00

2.074.000,00

80,57

0,00

0,00

0,00

2.574.000,00

2.074.000,00

80,57

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

0,00

% ИЗВРШЕЊА

19,39

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

2.141.958,33

Укупно за
програмску
активност
1101-0001

% ИЗВРШЕЊА

11.047.000,00

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1861 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за Програм 1.
Локални
развој и
просторно
планирање

Укупно за
програм 1

ПРОГРАМ 2.
КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ

0601

ПА: Остале
комуналне
услуге

0601-0014

Економски
послови
неквалификов
ани на другом
месту

490

137

138

424

424

Извори
финансирања
за функцију
490.

Страна 1862 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

Економски
послови
неквалификов
ани на другом
месту
01 Приходи из
буџета

2.574.000,00

2.074.000,00

80,57

0,00

0,00

0,00

2.574.000,00

2.074.000,00

80,57

Укупно за
функцију 490

2.574.000,00

2.074.000,00

80,57

0,00

0,00

0,00

2.574.000,00

2.074.000,00

80,57

01 Приходи из
буџета

2.574.000,00

2.074.000,00

80,57

0,00

0,00

0,00

2.574.000,00

2.074.000,00

80,57

Укупно за
програмску
активност
0601-0014

2.574.000,00

2.074.000,00

80,57

0,00

0,00

0,00

2.574.000,00

2.074.000,00

80,57

01 Приходи из
буџета

2.574.000,00

2.074.000,00

80,57

0,00

0,00

0,00

2.574.000,00

2.074.000,00

80,57

Укупно за
програм 2

2.574.000,00

2.074.000,00

80,57

0,00

0,00

0,00

2.574.000,00

2.074.000,00

80,57

Услуге по
уговору Учешће на
сајму
екологије и
енергетике

400.000,00

345.342,00

86,34

0,00

0,00

0,00

400.000,00

345.342,00

86,34

Дотације
невладиним
организацијам
а-Подршка у
реализацији
пројеката из
области
животне
средине
поднетих од
стране
удружења

500.000,00

498.354,44

99,67

0,00

0,00

0,00

500.000,00

498.354,44

99,67

УКУПНО ПА
0401-0001
Управљање
заштитом
животне
средине и
природних
вредности

900.000,00

843.696,44

93,74

0,00

0,00

0,00

900.000,00

843.696,44

93,74

Извори
финансирања
за програмску
активност
0601-0014 Остале
комуналне
услуге

Извори
финансирања
за Програм 2.
Комунална
делатност

ПРОГРАМ 6.
ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

0401

ПА:
Управљање
заштитом
животне
средине и
природних
вредности

0401-0001

Заштита
животне
средине

500

139

140

423

481

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

% ИЗВРШЕЊА

93,74

0,00

0,00

0,00

900.000,00

843.696,44

93,74

Укупно за
функцију 500

900.000,00

843.696,44

93,74

0,00

0,00

0,00

900.000,00

843.696,44

93,74

01 Приходи из
буџета

900.000,00

843.696,44

93,74

0,00

0,00

0,00

900.000,00

843.696,44

93,74

Укупно за
програмску
активност
0401-0001

900.000,00

843.696,44

93,74

0,00

0,00

0,00

900.000,00

843.696,44

93,74

Специјализова
не услуге Програм
контроле
квалитета
животне
средине ваздух
(обавезе из
2015. године)

150.000,00

65.708,33

43,81

0,00

0,00

0,00

150.000,00

65.708,33

43,81

Специјализова
не услуге Програм
контроле
квалитета
животне
средине ваздух

962.000,00

722.791,63

75,13

0,00

0,00

0,00

962.000,00

722.791,63

75,13

Специјализова
не услуге Програм
контроле
квалитета
животне
средине -бука

400.000,00

399.000,00

99,75

0,00

0,00

0,00

400.000,00

399.000,00

99,75

150.000,00

139.495,00

93,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

139.495,00

93,00

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

843.696,44

% ИЗВРШЕЊА

900.000,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

01 Приходи из
буџета

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1863 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
500. Заштита
животне
средине

Извори
финансирања
за програмску
активност
0401-0001 Управљање
заштитом
животне
средине и
природних
вредности

ПА: Праћење
квалитета
елемената
животне
средине

0401-0003

Заштита
животне
средине

500

141

142

143

144

424

424

424

424

Специјализова
не услуге Програм
контроле
квалитета
животне
средине -

Страна 1864 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

површинске
речне воде
(обавезе из
2015. године)

145

146

147

148

149

424

424

424

424

424

Специјализова
не услуге Програм
контроле
квалитета
животне
средине површинске
речне воде

863.000,00

836.970,00

96,98

0,00

0,00

0,00

863.000,00

836.970,00

96,98

Специјализова
не услуге Програм
контроле
квалитета
животне
средине алергогени
полен (обавезе
из 2015.
године)

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

Специјализова
не услуге Програм
контроле
квалитета
животне
средине алергогени
полен

420.000,00

299.999,97

71,43

0,00

0,00

0,00

420.000,00

299.999,97

71,43

Специјализова
не услуге Програм
контроле
квалитета
животне
средине изненадне
експертизе

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

Специјализова
не услуге Програм
контроле
квалитета
животне
средине земљиште

100.000,00

87.500,00

87,50

0,00

0,00

0,00

100.000,00

87.500,00

87,50

УКУПНО ПА
0401-0003
Праћење
квалитета
елемената
животне
средине

3.215.000,00

2.551.464,93

79,36

0,00

0,00

0,00

3.215.000,00

2.551.464,93

79,36

01 Приходи из
буџета

3.215.000,00

2.551.464,93

79,36

0,00

0,00

0,00

3.215.000,00

2.551.464,93

79,36

Укупно за
функцију 500

3.215.000,00

2.551.464,93

79,36

0,00

0,00

0,00

3.215.000,00

2.551.464,93

79,36

Извори
финансирања
за функцију
500. Заштита
животне
средине

Извори
финансирања
за програмску
активност
0401-0003Праћење
квалитета
елемената
животне
средине

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

0,00

0,00

3.215.000,00

2.551.464,93

79,36

Укупно за
програмску
активност
0401-0003

3.215.000,00

2.551.464,93

79,36

0,00

0,00

0,00

3.215.000,00

2.551.464,93

79,36

Услуге по
уговору попис
природних
вредности које
могу бити
проглашене
заштићеним
природним
добрима

200.000,00

195.919,24

97,96

0,00

0,00

0,00

200.000,00

195.919,24

97,96

Услуге по
уговору еколошки
календар

100.000,00

100.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

100,00

Специјализова
не услуге Заштита
споменика
природе
(Заштићена
стабла и
биљке)

200.000,00

200.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

100,00

Специјализова
не услуге Заштита
споменика
природе
(Заштићена
стабла и
биљке) Гојковића
липа

50.000,00

33.000,00

66,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

33.000,00

66,00

УКУПНО ПА
0401-0004
Заштита
природних
вредности и
унапређење
подручја са
природним
својствима

550.000,00

528.919,24

96,17

0,00

0,00

0,00

550.000,00

528.919,24

96,17

01 Приходи из
буџета

550.000,00

528.919,24

96,17

0,00

0,00

0,00

550.000,00

528.919,24

96,17

Укупно за
функцију 500

550.000,00

528.919,24

96,17

0,00

0,00

0,00

550.000,00

528.919,24

96,17

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

79,36

% ИЗВРШЕЊА

2.551.464,93

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

3.215.000,00

% ИЗВРШЕЊА

01 Приходи из
буџета

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1865 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

ПА: Заштита
природних
вредности и
унапређење
подручја са
природним
својствима

0401-0004

Заштита
животне
средине

500

150

151

152

153

423

423

424

424

Извори
финансирања
за функцију
500. Заштита
животне
средине

Извори
финансирања
за програмску
активност
0401-0004-

Страна 1866 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

Заштита
природних
вредности и
унапређење
подручја са
природним
својствима

01 Приходи из
буџета

550.000,00

528.919,24

96,17

0,00

0,00

0,00

550.000,00

528.919,24

96,17

Укупно за
програмску
активност
0401-0004

550.000,00

528.919,24

96,17

0,00

0,00

0,00

550.000,00

528.919,24

96,17

01 Приходи из
буџета

4.665.000,00

3.924.080,61

84,12

0,00

0,00

0,00

4.665.000,00

3.924.080,61

84,12

Укупно за
програм 6

4.665.000,00

3.924.080,61

84,12

0,00

0,00

0,00

4.665.000,00

3.924.080,61

84,12

Укупно глава
7.01. Расходи
градске
управе за
урбанизам

53.294.490,00

39.079.547,14

73,33

0,00

0,00

0,00

53.294.490,00

39.079.547,14

73,33

УКУПНО
РАЗДЕО 7.
ГРАДСКА
УПРАВА ЗА
УРБАНИЗАМ

53.294.490,00

39.079.547,14

73,33

0,00

0,00

0,00

53.294.490,00

39.079.547,14

73,33

9.257.000,00

9.055.978,72

97,83

0,00

0,00

0,00

9.257.000,00

9.055.978,72

97,83

Извори
финансирања
за Програм 6.
Заштита
животне
средине

ГРАДСКА
УПРАВА ЗА
ЛОКАЛНУ
ПОРЕСКУ
АДМИНИСТ
РАЦИЈУ

8

01

РАСХОДИ
ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ЗА
ЛОКАЛНУ
ПОРЕСКУ
АДМИНИСТ
РАЦИЈУ

10

0602

ПРОГРАМ
15.
ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА

0602-0001

ПА:
Функциониса
ње локалне
самоуправе и
градских
општина
Извршни и
законодавни
органи

111

154

411

Плaтe, дoдaци
и накнаде
зaпoслeних
(зараде)

157

158

159

159/1

0,00

1.788.000,00

1.621.020,30

90,66

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

% ИЗВРШЕЊА

0,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

90,66

4143

Сoциjaлнa
дaвaњa
зaпoслeнимaрешавање
одлива броја
запослених

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сoциjaлнa
дaвaњa
зaпoслeнимa

170.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170.000,00

0,00

0,00

Накнаде
трошкова за
запослене

372.000,00

314.274,00

84,48

0,00

0,00

0,00

372.000,00

314.274,00

84,48

Награде
запосленима и
остали
посебни
расходијубиларне
награде

85.000,00

84.649,33

99,59

0,00

0,00

0,00

85.000,00

84.649,33

99,59

100.000,00

1.730,00

1,73

0,00

0,00

0,00

100.000,00

1.730,00

1,73

5.500.000,00

5.116.824,37

93,03

0,00

0,00

0,00

5.500.000,00

5.116.824,37

93,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Услугe пo
угoвoру остали
трошкови
управе

200.000,00

57.727,00

28,86

0,00

0,00

0,00

200.000,00

57.727,00

28,86

Остале
дотације и
трансфери

1.230.500,00

1.217.055,26

98,91

0,00

0,00

0,00

1.230.500,00

1.217.055,26

98,91

УКУПНО ПА
0602-0001
Функционисање локалне
самоуправе и
градских
општина

18.732.500,00

17.469.258,98

93,26

0,00

0,00

0,00

18.732.500,00

17.469.258,98

93,26

18.732.500,00

17.469.258,98

93,26

0,00

0,00

0,00

18.732.500,00

17.469.258,98

93,26

414

415

416

Tрoшkoви
путoвaњa

161

423

Услугe пo
угoвoрунакнада за рад
за ангажована
лица уговором

164

1.621.020,30

Накнада у
натури

422

163

1.788.000,00

413

160

162

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

156

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

Сoциjaлни
дoпринoси нa
тeрeт
пoслoдaвцa

% ИЗВРШЕЊА

412

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Организациона
класификација

155

Страна 1867 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Економска класификација

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

423

423

465

Услугe пo
угoвoрурегистрација
нових
пореских
обвезника и
ажурирање
базе
постојећих

Извори
финансирања
за функцију
111. Извршни
и законодавни
органи

01 Приходи из
буџета

Страна 1868 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Укупно за
функцију 111

17. јун 2017. године

18.732.500,00

17.469.258,98

93,26

0,00

0,00

0,00

18.732.500,00

17.469.258,98

93,26

01 Приходи из
буџета

18.732.500,00

17.469.258,98

93,26

0,00

0,00

0,00

18.732.500,00

17.469.258,98

93,26

Укупно за
програмску
активност
0602-0001

18.732.500,00

17.469.258,98

93,26

0,00

0,00

0,00

18.732.500,00

17.469.258,98

93,26

01 Приходи из
буџета

18.732.500,00

17.469.258,98

93,26

0,00

0,00

0,00

18.732.500,00

17.469.258,98

93,26

Укупно
запрограм 15

18.732.500,00

17.469.258,98

93,26

0,00

0,00

0,00

18.732.500,00

17.469.258,98

93,26

Укупно глава
8.01. Расходи
градске
управе за
локалну
пореску
администрацију

18.732.500,00

17.469.258,98

93,26

0,00

0,00

0,00

18.732.500,00

17.469.258,98

93,26

УКУПНО
РАЗДЕО 8.
ГРАДСКА
УПРАВА ЗА
ЛОКАЛНУ
ПОРЕСКУ
АДМИНИСТРАЦИЈУ

18.732.500,00

17.469.258,98

93,26

0,00

0,00

0,00

18.732.500,00

17.469.258,98

93,26

Извори
финансирања
за програмску
активност
0602-0001 Функциониса
ње локалне
самоуправе и
градских
општина

Извори
финансирања
за Програм 15.
локална
самоуправа

ГРАДСКА
УПРАВА ЗА
СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ
СКУПШТИНЕ
, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И
ГРАДСКОГ
ВЕЋА

9

01

РАСХОДИ
ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ЗА
СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ
СКУПШТИНЕ
, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И
ГРАДСКОГ
ВЕЋА

11

0602

ПРОГРАМ
15.
ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

0,00

0,00

14.235.300,00

14.181.668,91

99,62

Сoциjaлни
дoпринoси нa
тeрeт
пoслoдaвцa

2.578.000,00

2.537.887,90

98,44

0,00

0,00

0,00

2.578.000,00

2.537.887,90

98,44

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

99,62

% ИЗВРШЕЊА

14.181.668,91

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

14.235.300,00

% ИЗВРШЕЊА

Плaтe, дoдaци
и накнаде
зaпoслeних
(зараде)

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1869 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

ПА:
Функциониса
ње локалне
самоуправе и
градских
општина

0602-0001

Извршни и
законодавни
органи

111

165

166

411

412

167

413

Накнада у
натури

37.000,00

26.400,00

71,35

0,00

0,00

0,00

37.000,00

26.400,00

71,35

168

414

Сoциjaлнa
дaвaњa
зaпoслeнимa

200.000,00

20.000,00

10,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

20.000,00

10,00

Сoциjaлнa
дaвaњa
зaпoслeнимaрешавање
одлива броја
запослених

276.700,00

139.797,14

50,52

0,00

0,00

0,00

276.700,00

139.797,14

50,52

Накнаде
трошкова за
запослене

384.000,00

314.279,00

81,84

0,00

0,00

0,00

384.000,00

314.279,00

81,84

Награде
запосленима и
остали
посебни
расходијубиларне
награде

307.000,00

293.379,60

95,56

0,00

0,00

0,00

307.000,00

293.379,60

95,56

Tрoшkoви
путoвaњa
Стручне
службе
скупштине
града

100.000,00

34.126,50

34,13

0,00

0,00

0,00

100.000,00

34.126,50

34,13

Tрoшkoви
путoвaњa
Стручне
службе
градоначелник
а, градског
већа и
канцеларије за
протокол и
информисање

130.000,00

48.816,10

37,55

0,00

0,00

0,00

130.000,00

48.816,10

37,55

Услугe пo
угoвoрунакнада за рад
за ангажована
лица уговором

1.488.000,00

961.093,89

64,59

0,00

0,00

0,00

1.488.000,00

961.093,89

64,59

Услугe пo
угoвoруостали
трошкови
Стручне
службе
градоначелник
а, градског
већа и
канцеларије за
протокол и
информисање

100.000,00

69.222,68

69,22

0,00

0,00

0,00

100.000,00

69.222,68

69,22

169

170

171

172

173

174

175

4143

415

416

422

422

423

423

Страна 1870 – Број 10

176

177

177/1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

423

465

485

17. јун 2017. године

Услугe пo
угoвoруостали
трошкови
Стручне
службе
скупштине
града

50.000,00

2.780,00

5,56

0,00

0,00

0,00

50.000,00

2.780,00

5,56

Остале
дотације и
трансфери

1.941.330,00

1.932.710,06

99,56

0,00

0,00

0,00

1.941.330,00

1.932.710,06

99,56

Накнаде штете
за повреде или
штету нанету
од стране
државних
органа

91.000,00

89.359,11

98,20

0,00

0,00

0,00

91.000,00

89.359,11

98,20

УКУПНО ПА
0602-0001
Функционисање локалне
самоуправе и
градских
општина

21.918.330,00

20.651.520,89

94,22

0,00

0,00

0,00

21.918.330,00

20.651.520,89

94,22

01 Приходи из
буџета

21.918.330,00

20.651.520,89

94,22

0,00

0,00

0,00

21.918.330,00

20.651.520,89

94,22

Укупно за
функцију 111

21.918.330,00

20.651.520,89

94,22

0,00

0,00

0,00

21.918.330,00

20.651.520,89

94,22

01 Приходи из
буџета

21.918.330,00

20.651.520,89

94,22

0,00

0,00

0,00

21.918.330,00

20.651.520,89

94,22

Укупно за
програмску
активност
0602-0001

21.918.330,00

20.651.520,89

94,22

0,00

0,00

0,00

21.918.330,00

20.651.520,89

94,22

01 Приходи из
буџета

21.918.330,00

20.651.520,89

94,22

0,00

0,00

0,00

21.918.330,00

20.651.520,89

94,22

Укупно за
програм 15

21.918.330,00

20.651.520,89

94,22

0,00

0,00

0,00

21.918.330,00

20.651.520,89

94,22

Извори
финансирања
за функцију
111. Извршни
и законодавни
органи

Извори
финансирања
за програмску
активност
0602-0001 Функциониса
ње локалне
самоуправе и
градских
општина

Извори
финансирања
за Програм 15.
локална
самоуправа

0901

0901-0006

ПРОГРАМ
11.
СОЦИЈАЛНА
И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА
ПА: Дечија
заштита

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

5.823.211,97

97,05

УКУПНО ПА
0901-0006
Дечја
заштита

6.000.000,00

5.823.211,97

97,05

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

5.823.211,97

97,05

01 Приходи из
буџета

6.000.000,00

5.823.211,97

97,05

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

5.823.211,97

97,05

Укупно за
функцију 090

6.000.000,00

5.823.211,97

97,05

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

5.823.211,97

97,05

01 Приходи из
буџета

6.000.000,00

5.823.211,97

97,05

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

5.823.211,97

97,05

Укупно за
програмску
активност
0901-0006

6.000.000,00

5.823.211,97

97,05

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

5.823.211,97

97,05

01 Приходи из
буџета

6.000.000,00

5.823.211,97

97,05

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

5.823.211,97

97,05

Укупно за
програм 11

6.000.000,00

5.823.211,97

97,05

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

5.823.211,97

97,05

27.918.330,00

26.474.732,86

94,83

0,00

0,00

0,00

27.918.330,00

26.474.732,86

94,83

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

97,05

% ИЗВРШЕЊА

5.823.211,97

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

6.000.000,00

% ИЗВРШЕЊА

Накнаде за
социјалну
заштиту из
буџетаподстицајна
средства за
вантелесну
оплодњуРаспоред и
коришћење
средстава са
ове
апропријације
вршиће се на
основу
Правилника
који доноси
Градско веће

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1871 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Социјална
заштита
некласификов
ана на другом
месту

090

178

472

Извори
финансирања
за функцију
090. Социјална
заштита
некласификов
ана на другом
месту

Извори
финансирања
за програмску
активност
0901-0006 Дечија
заштита

Извори
финансирања
за Програм 11.
Дечија и
социјална
заштита

Укупно глава
9.01. Расходи
градске
управе за
стручне
послове
скупштине,

Страна 1872 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

градоначелника и
градског већа

УКУПНО
РАЗДЕО 9.
ГРАДСКА
УПРАВА ЗА
СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ
СКУПШТИНЕ,
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И
ГРАДСКОГ
ВЕЋА

27.918.330,00

26.474.732,86

94,83

0,00

0,00

0,00

27.918.330,00

26.474.732,86

94,83

Плaтe, дoдaци
и накнаде
зaпoслeних
(зараде)

15.126.000,00

14.941.801,90

98,78

0,00

0,00

0,00

15.126.000,00

14.941.801,90

98,78

Сoциjaлни
дoпринoси нa
тeрeт
пoслoдaвцa

2.706.000,00

2.674.093,67

98,82

0,00

0,00

0,00

2.706.000,00

2.674.093,67

98,82

Сoциjaлнa
дaвaњa
зaпoслeнимa

300.000,00

23.322,28

7,77

0,00

0,00

0,00

300.000,00

23.322,28

7,77

Сoциjaлнa
дaвaњa
зaпoслeнимaрешавање
одлива броја
запослених

128.000,00

111.526,00

87,13

0,00

0,00

0,00

128.000,00

111.526,00

87,13

Накнаде
трошкова за
запослене

420.000,00

367.806,00

87,57

0,00

0,00

0,00

420.000,00

367.806,00

87,57

Награде
запосленима и
остали
посебни
расходијубиларне
награде

155.000,00

151.528,76

97,76

0,00

0,00

0,00

155.000,00

151.528,76

97,76

ГРАДСКА
УПРАВА ЗА
ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ

10

01

РАСХОДИ
ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ЗА
ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ

12

ПРОГРАМ
15.
ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА

0602

ПА:
Функционисање локалне
самоуправе и
градских
општина

0602-0001

Извршни и
законодавни
органи

111

179

180

181

182

183

184

411

412

414

4143

415

416

Услугe пo
угoвoрунакнада за рад
за ангажована
лица уговором

187

188

423

465

83,84

0,00

0,00

0,00

800.000,00

670.749,70

83,84

3.300.000,00

2.300.022,68

69,70

0,00

0,00

0,00

3.300.000,00

2.300.022,68

69,70

Услугe пo
угoвoруостали
трошкови
управе

300.000,00

128.659,00

42,89

0,00

0,00

0,00

300.000,00

128.659,00

42,89

Остале
дотације и
трансфери

2.204.200,00

2.162.367,15

98,10

0,00

0,00

0,00

2.204.200,00

2.162.367,15

98,10

УКУПНО
ПА:
Функционисање локалне
самоуправе и
градских
општина

25.439.200,00

23.531.877,14

92,50

0,00

0,00

0,00

25.439.200,00

23.531.877,14

92,50

01 Приходи из
буџета

25.439.200,00

23.531.877,14

92,50

0,00

0,00

0,00

25.439.200,00

23.531.877,14

92,50

Укупно за
функцију 111

25.439.200,00

23.531.877,14

92,50

0,00

0,00

0,00

25.439.200,00

23.531.877,14

92,50

01 Приходи из
буџета

25.439.200,00

23.531.877,14

92,50

0,00

0,00

0,00

25.439.200,00

23.531.877,14

92,50

Укупно за
програмску
активност
0602-0001

25.439.200,00

23.531.877,14

92,50

0,00

0,00

0,00

25.439.200,00

23.531.877,14

92,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

670.749,70

% ИЗВРШЕЊА

800.000,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

423

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

186

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

Tрoшkoви
путoвaњa

% ИЗВРШЕЊА

422

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Организациона
класификација

185

Страна 1873 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Економска класификација

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
111. Извршни
и законодавни
органи

Извори
финансирања
за програмску
активност
0602-0001 Функциониса
ње локалне
самоуправе и
градских
општина

ПА:
Kaнцеларија
за младе

0602-0007

Извршни и
законодавни
органи

111

189

423

Услугe пo
угoвoруКреирање,
израда и
ажурирање
сајта

Страна 1874 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

Канцеларије за
младе

190

191

192

423

426

481

Услугe пo
угoвoруНакнада за рад
координатора
за младе

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Материјалнабавка
симулатора
алкохолисанос
ти код младих

61.000,00

60.720,00

99,54

0,00

0,00

0,00

61.000,00

60.720,00

99,54

Дотације
невладиним
организацијама
-Програми
младих

800.000,00

785.680,16

98,21

0,00

0,00

0,00

800.000,00

785.680,16

98,21

УКУПНО ПА
0602-0007
Канцерарија
за младе

861.000,00

846.400,16

98,30

0,00

0,00

0,00

861.000,00

846.400,16

98,30

01 Приходи из
буџета

861.000,00

846.400,16

98,30

0,00

0,00

0,00

861.000,00

846.400,16

98,30

Укупно за
функцију 111

861.000,00

846.400,16

98,30

0,00

0,00

0,00

861.000,00

846.400,16

98,30

01 Приходи из
буџета

861.000,00

846.400,16

98,30

0,00

0,00

0,00

861.000,00

846.400,16

98,30

Укупно за
програмску
активност
0602-0007

861.000,00

846.400,16

98,30

0,00

0,00

0,00

861.000,00

846.400,16

98,30

Tрoшkoви
путoвaњa

35.000,00

3.825,00

10,93

0,00

0,00

0,00

35.000,00

3.825,00

10,93

Услугe пo
угoвoрунакнада за рад
Ромског
координатора
и остали
трошкови

500.000,00

433.788,20

86,76

0,00

0,00

0,00

500.000,00

433.788,20

86,76

Извори
финансирања
за функцију
111. Извршни
и законодавни
органи

Извори
финансирања
за програмску
активност
0602-0007 Kaнцеларија
за младе

ПА:
Програми
националних
мањина

0602-0008

Економски
послови
неквалификов
ани на другом
месту

490

193

194

422

423

196

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

Страна 1875 – Број 10

500.000,00

0,00

0,00

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњeспровођење
акционих
планова за
Роме
(Санација
стамбених
објеката за
Ромепрепокривање,
постављање
олука,
изолација и
слично)

1.000.000,00

429.325,59

42,93

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

429.325,59

42,93

УКУПНО ПА
0602-0008
Програми
национaлних
мањина

2.035.000,00

866.938,79

42,60

0,00

0,00

0,00

2.035.000,00

866.938,79

42,60

01 Приходи из
буџета

2.035.000,00

866.938,79

42,60

0,00

0,00

0,00

2.035.000,00

866.938,79

42,60

Укупно за
функцију 490

2.035.000,00

866.938,79

42,60

0,00

0,00

0,00

2.035.000,00

866.938,79

42,60

01 Приходи из
буџета

2.035.000,00

866.938,79

42,60

0,00

0,00

0,00

2.035.000,00

866.938,79

42,60

Укупно за
програмску
активност
0602-0008

2.035.000,00

866.938,79

42,60

0,00

0,00

0,00

2.035.000,00

866.938,79

42,60

28.335.200,00

25.245.216,09

89,09

0,00

0,00

0,00

28.335.200,00

25.245.216,09

89,09

425

% ИЗВРШЕЊА

0,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

0,00

% ИЗВРШЕЊА

0,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

0,00

% ИЗВРШЕЊА

500.000,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

424

Специјализова
не услугеспровођење
акционих
планова за
Роме
(легализација
ромских
објекатагеодетско
снимање,
таксе и
слично)

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Организациона
класификација

195

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
490.
Економски
послови
неквалификов
ани на другом
месту

Извори
финансирања
за програмску
активност
0602-0008 Програми
националних
мањина

Извори
финансирања
за Програм 15.
Локална
самоуправа
01 Приходи из
буџета

Страна 1876 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Укупно за
програм 15

17. јун 2017. године

28.335.200,00

25.245.216,09

89,09

0,00

0,00

0,00

28.335.200,00

25.245.216,09

89,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Услугe пo
угoвoру(Чланарина
Стална
конференција
градова и
општина и
Национална
алијанса за
локални
економски
резвој,
РАПЕР)

4.000.000,00

3.941.034,19

98,53

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

3.941.034,19

98,53

Услугe пo
угoвoрупобољшање
привредног
амбијента
(финансирање
одласка
привредника
на сајмове,
симпозијуме,
подршка
пословним
сусретима
привредника и
остало)

642.044,00

497.044,00

77,42

0,00

0,00

0,00

642.044,00

497.044,00

77,42

Услугe пo
угoвoрупромоција
града Чачка

200.000,00

142.110,00

71,06

0,00

0,00

0,00

200.000,00

142.110,00

71,06

Дотације
међународним
организацијам
а-(чланарина
Energy Cities и
Iclei)

155.000,00

154.513,13

99,69

0,00

0,00

0,00

155.000,00

154.513,13

99,69

Субвенције
приватним
предузећимаСубвенције за
подршку
привредиРаспоред и
коришћење
средстава ове
апропријације
вршиће се по
посебном
акту

10.000.000,00

7.076.060,00

70,76

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

7.076.060,00

70,76

ПРОГРАМ 3.
ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ

1501

ПА: Подршка
постојећој
привреди

1501-0001

Економски
послови
неквалификов
ани на другом
месту

490

197

198

199

200

201

202

423

423

423

423

462

454

Услугe пo
угoвoруКреирање,
израда и
ажурирање
сајта за
привлачење
инвестиција

0,00

0,00

0,00

44.100.000,00

44.000.000,00

99,77

Порези,
обавезне
таксе, казне и
пеналиПредујам за
покретање
стечајних
поступака у
предузећима

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

УКУПНО ПА
1501-0001
Подршка
постојећој
привреди

59.197.044,00

55.810.761,32

94,28

0,00

0,00

0,00

59.197.044,00

55.810.761,32

94,28

01 Приходи из
буџета

59.197.044,00

55.810.761,32

94,28

0,00

0,00

0,00

59.197.044,00

55.810.761,32

94,28

Укупно за
функцију 490

59.197.044,00

55.810.761,32

94,28

0,00

0,00

0,00

59.197.044,00

55.810.761,32

94,28

01 Приходи из
буџета

59.197.044,00

55.810.761,32

94,28

0,00

0,00

0,00

59.197.044,00

55.810.761,32

94,28

Укупно за
програмску
активност
1501-0001

59.197.044,00

55.810.761,32

94,28

0,00

0,00

0,00

59.197.044,00

55.810.761,32

94,28

% ИЗВРШЕЊА

99,77

% ИЗВРШЕЊА

44.000.000,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

44.100.000,00

% ИЗВРШЕЊА

Дотације
организацијам
а обавезног
социјалног
осигурања Текуће
дотације
Националној
служби за
Програм
запошљавања
у граду Чачку
-Распоред и
коришћење
средстава ове
апропријације
вршиће се по
посебном
акту

Организациона
класификација

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

482

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

204

4641

Страна 1877 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

203

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
490.
Економски
послови
неквалификов
ани на другом
месту

Извори
финансирања
за програмску
активност
1501-0001 Подршка
постојећој
привреди

1501-0002

ПА:
Унапређење
привредног
амбијента

Страна 1878 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

Економски
послови
неквалификов
ани на другом
месту

490

205

206

207

208

209

423

423

426

4511

511

Услугe пo
угoвoруучешће у
суфинансирању
нових
пројекатаЕвропа за
грађане,
OSCE, Life,
Норвешка
амбасада,
Канцеларија за
младе и друго

770.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

770.000,00

0,00

0,00

Услугe пo
угoвoру

300.000,00

193.066,00

64,36

0,00

0,00

0,00

300.000,00

193.066,00

64,36

Maтeриjaлизрада
штампаног
материјала и
друго

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

Субвенције
јавним
нефинансијски
м предузећима
и
организацијамаТекуће
субвенције за
израду
елабората за
добијање
статуса и
граница бање
(суфинансирање пројекта)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Зграде и
грађевински
објекти учешће у
суфинансирањ
у радова на
Меморијалном
комплексу на
брду Љубићу

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

УКУПНО ПА
1501-0002
Унапређење
привредног
амбијента

1.170.000,00

193.066,00

16,50

0,00

0,00

0,00

1.170.000,00

193.066,00

16,50

01 Приходи из
буџета

1.170.000,00

193.066,00

16,50

0,00

0,00

0,00

1.170.000,00

193.066,00

16,50

Укупно за
функцију 490

1.170.000,00

193.066,00

16,50

0,00

0,00

0,00

1.170.000,00

193.066,00

16,50

Извори
финансирања
за функцију
490.
Економски
послови
неквалификов
ани на другом
месту

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

% ИЗВРШЕЊА

0,00

0,00

0,00

1.170.000,00

193.066,00

16,50

Укупно за
програмску
активност
1501-0002

1.170.000,00

193.066,00

16,50

0,00

0,00

0,00

1.170.000,00

193.066,00

16,50

Стaлни
трoшkoви

10.000,00

2.600,67

26,01

0,00

0,00

0,00

10.000,00

2.600,67

26,01

УКУПНО
1501-П12
Пројекат:
Развој
примарне
селекције
отпада на
територији
Моравичког
округа EXCHANGE
4

10.000,00

2.600,67

26,01

0,00

0,00

0,00

10.000,00

2.600,67

26,01

01 Приходи из
буџета

10.000,00

2.600,67

26,01

0,00

0,00

0,00

10.000,00

2.600,67

26,01

Укупно за
функцију 490

10.000,00

2.600,67

26,01

0,00

0,00

0,00

10.000,00

2.600,67

26,01

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

16,50

% ИЗВРШЕЊА

193.066,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

1.170.000,00

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

01 Приходи из
буџета

Организациона
класификација

% ИЗВРШЕЊА

Страна 1879 – Број 10

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за програмску
активност
1501-0002 Унапређење
привредног
амбијента

Пројекат:
Развој
примарне
селекције
отпада на
територији
Моравичког
округа EXCHANGE
4

1501-П12

Економски
послови
неквалификов
ани на другом
месту

490

210

421

Извори
финансирања
за функцију
490.
Економски
послови
неквалификов
ани на другом
месту

Извори
финансирања
за пројекат
1501-П12 Развој
примарне
селекције
отпада на
територији
Моравичког
округа EXCHANGE 4

Страна 1880 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

01 Приходи из
буџета

10.000,00

2.600,67

26,01

0,00

0,00

0,00

10.000,00

2.600,67

26,01

Укупно за
пројекат
1501-П12

10.000,00

2.600,67

26,01

0,00

0,00

0,00

10.000,00

2.600,67

26,01

Накнаде за
социјалну
заштиту из
буџетасредства
намењена
побољшању
услова
становања
породичних
домаћинстава
избеглица набавка
грађевинског
материјала за
завршетак
започете
градње или
адаптацију
неусловних
стамбених
објеката
избеглица

330.000,00

158.286,36

47,97

0,00

0,00

0,00

330.000,00

158.286,36

47,97

Накнаде за
социјалну
заштиту из
буџетасредства
намењена
побољшању
услова
становања
породичних
домаћинстава
избеглица набавка
грађевинског
материјала за
завршетак
започете
градње или
адаптацију
неусловних
стамбених
објеката
избеглица

2.970.000,00

1.424.577,24

47,97

0,00

0,00

0,00

2.970.000,00

1.424.577,24

47,97

УКУПНО
1501-П15
Пројекат:
Побољшање
услова
становања
породичних
домаћинстава
избеглица

3.300.000,00

1.582.863,60

47,97

0,00

0,00

0,00

3.300.000,00

1.582.863,60

47,97

Пројекат:
Побољшање
услова
становања
породичних
домаћинстава
избеглица

1501-П15

Економски
послови
неквалификов
ани на другом
месту

490

211

212

472

472

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

% ИЗВРШЕЊА

47,97

0,00

0,00

0,00

330.000,00

158.286,36

47,97

13.1 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства од
Комесеријата
за избеглице и
миграције

2.970.000,00

1.424.577,24

47,97

0,00

0,00

0,00

2.970.000,00

1.424.577,24

47,97

Укупно за
функцију 490

3.300.000,00

1.582.863,60

47,97

0,00

0,00

0,00

3.300.000,00

1.582.863,60

47,97

01 Приходи из
буџета

330.000,00

158.286,36

47,97

0,00

0,00

0,00

330.000,00

158.286,36

47,97

13.1 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства од
Комесеријата
за избеглице и
миграције

2.970.000,00

1.424.577,24

47,97

0,00

0,00

0,00

2.970.000,00

1.424.577,24

47,97

Укупно за
пројекат
1501-П15

3.300.000,00

1.582.863,60

47,97

0,00

0,00

0,00

3.300.000,00

1.582.863,60

47,97

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

158.286,36

% ИЗВРШЕЊА

330.000,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

01 Приходи из
буџета

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1881 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
490.
Економски
послови
неквалификовани на
другом месту

Извори
финансирања
за пројекат
1501-П15 Побољшање
услова
становања
породичних
домаћинстава
избеглица

Пројекат:
CitizenОдржива
покретљивос
т за грађане
Европе

1501-П18

Економски
послови
неквалификовани на
другом месту

490

213

421

Стaлни
трoшkoви

10.000,00

1.774,53

17,75

0,00

0,00

0,00

10.000,00

1.774,53

17,75

214

422

Tрoшkoви
путoвaњa

250.000,00

193.903,01

77,56

0,00

0,00

0,00

250.000,00

193.903,01

77,56

214/1

423

Услугe пo
угoвoру

300.000,00

278.930,90

92,98

0,00

0,00

0,00

300.000,00

278.930,90

92,98

Страна 1882 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

215

423

Услугe пo
угoвoру

700.000,00

673.622,57

96,23

0,00

0,00

0,00

700.000,00

673.622,57

96,23

216

426

Материјал

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.260.000,00

1.148.231,01

91,13

0,00

0,00

0,00

1.260.000,00

1.148.231,01

91,13

01 Приходи из
буџета

310.000,00

280.705,43

90,55

0,00

0,00

0,00

310.000,00

280.705,43

90,55

06 Донације од
међународних
организацијасредства од
Делегације
Европске
Комисује за
финансирање
пројеката
CitizenОдржива
покретљивост
за грађане
Европе

950.000,00

867.525,58

91,32

0,00

0,00

0,00

950.000,00

867.525,58

91,32

Укупно за
функцију 490

1.260.000,00

1.148.231,01

91,13

0,00

0,00

0,00

1.260.000,00

1.148.231,01

91,13

01 Приходи из
буџета

310.000,00

280.705,43

90,55

0,00

0,00

0,00

310.000,00

280.705,43

90,55

06 Донације од
међународних
организацијасредства од
Делегације
Европске
Комисије за
финансирање
пројеката
CitizenОдржива
покретљивост
за грађане
Европе

950.000,00

867.525,58

91,32

0,00

0,00

0,00

950.000,00

867.525,58

91,32

Укупно за
пројекат
1501-П18

1.260.000,00

1.148.231,01

91,13

0,00

0,00

0,00

1.260.000,00

1.148.231,01

91,13

УКУПНО
1501-П18
Пројекат:
CitizenОдржива
покретљивос
т за грађане
Европе

Извори
финансирања
за функцију
490.
Економски
послови
неквалификов
ани на другом
месту

Извори
финансирања
за пројекат
1501-П18 CitizenОдржива
покретљивост
за грађане
Европе

Услугe пo
угoвoру

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

216/2

426

Maтeриjaл

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

216/3

512

Maшинe и
oпрeмa

297.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

297.000,00

0,00

0,00

216/4

512

Maшинe и
oпрeмa

995.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

995.000,00

0,00

0,00

1.357.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.357.000,00

0,00

0,00

01 Приходи из
буџета

362.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

362.000,00

0,00

0,00

07 Донације од
осталих нивоа
власти средства од
Министарства
омладине и
спорта

995.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

995.000,00

0,00

0,00

Укупно за
функцију 490

1.357.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.357.000,00

0,00

0,00

362.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

362.000,00

0,00

0,00

995.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

995.000,00

0,00

0,00

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

423

% ИЗВРШЕЊА

216/1

Организациона
класификација

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

Страна 1883 – Број 10

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Пројекат:
Адаптација и
опремање
регионалног
еколошког
кампа

1501-П14

Економски
послови
неквалификов
ани на другом
месту

490

УКУПНО
1501-П14
Пројекат:
Адаптација и
опремање
регионалног
еколошког
кампа
Извори
финансирања
за функцију
490.
Економски
послови
неквалификов
ани на другом
месту

Извори
финансирања
за пројекат
1501-П14 Адаптација и
опремање
регионалног
еколошког
кампа

01 Приходи из
буџета

07 Донације од
осталих нивоа
власти средства од

Страна 1884 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

Министарства
омладине и
спорта

Укупно за
пројекат
1501-П14

1.357.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.357.000,00

0,00

0,00

01 Приходи из
буџета

61.379.044,00

56.445.419,78

91,96

0,00

0,00

0,00

61.379.044,00

56.445.419,78

91,96

07 Донације од
осталих нивоа
власти средства од
Министарства
омладине и
спорта

995.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

995.000,00

0,00

0,00

13.1 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства од
Комесеријата
за избеглице и
миграције

2.970.000,00

1.424.577,24

47,97

0,00

0,00

0,00

2.970.000,00

1.424.577,24

47,97

06 Донације од
међународних
организацијасредства од
Делегације
Европске
Комисије за
финансирање
пројеката
CitizenОдржива
покретљивост
за грађане
Европе

950.000,00

867.525,58

91,32

0,00

0,00

0,00

950.000,00

867.525,58

91,32

Укупно за
програм 3

66.294.044,00

58.737.522,60

88,60

0,00

0,00

0,00

66.294.044,00

58.737.522,60

88,60

Извори
финансирања
за Програм 3.
Локални
економски
развој

01

ПРОГРАМ 5.
РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВ
РЕДЕСРЕДСТВА
ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ
РАЗВОЈА
ПОЉОПРИВРЕДЕ

0101-0001

ПА:
Унапређење
услова за
пољопривред
ну делатност

421

Пољопривреда

219

220

221

222

222/1

222/2

423

423

423

423

425

426

426

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

0,00

350.000,00

350.000,00

100,00

Услуге по
уговору Одржавање
стручних
предавања из
области
пољопривреде

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Услуге по
уговору штампа
промотивног
материјала из
области
пољопривреде

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Услуге по
уговору Едукативна
посета
пољопривредн
их
произвођача
домаћим и
међународним
сајмовима

958.000,00

957.600,00

99,96

0,00

0,00

0,00

958.000,00

957.600,00

99,96

Услуге по
уговору стрелци
противградне
заштите

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Текуће
поправке и
одржавањепоправке
станица за
противградну
заштиту

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Материјалнабавка ракета
за
противградну
заштиту

2.000.000,00

1.986.000,00

99,30

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

1.986.000,00

99,30

Материјалгориво за
стрелце
противградне
заштите

207.500,00

207.245,06

99,88

0,00

0,00

0,00

207.500,00

207.245,06

99,88

% ИЗВРШЕЊА

0,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

100,00

% ИЗВРШЕЊА

350.000,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

350.000,00

% ИЗВРШЕЊА

Услуге по
уговору (Одржавање
стручних
предавања из
области
пољопривреде
:
Пољопривред
на стручна
служба Чачак150.000,00
динара и
Институт за
воћарство 200.000,00
динара)

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

218

423

Страна 1885 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

217

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Страна 1886 – Број 10

223

224

224/1

225

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

4631

465

465

465

17. јун 2017. године

Трансфери
осталим
нивоима
власти-Текући
трансфери
високообразовним
институцијама
- Одржавање
стручних
предавања из
области
пољопривреде
Агрономски
факулет Чачак

280.000,00

280.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

280.000,00

280.000,00

100,00

Остале
дотације и
трансферитрошкови
финансирања
прогнозно
извештајне
службе
(Пољопривред
на саветодавна
и стручна
служба Чачак)

300.000,00

225.996,00

75,33

0,00

0,00

0,00

300.000,00

225.996,00

75,33

Остале
дотације и
трансфери Трансфери
научним
институцијама
(Институт за
воћарство)

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

Остале
дотације и
трансферинабавка
феромонских
клопки и
трошкови смс
порука за
обавештавање
пољопривредних
произвођача
(Пољопривред
на саветодавна
и стручна
служба Чачак)

40.000,00

13.740,60

34,35

0,00

0,00

0,00

40.000,00

13.740,60

34,35

УКУПНО ПА
0101-0001
Унапређење
услова за
пољопривред
ну делатност

4.385.500,00

4.020.581,66

91,68

0,00

0,00

0,00

4.385.500,00

4.020.581,66

91,68

01 Приходи из
буџета

4.385.500,00

4.020.581,66

91,68

0,00

0,00

0,00

4.385.500,00

4.020.581,66

91,68

Укупно за
функцију 421

4.385.500,00

4.020.581,66

91,68

0,00

0,00

0,00

4.385.500,00

4.020.581,66

91,68

Извори
финансирања
за функцију
421.
Пољопривреда

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

0,00

0,00

4.385.500,00

4.020.581,66

91,68

Укупно за
програмску
активност
0101-0001

4.385.500,00

4.020.581,66

91,68

0,00

0,00

0,00

4.385.500,00

4.020.581,66

91,68

Специјализова
не услуге Подршка
генетском
унапређењу
сточарства
(матична
евиденција и
увођење
постојећих
запата оваца у
матичну
евиденцију)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Субвенције
приватним
предузећима(Бесповратна
подстицајна
средства за
пољопривредн
у производњу
регистрованим
пољопривредн
им
произвођачим
а)-Распоред и
коришћење
средстава ове
апропријације
вршиће се по
посебном
акту

28.760.000,00

28.621.388,49

99,52

0,00

0,00

0,00

28.760.000,00

28.621.388,49

99,52

Остале
дотације и
трансфери Трансфери
научним
институцијама
(Бесповратна
подстицајна
средства за
пољопривредн
у производњу)

2.000.000,00

2.000.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

100,00

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

91,68

% ИЗВРШЕЊА

4.020.581,66

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

4.385.500,00

% ИЗВРШЕЊА

01 Приходи из
буџета

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1887 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за програмску
активност
0101-0001 Унапређење
услова за
пољопривредну делатност

ПА:
Подстицаји
пољопривредној
производњи

0101-0002

421

Пољопривреда

226

227

228

424

454

465

Страна 1888 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
УКУПНО ПА
0101-0002
Подстицаји
пољопривред
ној
производњи

17. јун 2017. године

30.760.000,00

30.621.388,49

99,55

0,00

0,00

0,00

30.760.000,00

30.621.388,49

99,55

01 Приходи из
буџета

30.760.000,00

30.621.388,49

99,55

0,00

0,00

0,00

30.760.000,00

30.621.388,49

99,55

Укупно за
функцију 421

30.760.000,00

30.621.388,49

99,55

0,00

0,00

0,00

30.760.000,00

30.621.388,49

99,55

01 Приходи из
буџета

30.760.000,00

30.621.388,49

99,55

0,00

0,00

0,00

30.760.000,00

30.621.388,49

99,55

Укупно за
програмску
активност
0101-0002

30.760.000,00

30.621.388,49

99,55

0,00

0,00

0,00

30.760.000,00

30.621.388,49

99,55

Услугe пo
угoвoру Организација
манифестације
"Централна
смотра
српских ракија
шљивовица"

300.000,00

299.962,34

99,99

0,00

0,00

0,00

300.000,00

299.962,34

99,99

Услугe пo
угoвoру Израда Анакса
оперативног
плана одбране
од поплава за
водотокове II
реда за 2016 и
2017 годину

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњeуређење
пољских
путева на
подручју
Чачанског
краја- учешће
града (конкурс
из 2016.
године)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Извори
финансирања
за функцију
421.
Пољопривреда

Извори
финансирања
за програмску
активност
0101-0002 Подстицаји
пољопривредн
ој производњи

0101-0003

ПА: Рурални
развој

421

Пољопривреда

229

229/1

230

423

423

425

232

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

Страна 1889 – Број 10

0,00

0,00

0,00

Зграде и
грађевински
објекти Израда
елабората за
санацију
водотока II
реда

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550.000,00

299.962,34

54,54

0,00

0,00

0,00

550.000,00

299.962,34

54,54

01 Приходи из
буџета

550.000,00

299.962,34

54,54

0,00

0,00

0,00

550.000,00

299.962,34

54,54

07 Приходи од
виших нивоа
властиПројекат
уређење
пољских
путева
конкурс 2016.
године

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Укупно за
функцију 421

550.000,00

299.962,34

54,54

0,00

0,00

0,00

550.000,00

299.962,34

54,54

01 Приходи из
буџета

550.000,00

299.962,34

54,54

0,00

0,00

0,00

550.000,00

299.962,34

54,54

07 Приходи од
виших нивоа
властиПројекат
уређење
пољских
путева
конкурс 2016.
године

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Укупно за
програмску
активност
0101-0003

550.000,00

299.962,34

54,54

0,00

0,00

0,00

550.000,00

299.962,34

54,54

511

УКУПНО ПА
0101-0003
Рурални
развој

% ИЗВРШЕЊА

0,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

0,00

% ИЗВРШЕЊА

0,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

0,00

% ИЗВРШЕЊА

0,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

425

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњeуређење
пољских
путева на
подручју
Чачанског
краја- учешће
Републике
(конкурс из
2016. године)

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Организациона
класификација

231

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
421.
Пољопривреда

Извори
финансирања
за програмску
активност
0101-0003Рурални развој

0101-П9

Пројекат:
Адаптација
лабораторије
за
испитивање
исправности
хране

Страна 1890 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

Пољопривреда

421

233

4632

Трансфери
осталим
нивоима
властиКапитални
трансфери
високообразов
ним
институцијама
-Опрема за
лабораторију
за контролу
квалитета и
праћење
пољопривредн
их производа
и друго
(Агрономски
факулет
Чачак)

2.000.000,00

2.000.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

100,00

УКУПНО
0101-П9
Пројекат:
Адаптација
лабораторије
за
испитивање
исправности
хране

2.000.000,00

2.000.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

100,00

01 Приходи из
буџета

2.000.000,00

2.000.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

100,00

Укупно за
функцију 421

2.000.000,00

2.000.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

100,00

01 Приходи из
буџета

2.000.000,00

2.000.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

100,00

Укупно за
пројекат
0101-П9

2.000.000,00

2.000.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

100,00

01 Приходи из
буџета

37.695.500,00

36.941.932,49

98,00

0,00

0,00

0,00

37.695.500,00

36.941.932,49

98,00

07 Приходи од
виших нивоа
властиПројекат
уређење
пољских
путева
конкурс 2016.
године

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Укупно за
програм 5

37.695.500,00

36.941.932,49

98,00

0,00

0,00

0,00

37.695.500,00

36.941.932,49

98,00

Извори
финансирања
за функцију
421.
Пољопривреда

Извори
финансирања
за пројекат
0101-П9
Адаптација
лабораторије
за испитивање
исправности
хране

Извори
финансирања
за Програм 5.
Развој
пољопривреде

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

132.324.744,00

120.924.671,18

91,38

Остале
дотације и
трансфери-за
рад Научно
технолошког
парка

4.000.000,00

3.978.513,09

99,46

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

3.978.513,09

99,46

УКУПНО ПА
1501-0002
Унапређење
привредног
амбијента

4.000.000,00

3.978.513,09

99,46

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

3.978.513,09

99,46

01 Приходи из
буџета

4.000.000,00

3.978.513,09

99,46

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

3.978.513,09

99,46

Укупно за
функцију 480

4.000.000,00

3.978.513,09

99,46

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

3.978.513,09

99,46

01 Приходи из
буџета

4.000.000,00

3.978.513,09

99,46

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

3.978.513,09

99,46

Укупно за
програмску
активност
1501-0002

4.000.000,00

3.978.513,09

99,46

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

3.978.513,09

99,46

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

0,00

% ИЗВРШЕЊА

0,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

91,38

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА
120.924.671,18

Организациона
класификација

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

02

Страна 1891 – Број 10

132.324.744,00

Укупно глава
10.01. Расходи
градске
управе за
локални
економски
развој

10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

НАУЧНО
ТЕХНОЛОШ
КИ ПАРК

13

1501

ПРОГРАМ 3.
ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ

1501-0002

ПА:
Унапређење
привредног
амбијента
Економски
пословиистраживање и
развој

480

234

465

Извори
финансирања
за функцију
480.
Економски
пословиистраживање и
развој

Извори
финансирања
за програмску
активност
1501-0002Економски
пословиистраживање и
развој

Извори
финансирања
за Програм 3.

Страна 1892 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

Локални
економски
развој
01 Приходи из
буџета

4.000.000,00

3.978.513,09

99,46

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

3.978.513,09

99,46

Укупно за
програм 3

4.000.000,00

3.978.513,09

99,46

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

3.978.513,09

99,46

Укупно глава
10.02. Научно
технолошки
парк

4.000.000,00

3.978.513,09

99,46

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

3.978.513,09

99,46

УКУПНО
РАЗДЕО 10.
ГРАДСКА
УПРАВА ЗА
ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ

136.324.744,00

124.903.184,27

91,62

0,00

0,00

0,00

136.324.744,00

124.903.184,27

91,62

Плaтe, дoдaци
и накнаде
зaпoслeних
(зараде)

13.172.000,00

12.778.205,30

97,01

0,00

0,00

0,00

13.172.000,00

12.778.205,30

97,01

Сoциjaлни
дoпринoси нa
тeрeт
пoслoдaвцa

2.367.400,00

2.286.937,28

96,60

0,00

0,00

0,00

2.367.400,00

2.286.937,28

96,60

ГРАДСКА
УПРАВА ЗА
ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

11

01

РАСХОДИ
ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ЗА
ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

14

06 2

ПРОГРАМ
15.
ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА

0602-0001

ПА:
Функциониса
ње локалне
самоуправе и
градских
општина
Извршни и
законодавни
органи

111

235

236

411

412

237

413

Накнада у
натури

30.000,00

26.400,00

88,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

26.400,00

88,00

238

414

Сoциjaлнa
дaвaњa
зaпoслeнимa

238.000,00

237.636,51

99,85

0,00

0,00

0,00

238.000,00

237.636,51

99,85

Сoциjaлнa
дaвaњa
зaпoслeнимaрешавање
одлива броја
запослених

480.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

480.600,00

0,00

0,00

Накнаде
трошкова за
запослене

252.000,00

208.129,00

82,59

0,00

0,00

0,00

252.000,00

208.129,00

82,59

239

240

4143

415

% ИЗВРШЕЊА

188.893,81

99,94

0,00

0,00

0,00

189.000,00

188.893,81

99,94

422

Tрoшkoви
путoвaњa

150.000,00

37.721,00

25,15

0,00

0,00

0,00

150.000,00

37.721,00

25,15

423

Услугe пo
угoвoрунакнада за
ангажована
лица уговором
и остали
трошкови
управе

200.000,00

28.000,00

14,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

28.000,00

14,00

Остале
дотације и
трансфери

1.723.940,00

1.692.195,83

98,16

0,00

0,00

0,00

1.723.940,00

1.692.195,83

98,16

УКУПНО ПА
0602-0001
Функциониса
ње локалне
самоуправе и
градских
општина

18.802.940,00

17.484.118,73

92,99

0,00

0,00

0,00

18.802.940,00

17.484.118,73

92,99

01 Приходи из
буџета

18.802.940,00

17.484.118,73

92,99

0,00

0,00

0,00

18.802.940,00

17.484.118,73

92,99

Укупно за
функцију 111

18.802.940,00

17.484.118,73

92,99

0,00

0,00

0,00

18.802.940,00

17.484.118,73

92,99

01 Приходи из
буџета

18.802.940,00

17.484.118,73

92,99

0,00

0,00

0,00

18.802.940,00

17.484.118,73

92,99

Укупно за
програмску
активност
0602-0001

18.802.940,00

17.484.118,73

92,99

0,00

0,00

0,00

18.802.940,00

17.484.118,73

92,99

18.802.940,00

17.484.118,73

92,99

0,00

0,00

0,00

18.802.940,00

17.484.118,73

92,99

465

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

189.000,00

% ИЗВРШЕЊА

416

Награде
запосленима и
остали
посебни
расходијубиларне
награде

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

244

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

243

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

242

Страна 1893 – Број 10

Организациона
класификација

241

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
111. Извршни
и законодавни
органи

Извори
финансирања
за програмску
активност
0602-0001
Функциониса
ње локалне
самоуправе и
градских
општина

Извори
финансирања
за Програм 15.
Локална
самоуправа

01 Приходи из
буџета

Страна 1894 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Укупно за
програм 15

18.802.940,00

17.484.118,73

92,99

0,00

0,00

0,00

18.802.940,00

17.484.118,73

92,99

Дотације
невладиним
организацијам
а-Клуб за
дневни
боравак за
одрасла и
стара лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

УКУПНО ПА
0901-0003
Подршка
социохуманитарним
организацијама

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 Приходи из
буџета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Укупно за
функцију 090

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 Приходи из
буџета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Укупно за
програмску
активност
0901-0003

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.948.000,00

16.708.000,00

98,58

0,00

0,00

0,00

16.948.000,00

16.708.000,00

98,58

09 1

ПРОГРАМ
11.
СОЦИЈАЛНА
И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА

0901-0003

ПА: Подршка
социохуманитарни
м
организација
ма

090

Социјална
заштита
некласификов
ана на другом
месту

245

481

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
090 Социјална
заштита
некласификов
ана на другом
месту

Извори
финансирања
за програмску
активност
0901-0003
Подршка
социохуманитарним
организацијама

ПА:
Социјалне
помоћи

0901-0001

Социјална
заштита
некласификов
ана на другом
месту

090

246

472

Нakнaдe зa
сoциjaлну
зaштиту из
буџeтaСтуденске и
ученичке
стипендије и
награде

189.761,90

99,87

0,00

0,00

0,00

190.000,00

189.761,90

99,87

Накнаде за
социјалну
заштиту из
буџета-помоћ
деци
(субвенција
за приватне
вртиће)Распоред и
коришћење
средстава ове
апропријације
вршиће се по
посебном
акту

17.500.000,00

16.777.624,76

95,87

0,00

0,00

0,00

17.500.000,00

16.777.624,76

95,87

УКУПНО ПА
0901-0001
Социјалне
помоћи

34.638.000,00

33.675.386,66

97,22

0,00

0,00

0,00

34.638.000,00

33.675.386,66

97,22

01 Приходи из
буџета

34.638.000,00

33.675.386,66

97,22

0,00

0,00

0,00

34.638.000,00

33.675.386,66

97,22

Укупно за
функцију 090

34.638.000,00

33.675.386,66

97,22

0,00

0,00

0,00

34.638.000,00

33.675.386,66

97,22

01 Приходи из
буџета

34.638.000,00

33.675.386,66

97,22

0,00

0,00

0,00

34.638.000,00

33.675.386,66

97,22

Укупно за
програмску
активност
0901-0001

34.638.000,00

33.675.386,66

97,22

0,00

0,00

0,00

34.638.000,00

33.675.386,66

97,22

01 Приходи из
буџета

34.638.000,00

33.675.386,66

97,22

0,00

0,00

0,00

34.638.000,00

33.675.386,66

97,22

Укупно за
програм 11

34.638.000,00

33.675.386,66

97,22

0,00

0,00

0,00

34.638.000,00

33.675.386,66

97,22

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

190.000,00

% ИЗВРШЕЊА

Накнаде за
социјалну
заштиту из
буџета-помоћ
деци

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

472

% ИЗВРШЕЊА

248

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

472

Страна 1895 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

247

Организациона
класификација

Економска класификација

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
090 Социјална
заштита
некласификов
ана на другом
месту

Извори
финансирања
за програмску
активност
0901-0001
Социјалне
помоћи

Извори
финансирања
за Програм 11.
Социјална
заштита

Страна 1896 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

ПРОГРАМ 2.
КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ

06 1

ПА: Јавни
превоз

0601-0005

Социјална
заштита
некласификов
ана на другом
месту

090

249

472

Накнаде за
социјалну
заштиту из
буџетабесплатан
превоз лица
старијих од 65
година и друге
категорије по
правилнику

26.000.000,00

25.999.999,92

100,00

0,00

0,00

0,00

26.000.000,00

25.999.999,92

100,00

УКУПНО ПА
0601-0005
Јавни превоз

26.000.000,00

25.999.999,92

100,00

0,00

0,00

0,00

26.000.000,00

25.999.999,92

100,00

01 Приходи из
буџета

26.000.000,00

25.999.999,92

100,00

0,00

0,00

0,00

26.000.000,00

25.999.999,92

100,00

Укупно за
функцију 090

26.000.000,00

25.999.999,92

100,00

0,00

0,00

0,00

26.000.000,00

25.999.999,92

100,00

01 Приходи из
буџета

26.000.000,00

25.999.999,92

100,00

0,00

0,00

0,00

26.000.000,00

25.999.999,92

100,00

Укупно за
програмску
активност
0601-0005

26.000.000,00

25.999.999,92

100,00

0,00

0,00

0,00

26.000.000,00

25.999.999,92

100,00

01 Приходи из
буџета

26.000.000,00

25.999.999,92

100,00

0,00

0,00

0,00

26.000.000,00

25.999.999,92

100,00

Укупно за
програм 2

26.000.000,00

25.999.999,92

100,00

0,00

0,00

0,00

26.000.000,00

25.999.999,92

100,00

Извори
финансирања
за функцију
090. Социјална
заштита
неквалификов
ана на другом
месту

Извори
финансирања
за програмску
активност
0601-0005
Јавни превоз

Извори
финансирања
за Програм 2
Комунална
делатност

20 3

ПРОГРАМ
10. СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВА
ЊЕ

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

% ИЗВРШЕЊА

0,00

0,00

950.000,00

698.750,00

73,55

УКУПНО
2003-П5
Пројекат:
Финансирање
наградне
екскурзије за
вуковце
средњих
школа

950.000,00

698.750,00

73,55

0,00

0,00

0,00

950.000,00

698.750,00

73,55

01 Приходи из
буџета

950.000,00

698.750,00

73,55

0,00

0,00

0,00

950.000,00

698.750,00

73,55

Укупно за
функцију 090

950.000,00

698.750,00

73,55

0,00

0,00

0,00

950.000,00

698.750,00

73,55

01 Приходи из
буџета

950.000,00

698.750,00

73,55

0,00

0,00

0,00

950.000,00

698.750,00

73,55

Укупно за
пројекат
2003-П5

950.000,00

698.750,00

73,55

0,00

0,00

0,00

950.000,00

698.750,00

73,55

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

% ИЗВРШЕЊА

0,00

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

73,55

Социјална
заштита
некласификов
ана на другом
месту

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

698.750,00

Организациона
класификација

950.000,00

090

472

Страна 1897 – Број 10

Накнаде за
социјалну
заштиту из
буџетаНаградна
екскурзија за
вуковце
средњих
школаРаспоред и
коришћење
средстава ове
апропријације
вршиће се по
посебном
акту

2003-П5

Пројекат:
Финансирање
наградне
екскурзије за
вуковце
средњих
школа

250

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
090. Социјална
заштита
некласификов
ана на другом
месту

Извори
финансирања
за пројекат
2003-П5
Финансирање
наградне
екскурзије за
вуковце
средњих
школа

Страна 1898 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за Програм 10
Средње
образовање

11

02

01 Приходи из
буџета

950.000,00

698.750,00

73,55

0,00

0,00

0,00

950.000,00

698.750,00

73,55

Укупно за
програм 10

950.000,00

698.750,00

73,55

0,00

0,00

0,00

950.000,00

698.750,00

73,55

Укупно глава
11.01. Расходи
градске
управе за
друштвене
делатности

80.390.940,00

77.858.255,31

96,85

0,00

0,00

0,00

80.390.940,00

77.858.255,31

96,85

Трансфери
осталим
нивоима
власти-Текући
трансфери
основним
школамa

234.704.213,00

199.436.143,26

84,97

0,00

0,00

0,00

234.704.213,00

199.436.143,26

84,97

Трансфери
осталим
нивоима
власти-Текући
трансфери
основним
школамaСузбијање
наркоманије у
основним
школама

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

Трансфери
осталим
нивоима
властиКапитални
трансфери
основним
школама

17.153.794,00

15.919.215,88

92,80

0,00

0,00

0,00

17.153.794,00

15.919.215,88

92,80

УКУПНО ПА
2002-0001
Функциониса
ње основних
школа

252.358.007,00

215.355.359,14

85,34

0,00

0,00

0,00

252.358.007,00

215.355.359,14

85,34

01 Приходи из
буџета

252.358.007,00

215.355.359,14

85,34

0,00

0,00

0,00

252.358.007,00

215.355.359,14

85,34

Укупно за
функцију 912

252.358.007,00

215.355.359,14

85,34

0,00

0,00

0,00

252.358.007,00

215.355.359,14

85,34

ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ

15

20 2

ПРОГРАМ 9.
ОСНОВНО
ОБРАЗОВА
ЊЕ

2002-0001

ПА:
Функциониса
ње основних
школа
Основно
образовање

912

251

251/1

252

4631

4631

4632

Извори
финансирања
за функцију
912. Основно
образовање

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

0,00

0,00

252.358.007,00

215.355.359,14

85,34

Укупно за
програмску
активност
2002-0001

252.358.007,00

215.355.359,14

85,34

0,00

0,00

0,00

252.358.007,00

215.355.359,14

85,34

01 Приходи из
буџета

252.358.007,00

215.355.359,14

85,34

0,00

0,00

0,00

252.358.007,00

215.355.359,14

85,34

Укупно за
програм 9

252.358.007,00

215.355.359,14

85,34

0,00

0,00

0,00

252.358.007,00

215.355.359,14

85,34

300.000,00

299.832,28

99,94

0,00

0,00

0,00

300.000,00

299.832,28

99,94

6.500.000,00

6.476.761,02

99,64

0,00

0,00

0,00

6.500.000,00

6.476.761,02

99,64

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

85,34

% ИЗВРШЕЊА

215.355.359,14

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

252.358.007,00

% ИЗВРШЕЊА

01 Приходи из
буџета

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1899 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за програмску
активност
2002-0001
Функциониса
ње основних
школа

Извори
финансирања
за Програм 9.
Основно
образовање

ПРОГРАМ 6.
ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

04 1

ПА:
Управљање
заштитом
животне
средине и
природних
вредности

0401-0001

Заштита
животне
средине

500

253

254

4631

4632

Трансфери
осталим
нивоима
властиТекући
трансфери
основним
школамaЕколошко
образовање
становништваеко лист
Трансфери
осталим
нивоима
властиКапитални
трансфери
основним
школама Повећање
енергетске
ефикасности
(основна
школа
Прељина
2.000.000,00
динара;
осноовна
школа "Филип
Филиповић"
1.000.000,00
динара;
основна школа
"Ратко
Митровић"
1.000.000,00
динара;
основна школа

Страна 1900 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

"Бранислав
Петровић
Слатина"
1.000.000,00
динара;
основна школа
"Вук Караџић"
1.000.000,00
динара;
основна школа
"Божо Томић"
Пријевор
500.000,00
динара)

УКУПНО ПА
0401-0001
Управљање
заштитом
животне
средине и
природних
вредности

6.800.000,00

6.776.593,30

99,66

0,00

0,00

0,00

6.800.000,00

6.776.593,30

99,66

01 Приходи из
буџета

6.800.000,00

6.776.593,30

99,66

0,00

0,00

0,00

6.800.000,00

6.776.593,30

99,66

Укупно за
функцију 500

6.800.000,00

6.776.593,30

99,66

0,00

0,00

0,00

6.800.000,00

6.776.593,30

99,66

01 Приходи из
буџета

6.800.000,00

6.776.593,30

99,66

0,00

0,00

0,00

6.800.000,00

6.776.593,30

99,66

Укупно за
програмску
активност
0401-0001

6.800.000,00

6.776.593,30

99,66

0,00

0,00

0,00

6.800.000,00

6.776.593,30

99,66

01 Приходи из
буџета

6.800.000,00

6.776.593,30

99,66

0,00

0,00

0,00

6.800.000,00

6.776.593,30

99,66

Укупно за
програм 6

6.800.000,00

6.776.593,30

99,66

0,00

0,00

0,00

6.800.000,00

6.776.593,30

99,66

Извори
финансирања
за функцију
500. Заштита
животне
средине

Извори
финансирања
за програмску
активност
0401-0001 Управљање
заштитом
животне
средине и
природних
вредности

Извори
финансирања
за Програм 6.
Заштита
животне
средине

07 1

ПРОГРАМ 7.
ПУТНА
ИНФРАСТРУКТУРА

0701-П3

Пројекат:
Унапређење
безбедности
саобраћаја на
путевима

360

Јавни ред и
безбедност
некласификов
ан на другом
месту

255

256

4631

4632

Трансфери
осталим
нивоима
власти-Текући
трансфери
основним
школамaедукација
ученика
основних
школа

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

% ИЗВРШЕЊА

Страна 1901 – Број 10

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Организациона
класификација

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

1.100.000,00

98.901,00

8,99

0,00

0,00

0,00

1.100.000,00

98.901,00

8,99

380.000,00

378.177,22

99,52

0,00

0,00

0,00

380.000,00

378.177,22

99,52

1.480.000,00

477.078,22

32,24

0,00

0,00

0,00

1.480.000,00

477.078,22

32,24

01 Приходи из
буџетаНаменска
средства од
прихода од
новчаних
казни за
саобраћајне
прекршаје

1.480.000,00

477.078,22

32,24

0,00

0,00

0,00

1.480.000,00

477.078,22

32,24

Укупно за
функцију 360

1.480.000,00

477.078,22

32,24

0,00

0,00

0,00

1.480.000,00

477.078,22

32,24

1.480.000,00

477.078,22

32,24

0,00

0,00

0,00

1.480.000,00

477.078,22

32,24

Трансфери
осталим
нивоима
власти Капитални
трансфери
основним
школамa набавка
опреме за
унапређења
безбедности
саобраћаја за
школске
установе
УКУПНО
0701-П3
Пројекат:
Унапређење
безбедности
саобраћаја на
путевима
Извори
финансирања
за функцију
360. Јавни ред
и безбедност
некласификов
ан на другом
месту

Извори
финансирања
за пројекат
0701-П3
Унапређење
безбедности
саобраћаја на
путевима

01 Приходи из
буџетаНаменска
средства од

Страна 1902 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

прихода од
новчаних
казни за
саобраћајне
прекршаје

Укупно за
пројекат
0701-П3

1.480.000,00

477.078,22

32,24

0,00

0,00

0,00

1.480.000,00

477.078,22

32,24

01 Приходи из
буџетаНаменска
средства од
прихода од
новчаних
казни за
саобраћајне
прекршаје

1.480.000,00

477.078,22

32,24

0,00

0,00

0,00

1.480.000,00

477.078,22

32,24

Укупно за
програм 7

1.480.000,00

477.078,22

32,24

0,00

0,00

0,00

1.480.000,00

477.078,22

32,24

Укупно глава
11.02.
Основне
школе

260.638.007,00

222.609.030,66

85,41

0,00

0,00

0,00

260.638.007,00

222.609.030,66

85,41

Плaтe, дoдaци
и накнаде
зaпoслeних
(зараде)

2.303.750,00

2.266.194,03

98,37

0,00

0,00

0,00

2.303.750,00

2.266.194,03

98,37

Сoциjaлни
дoпринoси нa
тeрeт
пoслoдaвцa

426.800,00

405.648,57

95,04

0,00

0,00

0,00

426.800,00

405.648,57

95,04

Сoциjaлнa
дaвaњa
зaпoслeнимaрешавање
одлива броја
запослених

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Накнаде
трошкова за
запослене

60.000,00

57.816,00

96,36

0,00

0,00

0,00

60.000,00

57.816,00

96,36

Извори
финансирања
за Програм 7.
Путна
инфраструктура

11

03

РЕГИОНАЛ
НИ ЦЕНТАР
ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИ
РАЗВОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ У
ОБРАЗОВАЊУ

16

ПРОГРАМ 9.
ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ

20 2

ПА:
Функциониса
ње основних
школа

2002-0001

Основно
образовање

912

257

258

259

260

411

412

4143

415

265

266

267

268

269

270

271

271/1

423

424

425

426

465

511

512

515

515

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

137.479,78

99,99

0,00

0,00

0,00

137.500,00

137.479,78

99,99

Стaлни
трoшkoви

555.000,00

453.429,39

81,70

312.000,00

202.315,04

64,84

867.000,00

655.744,43

75,63

Tрoшkoви
путoвaњa

0,00

0,00

0,00

400.000,00

153.293,94

38,32

400.000,00

153.293,94

38,32

4.448.130,00

4.193.029,12

94,26

3.752.000,00

2.685.421,64

71,57

8.200.130,00

6.878.450,76

83,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106.000,00

105.983,00

99,98

350.000,00

140.476,00

40,14

456.000,00

246.459,00

54,05

443.000,00

442.998,93

100,00

1.250.000,00

472.319,09

37,79

1.693.000,00

915.318,02

54,06

300.000,00

300.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

395.000,00

79,00

500.000,00

395.000,00

79,00

0,00

0,00

0,00

563.000,00

418.610,06

74,35

563.000,00

418.610,06

74,35

0,00

0,00

0,00

200.000,00

82.752,00

41,38

200.000,00

82.752,00

41,38

220.000,00

220.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

220.000,00

220.000,00

100,00

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

137.500,00

% ИЗВРШЕЊА

Награде
запосленима и
остали
посебни
расходијубиларне
награде

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

264

422

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

263

421

% ИЗВРШЕЊА

262

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

416

Страна 1903 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

261

Организациона
класификација

Економска класификација

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Услугe пo
угoвoру

Спeциjaлизoвa
нe услугe

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњe

Maтeриjaл

Остале
дотације и
трансфери

Згрaдe и
грaђeвинсkи
oбjekти

Maшинe и
oпрeмa

Нематеријална
имовина

Нематеријална
имовина

Страна 1904 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

УКУПНО ПА
2002-0001
Функциониса
ње основних
школа
9.000.180,00

8.582.578,82

95,36

7.327.000,00

4.550.187,77

62,10

16.327.180,00

13.132.766,59

80,43

8.780.180,00

8.362.578,82

95,24

0,00

0,00

0,00

8.780.180,00

8.362.578,82

95,24

0,00

0,00

0,00

7.327.000,00

4.550.187,77

62,10

7.327.000,00

4.550.187,77

62,10

220.000,00

220.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

220.000,00

220.000,00

100,00

9.000.180,00

8.582.578,82

95,36

7.327.000,00

4.550.187,77

62,10

16.327.180,00

13.132.766,59

80,43

8.780.180,00

8.362.578,82

95,24

0,00

0,00

0,00

8.780.180,00

8.362.578,82

95,24

0,00

0,00

0,00

7.327.000,00

4.550.187,77

62,10

7.327.000,00

4.550.187,77

62,10

220.000,00

220.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

220.000,00

220.000,00

100,00

Извори
финансирања
за функцију
912. Основно
образовање

01 Приходи из
буџета

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

13.1 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства од
Министарства
културе и
информисања

Укупно за
функцију 912

Извори
финансирања
за програмску
активност
2002-0001
Функциониса
ње основних
школа

01 Приходи из
буџета

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

13.1 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства од
Министарства

17. јун 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Страна 1905 – Број 10

културе и
информисања

Укупно за
програмску
активност
2002-0001
9.000.180,00

8.582.578,82

95,36

7.327.000,00

4.550.187,77

62,10

16.327.180,00

13.132.766,59

80,43

8.780.180,00

8.362.578,82

95,24

0,00

0,00

0,00

8.780.180,00

8.362.578,82

95,24

0,00

0,00

0,00

7.327.000,00

4.550.187,77

62,10

7.327.000,00

4.550.187,77

62,10

220.000,00

220.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

220.000,00

220.000,00

100,00

9.000.180,00

8.582.578,82

95,36

7.327.000,00

4.550.187,77

62,10

16.327.180,00

13.132.766,59

80,43

9.000.180,00

8.582.578,82

95,36

7.327.000,00

4.550.187,77

62,10

16.327.180,00

13.132.766,59

80,43

Извори
финансирања
за Програм 9.
Основно
образовање

01 Приходи из
буџета

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

13.1 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства од
Министарства
културе и
информисања

Укупно за
програм 9

Укупно глава
11.03.
Регионални
центар за
професионал
ни развој
запослених у
образовању

11

04

17

РЕГИОНАЛНИ
ЦЕНТАР ЗА
ТАЛЕНТЕ

2.221.659,16

94,54

0,00

0,00

0,00

2.350.000,00

2.221.659,16

94,54

2.350.000,00

2.221.659,16

94,54

0,00

0,00

0,00

2.350.000,00

2.221.659,16

94,54

2.350.000,00

2.221.659,16

94,54

0,00

0,00

0,00

2.350.000,00

2.221.659,16

94,54

2.350.000,00

2.221.659,16

94,54

0,00

0,00

0,00

2.350.000,00

2.221.659,16

94,54

% ИЗВРШЕЊА

2.350.000,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

ПА:
Функциониса
ње основних
школа

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

2002-0001

% ИЗВРШЕЊА

ПРОГРАМ 9.
ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

20 2

17. јун 2017. године

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Организациона
класификација

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

Страна 1906 – Број 10

Специјално
основно
образовање

915

272

4631

Трансфери
осталим
нивоима
власти-Текући
трансфери

УКУПНО ПА
2002-0001
Функциониса
ње основних
школа

Извори
финансирања
за функцију
915.
Специјално
основно
образовање

01 Приходи из
буџета

Укупно за
функцију 915

Извори
финансирања
за програмску
активност
2002-0001
Функционисање основних
школа

17. јун 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
01 Приходи из
буџета

Страна 1907 – Број 10

2.350.000,00

2.221.659,16

94,54

0,00

0,00

0,00

2.350.000,00

2.221.659,16

94,54

2.350.000,00

2.221.659,16

94,54

0,00

0,00

0,00

2.350.000,00

2.221.659,16

94,54

2.350.000,00

2.221.659,16

94,54

0,00

0,00

0,00

2.350.000,00

2.221.659,16

94,54

2.350.000,00

2.221.659,16

94,54

0,00

0,00

0,00

2.350.000,00

2.221.659,16

94,54

2.350.000,00

2.221.659,16

94,54

0,00

0,00

0,00

2.350.000,00

2.221.659,16

94,54

2.980.000,00

1.861.966,20

62,48

0,00

0,00

0,00

2.980.000,00

1.861.966,20

62,48

220.000,00

33.600,00

15,27

0,00

0,00

0,00

220.000,00

33.600,00

15,27

Укупно за
програмску
активност
2002-0001

Извори
финансирања
за Програм 9.
Основно
образовање

01 Приходи из
буџета

Укупно за
програм 9

Укупно глава
11.04.
Регионални
центар за
таленте

11

05

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ
ШКОЛЕ

18

ПРОГРАМ 9.
ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ

20 2

ПА:
Функциониса
ње основних
школа

2002-0001

Основно
образовањеспецијализоване школе

912

273

274

423

Услугe пo
угoвoруСпецијализоване школе

472

Страна 1908 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

Нakнaдe зa
сoциjaлну
зaштиту из
буџeтaсоцијална
давања,
рефундација
трошкова
превоза за
децу са
посебним
потребама

УКУПНО ПА
2002-0001
Функционисање
основних
школа
3.200.000,00

1.895.566,20

59,24

0,00

0,00

0,00

3.200.000,00

1.895.566,20

59,24

3.200.000,00

1.895.566,20

59,24

0,00

0,00

0,00

3.200.000,00

1.895.566,20

59,24

3.200.000,00

1.895.566,20

59,24

0,00

0,00

0,00

3.200.000,00

1.895.566,20

59,24

3.200.000,00

1.895.566,20

59,24

0,00

0,00

0,00

3.200.000,00

1.895.566,20

59,24

3.200.000,00

1.895.566,20

59,24

0,00

0,00

0,00

3.200.000,00

1.895.566,20

59,24

Извори
финансирања
за функцију
912. Основно
образовање

01 Приходи из
буџета

Укупно за
функцију 912

Извори
финансирања
за програмску
активност
2002-0001
Функциониса
ње основних
школа

01 Приходи из
буџета

Укупно за
програмску
активност
2002-0001

Извори
финансирања
за Програм 9.
Основно
образовање

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

% ИЗВРШЕЊА

1.895.566,20

59,24

0,00

0,00

0,00

3.200.000,00

1.895.566,20

59,24

Укупно за
програм 9

3.200.000,00

1.895.566,20

59,24

0,00

0,00

0,00

3.200.000,00

1.895.566,20

59,24

Укупно глава
11.05.
Специјализов
ане школе

3.200.000,00

1.895.566,20

59,24

0,00

0,00

0,00

3.200.000,00

1.895.566,20

59,24

Трансфери
осталим
нивоима
власти-Текући
трансфери
средњим
школама

78.305.293,00

66.112.394,34

84,43

0,00

0,00

0,00

78.305.293,00

66.112.394,34

84,43

Трансфери
осталим
нивоима
власти-Текући
трансфери
средњим
школама Сузбијање
наркоманије у
средњим
школама

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

Трансфери
осталим
нивоима
властиКапитални
трансфери
средњим
школама

7.226.000,00

4.223.321,99

58,45

0,00

0,00

0,00

7.226.000,00

4.223.321,99

58,45

УКУПНО ПА
2003-0001
Функциониса
ње средњих
школа

86.031.293,00

70.335.716,33

81,76

0,00

0,00

0,00

86.031.293,00

70.335.716,33

81,76

% ИЗВРШЕЊА

3.200.000,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

01 Приходи из
буџета

Организациона
класификација

Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Страна 1909 – Број 10

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

06

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

11

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

СРЕДЊЕ
ШКОЛЕ

19

20 3

ПРОГРАМ
10. СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ

2003-0001

ПА:
Функциониса
ње средњих
школа
Средње
образовање

920

275

275/1

276

4631

4631

4632

Извори
финансирања
за функцију
920. Средње
образовање

Страна 1910 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

01 Приходи из
буџета

86.031.293,00

70.335.716,33

81,76

0,00

0,00

0,00

86.031.293,00

70.335.716,33

81,76

Укупно за
функцију 920

86.031.293,00

70.335.716,33

81,76

0,00

0,00

0,00

86.031.293,00

70.335.716,33

81,76

01 Приходи из
буџета

86.031.293,00

70.335.716,33

81,76

0,00

0,00

0,00

86.031.293,00

70.335.716,33

81,76

Укупно за
програмску
активност
2003-0001

86.031.293,00

70.335.716,33

81,76

0,00

0,00

0,00

86.031.293,00

70.335.716,33

81,76

01 Приходи из
буџета

86.031.293,00

70.335.716,33

81,76

0,00

0,00

0,00

86.031.293,00

70.335.716,33

81,76

Укупно за
програм 10

86.031.293,00

70.335.716,33

81,76

0,00

0,00

0,00

86.031.293,00

70.335.716,33

81,76

Трансфери
осталим
нивоима
власти- (Еко
фестОдржавање
светског дана
заштите
животне
средине)

400.000,00

400.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

100,00

УКУПНО ПА
0401-0001
Управљање
заштитом
животне
средине и
природних
вредности

400.000,00

400.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

100,00

01 Приходи из
буџета

400.000,00

400.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

100,00

Укупно за
функцију 500

400.000,00

400.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

100,00

Извори
финансирања
за програмску
активност
2003-0001
Функциониса
ње средњих
школа

Извори
финансирања
за Програм 10.
Средње
образовање

ПРОГРАМ 6.
ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

04 1

ПА:
Управљање
заштитом
животне
средине и
природних
вредности

0401-0001

Заштита
животне
средине

500

277

4631

Извори
финансирања
за функцију
500. Заштита
животне
средине

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

% ИЗВРШЕЊА

100,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

100,00

Укупно за
програмску
активност
0401-0001

400.000,00

400.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

100,00

01 Приходи из
буџета

400.000,00

400.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

100,00

Укупно за
програм 6

400.000,00

400.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

100,00

Трансфери
осталим
нивоима
власти-Текући
трансфери
средњим
школамaнабавка
симулатора
алкохолисанос
ти код младих

70.000,00

69.999,60

100,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

69.999,60

100,00

УКУПНО
0701-П3
Пројекат:
Унапређење
безбедности
саобраћаја на
путевима

70.000,00

69.999,60

100,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

69.999,60

100,00

70.000,00

69.999,60

100,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

69.999,60

100,00

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

400.000,00

% ИЗВРШЕЊА

400.000,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

01 Приходи из
буџета

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1911 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за програмску
активност
0401-0001 Управљање
заштитом
животне
средине и
природних
вредности

Извори
финансирања
за Програм 6.
Заштита
животне
средине

07 1

ПРОГРАМ 7.
ПУТНА
ИНФРАСТР
УКТУРА

0701-П3

Пројекат:
Унапређење
безбедности
саобраћаја на
путевима

360

Јавни ред и
безбедност
некласификов
ан на другом
месту

278

4631

Извори
финансирања
за функцију
360. Јавни ред
и безбедност
некласификов
ан на другом
месту
01 Приходи из
буџетаНаменска
средства од
прихода од

Страна 1912 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

новчаних
казни за
саобраћајне
прекршаје

Укупно за
функцију 360

70.000,00

69.999,60

100,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

69.999,60

100,00

01 Приходи из
буџетаНаменска
средства од
прихода од
новчаних
казни за
саобраћајне
прекршаје

70.000,00

69.999,60

100,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

69.999,60

100,00

Укупно за
пројекат
0701-П3

70.000,00

69.999,60

100,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

69.999,60

100,00

01 Приходи из
буџетаНаменска
средства од
прихода од
новчаних
казни за
саобраћајне
прекршаје

70.000,00

69.999,60

100,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

69.999,60

100,00

Укупно за
програм 7

70.000,00

69.999,60

100,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

69.999,60

100,00

Укупно глава
11.06. Средње
школе

86.501.293,0
0

70.805.715,9
3

81,86

0,00

0,00

0,00

86.501.293,0
0

70.805.715,9
3

81,86

Извори
финансирања
за пројекат
0701-П3
Унапређење
безбедности
саобраћаја на
путевима

Извори
финансирања
за Програм 7.
Путна
инфраструктура

11

07

УСТАНОВЕ
КУЛТУРЕ И
КУЛТУРНО
УМЕТНИЧКА
ДРУШТВА

20

ПРОГРАМ
13. РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ

1201

1201-0001

820

ПА:
Функциониса
ње локалних
установа
културесредства
Града
Услуге
културе

416

286

421

287

422

288

423

Плaтe, дoдaци
и накнаде
зaпoслeних
(зараде)

72.770.208,00

72.700.037,00

99,90

1.218.060,00

755.692,00

62,04

73.988.268,00

73.455.729,00

99,28

Сoциjaлни
дoпринoси нa
тeрeт
пoслoдaвцa

13.055.820,00

13.021.720,17

99,74

222.122,00

126.857,44

57,11

13.277.942,00

13.148.577,61

99,03

572.000,00

454.812,65

79,51

174.000,00

96.517,55

55,47

746.000,00

551.330,20

73,90

Сoциjaлнa
дaвaњa
зaпoслeнимaрешавање
одлива броја
запослених

1.131.000,00

463.477,89

40,98

35.418,00

0,00

0,00

1.166.418,00

463.477,89

39,74

Социјална
давања
запосленима

1.820.000,00

473.477,00

26,02

975.000,00

125.351,81

12,86

2.795.000,00

598.828,81

21,43

Накнаде
трошкова за
запослене

2.670.000,00

2.120.371,36

79,41

50.000,00

0,00

0,00

2.720.000,00

2.120.371,36

77,95

Награде
запосленима и
остали
посебни
расходијубиларне
награде

2.560.000,00

2.223.150,13

86,84

1.050.000,00

772.790,17

73,60

3.610.000,00

2.995.940,30

82,99

Стaлни
трoшkoви

17.865.000,00

12.120.000,26

67,84

1.405.000,00

785.939,48

55,94

19.270.000,00

12.905.939,74

66,97

Tрoшkoви
путoвaњa

50.000,00

45.251,78

90,50

60.000,00

58.179,95

96,97

110.000,00

103.431,73

94,03

Услугe пo
угoвoру

3.280.000,00

1.954.184,97

59,58

743.000,00

373.704,51

50,30

4.023.000,00

2.327.889,48

57,86

349.000,00

205.767,67

58,96

40.000,00

3.500,00

8,75

389.000,00

209.267,67

53,80

Накнаде у
натури

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

285

415

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

284

414

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

283

4143

% ИЗВРШЕЊА

282

413

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

281

412

% ИЗВРШЕЊА

280

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

411

Страна 1913 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

279

Организациона
класификација

Економска класификација

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

289

424

Спeциjaлизoвa
нe услугe

290

425

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњe

3.660.000,00

2.730.533,76

74,60

1.059.000,00

147.011,37

13,88

4.719.000,00

2.877.545,13

60,98

291

426

Maтeриjaл

2.997.000,00

2.516.493,58

83,97

1.517.000,00

653.295,64

43,06

4.514.000,00

3.169.789,22

70,22

292

465

Остале
дотације и
трансфери

7.750.000,00

7.457.408,53

96,22

176.000,00

56.971,72

32,37

7.926.000,00

7.514.380,25

94,81

465.000,00

180.574,85

38,83

126.000,00

56.741,77

45,03

591.000,00

237.316,62

40,16

2.970.000,00

2.501.891,91

84,24

180.000,00

0,00

0,00

3.150.000,00

2.501.891,91

79,43

293

294

482

483

Пoрeзи,
oбaвeзнe
тakсe, kaзнe и
пенали
Нoвчaнe kaзнe
и пенали пo

Страна 1914 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

рeшeњу
судoвa

295

511

Згрaдe и
грaђeвинсkи
oбjekти

600.000,00

597.714,48

99,62

103.720,00

103.700,00

99,98

703.720,00

701.414,48

99,67

1.400.000,00

1.217.199,74

86,94

1.774.000,00

1.504.615,23

84,81

3.174.000,00

2.721.814,97

85,75

296

512

Машине и
опрема

297

515

Нематеријална
имовина

30.000,00

26.577,00

88,59

111.000,00

98.607,32

88,84

141.000,00

125.184,32

88,78

УКУПНО ПА
1201-0001
Функциониса
ње локалних
установа
културесредства
Града

135.995.028,00

123.010.644,73

90,45

11.019.320,00

5.719.475,96

51,90

147.014.348,00

128.730.120,69

87,56

01 Приходи из
буџета

135.995.028,00

123.010.644,73

90,45

0,00

0,00

0,00

135.995.028,00

123.010.644,73

90,45

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

0,00

0,00

0,00

11.019.320,00

5.719.475,96

51,90

11.019.320,00

5.719.475,96

51,90

135.995.028,00

123.010.644,73

90,45

11.019.320,00

5.719.475,96

51,90

147.014.348,00

128.730.120,69

87,56

01 Приходи из
буџета

135.995.028,00

123.010.644,73

90,45

0,00

0,00

0,00

135.995.028,00

123.010.644,73

90,45

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

0,00

0,00

0,00

11.019.320,00

5.719.475,96

51,90

11.019.320,00

5.719.475,96

51,90

135.995.028,00

123.010.644,73

90,45

11.019.320,00

5.719.475,96

51,90

147.014.348,00

128.730.120,69

87,56

Извори
финансирања
за функцију
820. Установе
културе

Укупно за
функцију 820
Извори
финансирања
за програмску
активност
1201-0001
Функциониса
ње локалних
установа
културесредства Града

Укупно за
програмску
активност
1201-0001
ПА:
Функциониса
ње локалних
установа
културесредства
Републике

1201-0001

Услуге
културе

820

298

422

Tрoшkoви
путoвaњa

66.000,00

63.369,44

96,01

0,00

0,00

0,00

66.000,00

63.369,44

96,01

299

423

Услугe пo
угoвoру

81.000,00

78.945,00

97,46

0,00

0,00

0,00

81.000,00

78.945,00

97,46

300

424

Спeциjaлизoвa
нe услугe

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

301

425

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњe

4.061.000,00

59.659,80

1,47

0,00

0,00

0,00

4.061.000,00

59.659,80

1,47

Maтeриjaл

146.000,00

141.674,80

97,04

0,00

0,00

0,00

146.000,00

141.674,80

97,04

302

426

% ИЗВРШЕЊА

999.600,00

99,86

0,00

0,00

0,00

1.001.000,00

999.600,00

99,86

Нематеријална
имовина

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

УКУПНО ПА
1201-0001
Функциониса
ње локалних
установа
културесредства
Републике

5.357.000,00

1.343.249,04

25,07

0,00

0,00

0,00

5.357.000,00

1.343.249,04

25,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07 Донације од
осталих нивоа
власти средства од
Министарства
културе и
информисања

5.357.000,00

1.343.249,04

25,07

0,00

0,00

0,00

5.357.000,00

1.343.249,04

25,07

Укупно за
функцију 820

5.357.000,00

1.343.249,04

25,07

0,00

0,00

0,00

5.357.000,00

1.343.249,04

25,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.357.000,00

1.343.249,04

25,07

0,00

0,00

0,00

5.357.000,00

1.343.249,04

25,07

5.357.000,00

1.343.249,04

25,07

0,00

0,00

0,00

5.357.000,00

1.343.249,04

25,07

% ИЗВРШЕЊА

1.001.000,00

Машине и
опрема

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

515

% ИЗВРШЕЊА

304

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

512

Страна 1915 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

303

Организациона
класификација

Економска класификација

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
820. Установе
културе

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

Извори
финансирања
за програмску
активност
1201-0001
Функционисање локалних
установа
културесредства
Републике

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

07 Донације од
осталих нивоа
власти средства од
Министарства
културе
иинформисања

Страна 1916 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

Укупно за
програмску
активност
1201-0001
ПА:
Подстицаји
културном и
уметничком
стваралаштв
у-средства
Града

1201-0002

Услуге
културе

820

305

306

307

308

411

412

4143

415

Плaтe, дoдaци
и накнаде
зaпoслeних
(зараде)

0,00

0,00

0,00

582.000,00

0,00

0,00

582.000,00

0,00

0,00

Сoциjaлни
дoпринoси нa
тeрeт
пoслoдaвцa

0,00

0,00

0,00

104.760,00

0,00

0,00

104.760,00

0,00

0,00

Сoциjaлнa
дaвaњa
зaпoслeнимaрешавање
одлива броја
запослених

0,00

0,00

0,00

21.240,00

0,00

0,00

21.240,00

0,00

0,00

Накнаде
трошкова за
запослене

0,00

0,00

0,00

28.000,00

14.999,96

53,57

28.000,00

14.999,96

53,57

309

421

Стaлни
трoшkoви

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

310

422

Tрoшkoви
путoвaњa

388.400,00

384.291,54

98,94

1.135.000,00

737.142,42

64,95

1.523.400,00

1.121.433,96

73,61

311

423

Услугe пo
угoвoру

10.618.540,00

9.418.664,77

88,70

3.900.000,00

2.224.351,19

57,03

14.518.540,00

11.643.015,96

80,19

312

423

Услугe пo
угoвoруорганизација
дочека Нове
године

485.000,00

481.960,00

99,37

0,00

0,00

0,00

485.000,00

481.960,00

99,37

313

314

315

424

Спeциjaлизoвa
нe услугe

3.808.000,00

3.661.569,42

96,15

13.997.000,00

7.612.995,01

54,39

17.805.000,00

11.274.564,43

63,32

424

Спeциjaлизoвa
нe услугeорганизација
дочека Нове
године

2.015.000,00

2.008.150,00

99,66

0,00

0,00

0,00

2.015.000,00

2.008.150,00

99,66

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњe

100.000,00

74.800,00

74,80

4.000,00

3.900,00

97,50

104.000,00

78.700,00

75,67

425

316

426

Maтeриjaл

1.482.400,00

1.135.976,02

76,63

619.000,00

326.480,67

52,74

2.101.400,00

1.462.456,69

69,59

317

465

Остале
дотације и
трансфери

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

200.000,00

183.611,00

91,81

0,00

0,00

0,00

200.000,00

183.611,00

91,81

318

512

Машине и
опрема

319

515

Нематеријална
имовина

1.560.000,00

1.461.924,86

93,71

100.000,00

0,00

0,00

1.660.000,00

1.461.924,86

88,07

319/1

515

Нематеријална
имовинаУнапређење
приказивања
домаћег филма

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

91,06

20.564.000,00

10.919.869,25

53,10

41.221.340,00

29.730.816,86

72,12

01 Приходи из
буџета

20.657.340,00

18.810.947,61

91,06

0,00

0,00

0,00

20.657.340,00

18.810.947,61

91,06

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

0,00

0,00

0,00

20.564.000,00

10.919.869,25

53,10

20.564.000,00

10.919.869,25

53,10

20.657.340,00

18.810.947,61

91,06

20.564.000,00

10.919.869,25

53,10

41.221.340,00

29.730.816,86

72,12

01 Приходи из
буџета

20.657.340,00

18.810.947,61

91,06

0,00

0,00

0,00

20.657.340,00

18.810.947,61

91,06

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

0,00

0,00

0,00

20.564.000,00

10.919.869,25

53,10

20.564.000,00

10.919.869,25

53,10

20.657.340,00

18.810.947,61

91,06

20.564.000,00

10.919.869,25

53,10

41.221.340,00

29.730.816,86

72,12

219.300,00

217.151,74

99,02

0,00

0,00

0,00

219.300,00

217.151,74

99,02

% ИЗВРШЕЊА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

18.810.947,61

УКУПНО ПА
1201-0002
Подстицаји
културном и
уметничком
стваралаштв
у-средства
Града

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

20.657.340,00

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1917 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
820. Установе
културе

Укупно за
функцију 820

Извори
финансирања
за програмску
активност
1201-0002
Подстицаји
културном и
уметничком
стваралаштвусредства Града

Укупно за
програмску
активност
1201-0002

ПА:
Подстицаји
културном и
уметничком
стваралаштв
у-средства
Републике

1201-0002

820

Услуге
културе

320

422

Tрoшkoви
путoвaњa

Страна 1918 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

321

423

Услугe пo
угoвoру

322

424

323

17. јун 2017. године

5.680.171,00

5.145.928,01

90,59

0,00

0,00

0,00

5.680.171,00

5.145.928,01

90,59

Спeциjaлизoвa
нe услугe

281.829,00

277.773,81

98,56

0,00

0,00

0,00

281.829,00

277.773,81

98,56

426

Maтeриjaл

69.000,00

68.000,00

98,55

0,00

0,00

0,00

69.000,00

68.000,00

98,55

324

512

Машине и
опрема

634.000,00

626.425,00

98,81

0,00

0,00

0,00

634.000,00

626.425,00

98,81

325

515

Нематеријална
имовина

3.771.000,00

3.770.000,00

99,97

0,00

0,00

0,00

3.771.000,00

3.770.000,00

99,97

УКУПНО ПА
1201-0002
Подстицаји
културном и
уметничком
стваралаштв
у-средства
Републике

10.655.300,00

10.105.278,56

94,84

0,00

0,00

0,00

10.655.300,00

10.105.278,56

94,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07 Донације од
осталих нивоа
власти средства од
Министарства
културе
иинформисањ
а

8.855.300,00

8.305.278,56

93,79

0,00

0,00

0,00

8.855.300,00

8.305.278,56

93,79

13.1 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства од
Министарства
културе и
информисања

1.800.000,00

1.800.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

1.800.000,00

1.800.000,00

100,00

Укупно за
функцију 820

10.655.300,00

10.105.278,56

94,84

0,00

0,00

0,00

10.655.300,00

10.105.278,56

94,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.855.300,00

8.305.278,56

93,79

0,00

0,00

0,00

8.855.300,00

8.305.278,56

93,79

Извори
финансирања
за функцију
820. Установе
културе
04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

Извори
финансирања
за програмску
активност
1201-0002
Подстицаји
културном и
уметничком
стваралаштвусредства
Републике
04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника
07 Донације од
осталих нивоа
власти средства од
Министарства
културе
иинформисања

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

% ИЗВРШЕЊА

1.800.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

1.800.000,00

1.800.000,00

100,00

Укупно за
програмску
активност
1201-0002

10.655.300,00

10.105.278,56

94,84

0,00

0,00

0,00

10.655.300,00

10.105.278,56

94,84

Машине и
опрема

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

УКУПНО
1201-П1
Пројекат:
Израда мреже
дигитализаци
је сале Дома
културе за
потребе
биоскопа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 Приходи из
буџета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Укупно за
функцију 820

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 Приходи из
буџета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Укупно за
пројекат
1201-П1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

% ИЗВРШЕЊА

1.800.000,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

13.1 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства од
Министарства
културе и
информисања

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1919 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Пројекат:
Израда мреже
дигитализаци
је сале Дома
културе за
потребе
биоскопа

1201-П1

Услуге
културе

820

326

512

Извори
финансирања
за функцију
820. Услуге
културе

Извори
финансирања
за пројекат
1201-П1
Израда мреже
дигитализациј
е сале Дома
културе за
потребе
биоскопа

Извори
финансирања
за Програм 13.
Развој културе

Страна 1920 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

01 Приходи из
буџета

156.652.368,00

141.821.592,34

90,53

0,00

0,00

0,00

156.652.368,00

141.821.592,34

90,53

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

0,00

0,00

0,00

31.583.320,00

16.639.345,21

52,68

31.583.320,00

16.639.345,21

52,68

07 Донације од
осталих нивоа
власти средства од
Министарства
културе
иинформисања

14.212.300,00

9.648.527,60

67,89

0,00

0,00

0,00

14.212.300,00

9.648.527,60

67,89

13.1 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства од
Министарства
културе и
информисања

1.800.000,00

1.800.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

1.800.000,00

1.800.000,00

100,00

Укупно за
програм 13

172.664.668,00

153.270.119,94

88,77

31.583.320,00

16.639.345,21

52,68

204.247.988,00

169.909.465,15

83,19

3.300.000,00

3.141.222,01

95,19

0,00

0,00

0,00

3.300.000,00

3.141.222,01

95,19

Дотације
невладиним
организацијама Организација
Манифестације
"Мрчајевачки
песнички
сусрети"

300.000,00

300.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

100,00

Дотације
невладиним
организацијама-доприноси
за лица која
имају статус
слободног
уметника

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

ПРОГРАМ
11.
СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА

09 1

ПА: Подршка
социохуманитарним
организацијама

0901-0003

820

Услуге
културе

327

328

329

481

481

481

Дотације
невладиним
организацијама

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

% ИЗВРШЕЊА

90,56

0,00

0,00

0,00

3.800.000,00

3.441.222,01

90,56

01 Приходи из
буџета

3.800.000,00

3.441.222,01

90,56

0,00

0,00

0,00

3.800.000,00

3.441.222,01

90,56

Укупно за
функцију 820

3.800.000,00

3.441.222,01

90,56

0,00

0,00

0,00

3.800.000,00

3.441.222,01

90,56

01 Приходи из
буџета

3.800.000,00

3.441.222,01

90,56

0,00

0,00

0,00

3.800.000,00

3.441.222,01

90,56

Укупно за
програмску
активност
0901-0003

3.800.000,00

3.441.222,01

90,56

0,00

0,00

0,00

3.800.000,00

3.441.222,01

90,56

01 Приходи из
буџета

3.800.000,00

3.441.222,01

90,56

0,00

0,00

0,00

3.800.000,00

3.441.222,01

90,56

Укупно за
програм 11

3.800.000,00

3.441.222,01

90,56

0,00

0,00

0,00

3.800.000,00

3.441.222,01

90,56

% ИЗВРШЕЊА

3.441.222,01

УКУПНО ПА
0901-0003
Подршка
социохуманитарним
организацијама

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

3.800.000,00

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1921 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
820. Установе
културе

Извори
финансирања
за програмску
активност
0901-0003
Подршка
социохуманитарним
организацијама

Извори
финансирања
за Програм 11.
Социјална
заштита

04 1

ПРОГРАМ 6.
ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

0401-0004

ПА: Заштита
природних
вредности и
унапређење
подручја са
природним
својствима

Страна 1922 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

Заштита
животне
средине

500

330

424

Специјализова
не услуге Заштита
споменика
природе
(Заштићена
стабла и
биљке) Фикус

50.000,00

50.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

100,00

УКУПНО ПА
0401-0004
Заштита
природних
вредности и
унапређење
подручја са
природним
својствима

50.000,00

50.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

100,00

01 Приходи из
буџета

50.000,00

50.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

100,00

Укупно за
функцију 500

50.000,00

50.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

100,00

01 Приходи из
буџета

50.000,00

50.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

100,00

Укупно за
програмску
активност
0401-0004

50.000,00

50.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

100,00

01 Приходи из
буџета

50.000,00

50.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

100,00

Укупно за
програм 6

50.000,00

50.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

100,00

Укупно глава
11.07.
Установе
културе и
културно
уметничка
друштва

176.514.668,00

156.761.341,95

88,81

31.583.320,00

16.639.345,21

52,68

208.097.988,00

173.400.687,16

83,33

Извори
финансирања
за функцију
500. Заштита
животне
средине

Извори
финансирања
за програмску
активност
0401-0004Заштита
природних
вредности и
унапређење
подручја са
природним
својствима

Извори
финансирања
за Програм 6.
Заштита
животне
средине

11

08

21

СПОРТСКИ
ЦЕНТАР
"МЛАДОСТ"
, СПОРТСКА
УДРУЖЕЊА
И СПОРТИСТИ

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

% ИЗВРШЕЊА

6.759.166,00

6.759.090,16

100,00

4.717.110,00

4.672.041,15

99,04

11.476.276,00

11.431.131,31

99,61

Сoциjaлни
дoпринoси нa
тeрeт
пoслoдaвцa

1.272.834,00

1.219.390,69

95,80

853.890,00

826.782,06

96,83

2.126.724,00

2.046.172,75

96,21

0,00

0,00

0,00

60.000,00

20.374,57

33,96

60.000,00

20.374,57

33,96

1301

ПРОГРАМ
14. РАЗВОЈ
СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ

1301-0002

ПА: Подршка
предшколско
м, школском
и
рекреативном
спорту и
масовној
физичкој
култури

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

Плaтe, дoдaци
и накнаде
зaпoслeних
(зараде)

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1923 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Рекреација и
спорт

810

331

332

333

334

335

336

337

411

412

413

Накнаде у
натури

4143

Сoциjaлнa
дaвaњa
зaпoслeнимaрешавање
одлива броја
запослених

448.800,00

0,00

0,00

172.000,00

0,00

0,00

620.800,00

0,00

0,00

Социјална
давања
запосленима

0,00

0,00

0,00

210.000,00

91.156,00

43,41

210.000,00

91.156,00

43,41

Накнаде
трошкова за
запослене

500.000,00

471.402,60

94,28

120.000,00

65.256,21

54,38

620.000,00

536.658,81

86,56

Награде
запосленима и
остали
посебни
расходијубиларне
награде

190.000,00

180.525,82

95,01

0,00

0,00

0,00

190.000,00

180.525,82

95,01

414

415

416

338

421

Стaлни
трoшkoви

17.800.000,00

11.628.132,12

65,33

640.000,00

135.528,37

21,18

18.440.000,00

11.763.660,49

63,79

339

422

Tрoшkoви
путoвaњa

0,00

0,00

0,00

150.000,00

52.887,13

35,26

150.000,00

52.887,13

35,26

340

423

Услугe пo
угoвoру

2.200.000,00

1.567.798,70

71,26

1.300.000,00

798.365,20

61,41

3.500.000,00

2.366.163,90

67,60

341

424

Спeциjaлизoвa
нe услугe

2.640.000,00

2.166.230,08

82,05

1.250.000,00

973.585,35

77,89

3.890.000,00

3.139.815,43

80,72

342

425

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњe

1.800.000,00

1.076.061,19

59,78

3.207.000,00

1.533.320,60

47,81

5.007.000,00

2.609.381,79

52,11

426

Maтeриjaл

1.700.000,00

1.250.474,84

73,56

1.195.000,00

225.734,61

18,89

2.895.000,00

1.476.209,45

50,99

465

Остале
дотације и
трансфериБуџетски фонд
за
професионалну
рехабилитацију и

300.000,00

300.000,00

100,00

150.000,00

78.247,00

52,16

450.000,00

378.247,00

84,05

343

344

Страна 1924 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

запошљавање
особа са
инвалидитето
м

345

346

347

465

482

483

Остале
дотације и
трансфери
500.000,00

478.796,88

95,76

200.000,00

296.238,02

148,12

700.000,00

775.034,90

110,72

Пoрeзи,
oбaвeзнe
тakсe, kaзнe и
пенали

0,00

0,00

0,00

500.000,00

80.443,48

16,09

500.000,00

80.443,48

16,09

Нoвчaнe kaзнe
и пенали пo
рeшeњу
судoвa

0,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

УКУПНО ПА
1301-0002
Подршка
предшколско
м, школском
и
рекреативном
спорту и
масовној
физичкој
култури

36.110.800,00

27.097.903,08

75,04

15.325.000,00

9.849.959,75

64,27

51.435.800,00

36.947.862,83

71,83

01 Приходи из
буџета

36.110.800,00

27.097.903,08

75,04

0,00

0,00

0,00

36.110.800,00

27.097.903,08

75,04

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

0,00

0,00

0,00

15.325.000,00

9.849.959,75

64,27

15.325.000,00

9.849.959,75

64,27

36.110.800,00

27.097.903,08

75,04

15.325.000,00

9.849.959,75

64,27

51.435.800,00

36.947.862,83

71,83

01 Приходи из
буџета

36.110.800,00

27.097.903,08

75,04

0,00

0,00

0,00

36.110.800,00

27.097.903,08

75,04

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

0,00

0,00

0,00

15.325.000,00

9.849.959,75

64,27

15.325.000,00

9.849.959,75

64,27

36.110.800,00

27.097.903,08

75,04

15.325.000,00

9.849.959,75

64,27

51.435.800,00

36.947.862,83

71,83

Извори
финансирања
за функцију
810.
Рекреација и
спорт

Укупно за
функцију 810
Извори
финансирања
за програмску
активност
1301-0002
Подршка
предшколском
, школском и
рекреативном
спорту и
масовној
физичкој
култури

Укупно за
програмску
активност
1301-0002

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

1.740.000,00

87,00

Дотације
невладиним
организацијама-Награде
за спортске
резултате
спортским
организацијама,
удружењима и
савезимаРаспоред и
коришћење
средстава ове
апропријације
вршиће се по
Правилнику о
спорту

500.000,00

500.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

100,00

Дотације
невладиним
организацијама-спортски
клубовиРаспоред и
коришћење
средстава ове
апропријације
вршиће се по
Правилнику о
спорту

46.700.000,00

46.553.621,98

99,69

0,00

0,00

0,00

46.700.000,00

46.553.621,98

99,69

Дотације
невладиним
организацијама-Школски
спорт

1.750.000,00

1.750.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

1.750.000,00

1.750.000,00

100,00

Дотације
невладиним
организацијам
а-спортски
клубови од
посебног
значаја за
град-Распоред
и коришћење
средстава ове
апропријације
вршиће се по
посебном акту

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

УКУПНО ПА
1301-0001
Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима
и савезима

50.950.000,00

50.543.621,98

99,20

0,00

0,00

0,00

50.950.000,00

50.543.621,98

99,20

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

87,00

% ИЗВРШЕЊА

1.740.000,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

2.000.000,00

% ИЗВРШЕЊА

Нakнaдe зa
сoциjaлну
зaштиту из
буџeтaНаграде за
спортске
резултате
спортистимаРаспоред и
коришћење
средстава ове
апропријације
вршиће се по
Правилнику о
спорту

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1925 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

ПА: Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима
и савезима

1301-0001

Рекреација и
спорт

810

348

349

350

351

352

472

481

481

481

481

Страна 1926 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
810.
Рекреација и
спорт

01 Приходи из
буџета

50.950.000,00

50.543.621,98

99,20

0,00

0,00

0,00

50.950.000,00

50.543.621,98

99,20

Укупно за
функцију 810

50.950.000,00

50.543.621,98

99,20

0,00

0,00

0,00

50.950.000,00

50.543.621,98

99,20

01 Приходи из
буџета

50.950.000,00

50.543.621,98

99,20

0,00

0,00

0,00

50.950.000,00

50.543.621,98

99,20

Укупно за
програмску
активност
1301-0001

50.950.000,00

50.543.621,98

99,20

0,00

0,00

0,00

50.950.000,00

50.543.621,98

99,20

1.000.000,00

0,00

0,00

2.250.000,00

1.895.728,87

84,25

3.250.000,00

1.895.728,87

58,33

500.000,00

342.203,41

68,44

1.215.000,00

776.937,41

63,95

1.715.000,00

1.119.140,82

65,26

0,00

0,00

0,00

210.000,00

185.000,00

88,10

210.000,00

185.000,00

88,10

1.500.000,00

342.203,41

22,81

3.675.000,00

2.857.666,28

77,76

5.175.000,00

3.199.869,69

61,83

Извори
финансирања
за програмску
активност
1301-0001
Подршка
локалним
спортским
организацијам
а, удружењима
и савезима

ПА:
Одржавање
спортске
инфраструктуре

1301-0003

810

Рекреација и
спорт

353

354

354/1

511

512

513

Згрaдe и
грaђeвинсkи
oбjekти

Машине и
опрема

Остале
некретнине и
опрема

УКУПНО ПА
1301-0003
Одржавање
спортске
инфраструктуре

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

% ИЗВРШЕЊА

342.203,41

22,81

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

342.203,41

22,81

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

0,00

0,00

0,00

3.675.000,00

2.857.666,28

77,76

3.675.000,00

2.857.666,28

77,76

1.500.000,00

342.203,41

22,81

3.675.000,00

2.857.666,28

77,76

5.175.000,00

3.199.869,69

61,83

01 Приходи из
буџета

1.500.000,00

342.203,41

22,81

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

342.203,41

22,81

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

0,00

0,00

0,00

3.675.000,00

2.857.666,28

77,76

3.675.000,00

2.857.666,28

77,76

1.500.000,00

342.203,41

22,81

3.675.000,00

2.857.666,28

77,76

5.175.000,00

3.199.869,69

61,83

01 Приходи из
буџета

88.560.800,00

77.983.728,47

88,06

0,00

0,00

0,00

88.560.800,00

77.983.728,47

88,06

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

0,00

0,00

0,00

19.000.000,00

12.707.626,03

66,88

19.000.000,00

12.707.626,03

66,88

Укупно за
програм 14

88.560.800,00

77.983.728,47

88,06

19.000.000,00

12.707.626,03

66,88

107.560.800,00

90.691.354,50

84,32

Укупно глава
11.08.
Спортски
центар
"Младост",
спортска
удружења и
спортисти

88.560.800,00

77.983.728,47

88,06

19.000.000,00

12.707.626,03

66,88

107.560.800,00

90.691.354,50

84,32

% ИЗВРШЕЊА

1.500.000,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

01 Приходи из
буџета

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1927 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
810.
Рекреација и
спорт

Укупно за
функцију 810
Извори
финансирања
за програмску
активност
1301-0001
Одржавање
спортске
инфраструктуре

Укупно за
програмску
активност
1301-0003
Извори
финансирања
за Програм 14.
Развој спорта
и омладине

ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ

11

09

ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА
"РАДОСТ"
ЧАЧАК

22

20 1

ПРОГРАМ 8.
ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ

Страна 1928 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

2001-0001

ПА:
Функционисање
предшколске
установе

911

Предшколско
образовање

355

356

357

358

359

360

361

411

412

413

4143

414

415

416

17. јун 2017. године

Плaтe, дoдaци
и накнаде
зaпoслeних
(зараде)

102.649.000,00

99.829.756,83

97,25

34.864.500,00

34.743.892,68

99,65

137.513.500,00

134.573.649,51

97,86

Сoциjaлни
дoпринoси нa
тeрeт
пoслoдaвцa

18.398.000,00

17.867.408,68

97,12

6.267.630,00

6.213.283,65

99,13

24.665.630,00

24.080.692,33

97,63

Накнаде у
натури

1.500.000,00

1.200.105,41

80,01

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.200.105,41

80,01

Сoциjaлнa
дaвaњa
зaпoслeнимaрешавање
одлива броја
запослених

1.548.221,00

1.202.917,15

77,70

0,00

0,00

0,00

1.548.221,00

1.202.917,15

77,70

Социјална
давања
запосленима

3.600.000,00

436.006,46

12,11

5.000.000,00

4.563.163,75

91,26

8.600.000,00

4.999.170,21

58,13

Накнаде
трошкова за
запослене

3.600.000,00

3.513.236,85

97,59

130.000,00

125.116,41

96,24

3.730.000,00

3.638.353,26

97,54

Награде
запосленима и
остали
посебни
расходијубиларне
награде

5.000.000,00

4.305.333,45

86,11

500.000,00

500.000,00

100,00

5.500.000,00

4.805.333,45

87,37

362

421

Стaлни
трoшkoви

26.410.000,00

20.501.189,17

77,63

1.150.000,00

868.982,95

75,56

27.560.000,00

21.370.172,12

77,54

363

422

Tрoшkoви
путoвaњa

250.000,00

50.605,20

20,24

1.900.000,00

1.861.650,90

97,98

2.150.000,00

1.912.256,10

88,94

364

423

Услугe пo
угoвoру

1.980.000,00

1.243.149,78

62,79

1.248.000,00

1.077.936,11

86,37

3.228.000,00

2.321.085,89

71,90

365

424

Спeциjaлизoвa
нe услугe

2.400.000,00

1.923.302,30

80,14

787.250,00

759.745,44

96,51

3.187.250,00

2.683.047,74

84,18

366

425

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњe

1.800.000,00

758.506,18

42,14

630.000,00

625.705,97

99,32

2.430.000,00

1.384.212,15

56,96

367

426

Maтeриjaл

27.050.000,00

23.802.241,52

87,99

1.200.000,00

941.875,87

78,49

28.250.000,00

24.744.117,39

87,59

368

465

Остале
дотације и
трансфери

9.834.791,00

9.700.225,91

98,63

3.030.000,00

3.029.999,84

100,00

12.864.791,00

12.730.225,75

98,95

Пoрeзи,
oбaвeзнe
тakсe, kaзнe и
пенали

700.000,00

19.440,00

2,78

400.000,00

398.679,81

99,67

1.100.000,00

418.119,81

38,01

Нoвчaнe kaзнe
и пенали пo
рeшeњу
судoвa

18.000.000,00

11.025.691,01

61,25

0,00

7.971,98

0,00

18.000.000,00

11.033.662,99

61,30

369

370

482

483

13.500.000,00

12.947.094,76

95,90

0,00

0,00

0,00

13.500.000,00

12.947.094,76

95,90

Згрaдe и
грaђeвинсkи
oбjekти

1.241.398,00

758.132,78

61,07

0,00

0,00

0,00

1.241.398,00

758.132,78

61,07

Машине и
опрема

3.735.000,00

3.380.061,60

90,50

378.000,00

362.504,80

95,90

4.113.000,00

3.742.566,40

90,99

УКУПНО ПА
2001-0001
Функционисање
предшколски
х установа

243.196.410,00

214.464.405,04

88,19

57.485.380,00

56.080.510,16

97,56

300.681.790,00

270.544.915,20

89,98

01 Приходи из
буџета

243.196.410,00

214.464.405,04

88,19

0,00

0,00

0,00

243.196.410,00

214.464.405,04

88,19

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

0,00

0,00

0,00

57.485.380,00

56.080.510,16

97,56

57.485.380,00

56.080.510,16

97,56

243.196.410,00

214.464.405,04

88,19

57.485.380,00

56.080.510,16

97,56

300.681.790,00

270.544.915,20

89,98

01 Приходи из
буџета

243.196.410,00

214.464.405,04

88,19

0,00

0,00

0,00

243.196.410,00

214.464.405,04

88,19

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

0,00

0,00

0,00

57.485.380,00

56.080.510,16

97,56

57.485.380,00

56.080.510,16

97,56

243.196.410,00

214.464.405,04

88,19

57.485.380,00

56.080.510,16

97,56

300.681.790,00

270.544.915,20

89,98

% ИЗВРШЕЊА

Накнаде штете
за повреде или
штету нанету
од стране
државних
органа

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

512

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

372

511

% ИЗВРШЕЊА

371

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

485

Страна 1929 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

370/1

Организациона
класификација

Економска класификација

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
911.
Предшколско
образовање

Укупно за
функцију 911

Извори
финансирања
за програмску
активност
2001-0001
Функциониса
ње
предшколских
установа

Укупно за
програмску
активност
2001-0001

Страна 1930 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

2001-П1

Пројекат:
Финансирање
одласка
школске и
предшколске
деце на
летовање у
Улцињ

911

Предшколско
образовање

373

374

375

376

377

378

379

380

411

412

421

422

423

423

423

424

17. јун 2017. године

Плaтe, дoдaци
и накнаде
зaпoслeних
(зараде)

0,00

0,00

0,00

478.000,00

428.456,78

89,64

478.000,00

428.456,78

89,64

Сoциjaлни
дoпринoси нa
тeрeт
пoслoдaвцa

0,00

0,00

0,00

146.000,00

139.108,71

95,28

146.000,00

139.108,71

95,28

Стaлни
трoшkoвиСредства за
финансирање
одласка деце
на летовање у
Улцињ

1.050.000,00

870.866,57

82,94

2.523.000,00

1.977.377,69

78,37

3.573.000,00

2.848.244,26

79,72

Tрoшkoви
путoвaњaСредства за
финансирање
одласка деце
на летовање у
Улцињ
(дневнице за
васпитаче и
остало
ангажовано
особље)

0,00

0,00

0,00

7.840.000,00

6.629.225,48

84,56

7.840.000,00

6.629.225,48

84,56

Услугe пo
угoвoруНакнада за рад
особља за рад
у Улцињу које
није запослено
у установи и
остало

0,00

0,00

0,00

3.400.000,00

1.496.603,75

44,02

3.400.000,00

1.496.603,75

44,02

Услугe пo
угoвoруСредства за
финансирање
одласка деце
на летовање у
Улцињ
(превоз)

2.795.000,00

2.661.357,28

95,22

2.932.600,00

1.675.669,40

57,14

5.727.600,00

4.337.026,68

75,72

Услугe пo
угoвoруСредства за
финансирање
одласка деце
на летовање у
Улцињ административ
не и остале
услуге по
уговору

0,00

0,00

0,00

150.000,00

94.106,99

62,74

150.000,00

94.106,99

62,74

Спeциjaлизoвaнe услугeСредства за
финансирање
одласка деце
на летовање у
Улцињ
(здравствени
прегледи
особља)

300.000,00

203.774,96

67,92

1.000.000,00

558.694,40

55,87

1.300.000,00

762.469,36

58,65

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

% ИЗВРШЕЊА

0,00

0,00

270.000,00

231.473,09

85,73

270.000,00

231.473,09

85,73

MaтeриjaлСредства за
финансирање
одласка деце
на летовање у
Улцињ (храна,
пиће и остало)

4.400.000,00

4.292.986,60

97,57

450.000,00

317.025,73

70,45

4.850.000,00

4.610.012,33

95,05

Пoрeзи,
oбaвeзнe
тakсe, kaзнe и
пенали (порез
на имовину)

50.000,00

15.871,63

31,74

900.000,00

869.086,10

96,57

950.000,00

884.957,73

93,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.322.500,00

914.631,60

69,16

170.000,00

15.234,00

8,96

1.492.500,00

929.865,60

62,30

426

482

511

Згрaдe и
грaђeвинсkи
oбjekти

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

% ИЗВРШЕЊА

0,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

425

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњeСредства за
финансирање
одласка деце
на летовање у
Улцињ

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

384

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

383

% ИЗВРШЕЊА

382

Страна 1931 – Број 10

Организациона
класификација

381

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

385

512

Машине и
опрема

385/1

513

Остале
некретнине и
опрема

177.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

177.500,00

0,00

0,00

УКУПНО
2001-П1
Пројекат:
Финансирање
одласка
школске и
предшколске
деце на
летовање у
Улцињ

10.095.000,00

8.959.488,64

88,75

20.259.600,00

14.432.062,12

71,24

30.354.600,00

23.391.550,76

77,06

01 Приходи из
буџета

10.095.000,00

8.959.488,64

88,75

0,00

0,00

0,00

10.095.000,00

8.959.488,64

88,75

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

0,00

0,00

0,00

20.259.600,00

14.432.062,12

71,24

20.259.600,00

14.432.062,12

71,24

10.095.000,00

8.959.488,64

88,75

20.259.600,00

14.432.062,12

71,24

30.354.600,00

23.391.550,76

77,06

01 Приходи из
буџета

10.095.000,00

8.959.488,64

88,75

0,00

0,00

0,00

10.095.000,00

8.959.488,64

88,75

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

0,00

0,00

0,00

20.259.600,00

14.432.062,12

71,24

20.259.600,00

14.432.062,12

71,24

Извори
финансирања
за функцију
911.
Предшколско
образовање

Укупно за
функцију 911
Извори
финансирања
за пројекат
2001-П1
Финансирање
одласка
школске и
предшколске
деце на
летовање у
Улцињ

Страна 1932 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Укупно за
пројекат
2001-П1

17. јун 2017. године

10.095.000,00

8.959.488,64

88,75

20.259.600,00

14.432.062,12

71,24

30.354.600,00

23.391.550,76

77,06

01 Приходи из
буџета

253.291.410,00

223.423.893,68

88,21

0,00

0,00

0,00

253.291.410,00

223.423.893,68

88,21

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

0,00

0,00

0,00

77.744.980,00

70.512.572,28

90,70

77.744.980,00

70.512.572,28

90,70

253.291.410,00

223.423.893,68

88,21

77.744.980,00

70.512.572,28

90,70

331.036.390,00

293.936.465,96

88,79

Услугe пo
угoвoруЕколошко
образовање
становништва

10.000,00

10.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

100,00

Специјализова
не услугеЕколошко
образовање
становништва

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MaтeриjaлЕколошко
образовање
становништва

190.000,00

189.877,00

99,94

0,00

0,00

0,00

190.000,00

189.877,00

99,94

Зграде и
грађевински
објекти-мере
енергетске
ефикасности
(вртић "Бошко
Буха"-замена
столарије)

2.000.000,00

2.000.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

100,00

УКУПНО ПА
0401-0001
Управљање
заштитом
животне
средине и
природних
вредности

2.200.000,00

2.199.877,00

99,99

0,00

0,00

0,00

2.200.000,00

2.199.877,00

99,99

Извори
финансирања
за Програм 8.
Предшколско
образовање

Укупно за
програм 8

ПРОГРАМ 6.
ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

04 1

ПА:
Управљање
заштитом
животне
средине и
природних
вредности

0401-0001

Заштита
животне
средине

500

385/1

386

386/1

387

423

424

426

511

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

0,00

0,00

2.200.000,00

2.199.877,00

99,99

Укупно за
функцију 500

2.200.000,00

2.199.877,00

99,99

0,00

0,00

0,00

2.200.000,00

2.199.877,00

99,99

01 Приходи из
буџета

2.200.000,00

2.199.877,00

99,99

0,00

0,00

0,00

2.200.000,00

2.199.877,00

99,99

Укупно за
програмску
активност
0401-0001

2.200.000,00

2.199.877,00

99,99

0,00

0,00

0,00

2.200.000,00

2.199.877,00

99,99

01 Приходи из
буџета

2.200.000,00

2.199.877,00

99,99

0,00

0,00

0,00

2.200.000,00

2.199.877,00

99,99

Укупно за
програм 6

2.200.000,00

2.199.877,00

99,99

0,00

0,00

0,00

2.200.000,00

2.199.877,00

99,99

Услуге по
уговору едукација деце
у
предшколским
установама

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

УКУПНО
0701-П3
Пројекат:
Унапређење
безбедности
саобраћаја на
путевима

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

99,99

% ИЗВРШЕЊА

2.199.877,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

2.200.000,00

% ИЗВРШЕЊА

01 Приходи из
буџета

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1933 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
500. Заштита
животне
средине

Извори
финансирања
за програмску
активност
0401-0001 Управљање
заштитом
животне
средине и
природних
вредности

Извори
финансирања
за Програм 6.
Заштита
животне
средине

07 1

ПРОГРАМ 7.
ПУТНА
ИНФРАСТР
УКТУРА

0701-П3

Пројекат:
Унапређење
безбедности
саобраћаја на
путевима

360

Јавни ред и
безбедност
некласификов
ан на другом
месту

388

423

Извори
финансирања
за функцију
360. Јавни ред
и безбедност

Страна 1934 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

некласификован на другом
месту
01 Приходи из
буџетаНаменска
средства од
прихода од
новчаних
казни за
саобраћајне
прекршаје

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

Укупно за
функцију 360

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

01 Приходи из
буџетаНаменска
средства од
прихода од
новчаних
казни за
саобраћајне
прекршаје

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

Укупно за
пројекат
0701-П3

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

01 Приходи из
буџетаНаменска
средства од
прихода од
новчаних
казни за
саобраћајне
прекршаје

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

Укупно за
програм 7

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

Укупно глава
11.09.
Предшколска
установа
"Радост"
Чачак

255.891.410,00

225.623.770,68

88,17

77.744.980,00

70.512.572,28

90,70

333.636.390,00

296.136.342,96

88,76

Извори
финансирања
за пројекат
0701-П3
Унапређење
безбедности
саобраћаја на
путевима

Извори
финансирања
за Програм 7.
Путна
инфраструктур
а

11

10

ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА
"МОЈЕ
ДЕТИЊСТВО"
ЧАЧАК

23

20 1

ПРОГРАМ 8.
ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

98,77

38.824.101,00

38.703.988,52

99,69

145.597.101,00

144.163.120,64

99,02

Сoциjaлни
дoпринoси нa
тeрeт
пoслoдaвцa

19.127.093,00

18.878.838,66

98,70

6.945.560,00

6.924.056,46

99,69

26.072.653,00

25.802.895,12

98,97

971.000,00

695.655,96

71,64

0,00

0,00

0,00

971.000,00

695.655,96

71,64

Предшколско
образовање

390

391

392

393

394

395

411

412

% ИЗВРШЕЊА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

105.459.132,12

911

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

106.773.000,00

Организациона
класификација
Плaтe, дoдaци
и накнаде
зaпoслeних
(зараде)

2001-0001

ПА:
Функционисање
предшколски
х установа

389

Страна 1935 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

413

Накнаде у
натури

4143

Сoциjaлнa
дaвaњa
зaпoслeнимaрешавање
одлива броја
запослених

1.500.000,00

204.669,05

13,64

700.000,00

666.777,63

95,25

2.200.000,00

871.446,68

39,61

Социјална
давања
запосленима

900.000,00

657.816,65

73,09

9.600.000,00

9.144.549,44

95,26

10.500.000,00

9.802.366,09

93,36

Накнаде
трошкова за
запослене

6.750.000,00

6.647.296,15

98,48

0,00

0,00

0,00

6.750.000,00

6.647.296,15

98,48

Награде
запосленима и
остали
посебни
расходијубиларне
награде

3.300.000,00

3.269.707,69

99,08

0,00

0,00

0,00

3.300.000,00

3.269.707,69

99,08

414

415

416

396

421

Стaлни
трoшkoви

18.493.704,00

15.156.901,74

81,96

2.024.000,00

1.658.238,92

81,93

20.517.704,00

16.815.140,66

81,95

397

422

Tрoшkoви
путoвaњa

840.000,00

98.358,76

11,71

7.196.350,00

2.854.314,04

39,66

8.036.350,00

2.952.672,80

36,74

398

423

Услугe пo
угoвoру

4.886.000,00

3.441.704,52

70,44

1.313.000,00

1.298.472,04

98,89

6.199.000,00

4.740.176,56

76,47

399

424

Спeциjaлизoвa
нe услугe

2.250.000,00

1.866.237,54

82,94

2.710.400,00

2.022.769,02

74,63

4.960.400,00

3.889.006,56

78,40

400

425

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњe

2.650.000,00

1.904.411,34

71,86

671.600,00

671.561,44

99,99

3.321.600,00

2.575.972,78

77,55

33.150.000,00

23.931.257,58

72,19

189.000,00

151.690,54

80,26

33.339.000,00

24.082.948,12

72,24

30.000,00

0,00

0,00

55.000,00

53.926,01

98,05

85.000,00

53.926,01

63,44

10.122.012,00

9.759.911,62

96,42

3.564.410,00

3.513.412,64

98,57

13.686.422,00

13.273.324,26

96,98

Порези,
обавезне таксе
и пенали

53.000,00

0,00

0,00

19.000,00

18.821,00

99,06

72.000,00

18.821,00

26,14

Нoвчaнe kaзнe
и пенали пo
рeшeњу
судoвa

8.100.000,00

6.249.045,64

77,15

0,00

0,00

0,00

8.100.000,00

6.249.045,64

77,15

401

426

Maтeриjaл

401/1

441

Отплата
домаћих
камата

402

402/1

403

465

482

483

Остале
дотације и
трансфери

Страна 1936 – Број 10

403/1

404

405

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

485

511

512

17. јун 2017. године

Накнаде штете
за повреде или
штету нанету
од стране
државних
органа

8.000.000,00

6.610.381,78

82,63

40.000,00

33.121,02

82,80

8.040.000,00

6.643.502,80

82,63

Згрaдe и
грaђeвинсkи
oбjekти

2.000.000,00

1.987.134,00

99,36

400.000,00

113.650,00

28,41

2.400.000,00

2.100.784,00

87,53

Машине и
опрема

2.370.000,00

2.222.446,15

93,77

2.294.100,00

2.249.824,92

98,07

4.664.100,00

4.472.271,07

95,89

УКУПНО ПА
2001-0001
Функционисање
предшколских
установа

232.265.809,00

209.040.906,95

90,00

76.546.521,00

70.079.173,64

91,55

308.812.330,00

279.120.080,59

90,39

01 Приходи из
буџета

232.265.809,00

209.040.906,95

90,00

0,00

0,00

0,00

232.265.809,00

209.040.906,95

90,00

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

0,00

0,00

0,00

76.546.521,00

70.079.173,64

91,55

76.546.521,00

70.079.173,64

91,55

232.265.809,00

209.040.906,95

90,00

76.546.521,00

70.079.173,64

91,55

308.812.330,00

279.120.080,59

90,39

01 Приходи из
буџета

232.265.809,00

209.040.906,95

90,00

0,00

0,00

0,00

232.265.809,00

209.040.906,95

90,00

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

0,00

0,00

0,00

76.546.521,00

70.079.173,64

91,55

76.546.521,00

70.079.173,64

91,55

232.265.809,00

209.040.906,95

90,00

76.546.521,00

70.079.173,64

91,55

308.812.330,00

279.120.080,59

90,39

Извори
финансирања
за функцију
911.
Предшколско
образовање

Укупно за
функцију 911
Извори
финансирања
за програмску
активност
2001-0001
Функциониса
ње
предшколских
установа

Укупно за
програмску
активност
2001-0001

2001-П1

911

Пројекат:
Финансирање
одласка
школске и
предшколске
деце на
летовање у
Улцињ

Предшколско
образовање

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

% ИЗВРШЕЊА

0,00

0,00

2.747.000,00

2.747.000,00

100,00

2.747.000,00

2.747.000,00

100,00

УКУПНО
2001-П1
Пројекат:
Финансирање
одласка
школске и
предшколске
деце на
летовање у
Улцињ

0,00

0,00

0,00

2.747.000,00

2.747.000,00

100,00

2.747.000,00

2.747.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

2.747.000,00

2.747.000,00

100,00

2.747.000,00

2.747.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

2.747.000,00

2.747.000,00

100,00

2.747.000,00

2.747.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

2.747.000,00

2.747.000,00

100,00

2.747.000,00

2.747.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

2.747.000,00

2.747.000,00

100,00

2.747.000,00

2.747.000,00

100,00

01 Приходи из
буџета

232.265.809,00

209.040.906,95

90,00

0,00

0,00

0,00

232.265.809,00

209.040.906,95

90,00

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

0,00

0,00

0,00

79.293.521,00

72.826.173,64

91,84

79.293.521,00

72.826.173,64

91,84

232.265.809,00

209.040.906,95

90,00

79.293.521,00

72.826.173,64

91,84

311.559.330,00

281.867.080,59

90,47

% ИЗВРШЕЊА

0,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

422

Tрoшkoви
путoвaњaСредства за
финансирање
одласка деце
на летовање у
Улцињ
(дневнице за
васпитаче и
остало
ангажовано
особље)

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

Страна 1937 – Број 10

Организациона
класификација

405/1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
911.
Предшколско
образовање
04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника
Укупно за
функцију 911
Извори
финансирања
за пројекат
2001-П1
Финансирање
одласка
школске и
предшколске
деце на
летовање у
Улцињ
04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника
Укупно за
пројекат
2001-П1
Извори
финансирања
за Програм 8.
Предшколско
образовање

Укупно за
програм 8

04 1

ПРОГРАМ 6.
ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

Страна 1938 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

ПА:
Управљање
заштитом
животне
средине и
природних
вредности

0401-0001

Заштита
животне
средине

500

406

406/1

406/2

424

422

423

Специјализова
не услугеЕколошко
образовање
становништва

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Трошкови
путовањаЕколошко
образовање
становништва

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

Услуге по
уговоруЕколошко
образовање
становништва

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

УКУПНО ПА
0401-0001
Управљање
заштитом
животне
средине и
природних
вредности

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

01 Приходи из
буџета

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

Укупно за
функцију 500

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

01 Приходи из
буџета

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

Укупно за
програмску
активност
0401-0001

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

Извори
финансирања
за функцију
500. Заштита
животне
средине

Извори
финансирања
за програмску
активност
0401-0001 Управљање
заштитом
животне
средине и
природних
вредности

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

% ИЗВРШЕЊА

Страна 1939 – Број 10

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Организациона
класификација

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за Програм 6.
Заштита
животне
средине
01 Приходи из
буџета

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

Укупно за
програм 6

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

Услуге по
уговору едукација деце
у
предшколским
установама

400.000,00

400.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

100,00

УКУПНО
0701-П3
Пројекат:
Унапређење
безбедности
саобраћаја на
путевима

400.000,00

400.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

100,00

01 Приходи из
буџетаНаменска
средства од
прихода од
новчаних
казни за
саобраћајне
прекршаје

400.000,00

400.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

100,00

Укупно за
функцију 360

400.000,00

400.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

100,00

400.000,00

400.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

100,00

07 1

ПРОГРАМ 7.
ПУТНА
ИНФРАСТР
УКТУРА

0701-П3

Пројекат:
Унапређење
безбедности
саобраћаја на
путевима

360

Јавни ред и
безбедност
некласификов
ан на другом
месту

407

423

Извори
финансирања
за функцију
360. Јавни ред
и безбедност
некласификов
ан на другом
месту

Извори
финансирања
за пројекат
0701-П3
Унапређење
безбедности
саобраћаја на
путевима
01 Приходи из
буџетаНаменска
средства од
прихода од
новчаних
казни за

Страна 1940 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

саобраћајне
прекршаје

Укупно за
пројекат
0701-П3

400.000,00

400.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

100,00

01 Приходи из
буџетаНаменска
средства од
прихода од
новчаних
казни за
саобраћајне
прекршаје

400.000,00

400.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

100,00

Укупно за
програм 7

400.000,00

400.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

100,00

Укупно глава
11.10.
Предшколска
установа
"Моје
детињство"
Чачак

232.865.809,00

209.440.906,95

89,94

79.293.521,00

72.826.173,64

91,84

312.159.330,00

282.267.080,59

90,42

Укупно
Предшколске
установе

488.757.219,00

435.064.677,63

89,01

157.038.501,00

143.338.745,92

91,28

645.795.720,00

578.403.423,55

89,56

Плaтe, дoдaци
и накнаде
зaпoслeних
(зараде)

18.744.700,00

18.411.120,04

98,22

0,00

0,00

0,00

18.744.700,00

18.411.120,04

98,22

Сoциjaлни
дoпринoси нa
тeрeт
пoслoдaвцa

3.379.600,00

3.295.590,51

97,51

0,00

0,00

0,00

3.379.600,00

3.295.590,51

97,51

Социјална
давања
запосленима

900.000,00

25.743,00

2,86

400.000,00

160.189,34

40,05

1.300.000,00

185.932,34

14,30

Извори
финансирања
за Програм 7.
Путна
инфраструктура

11

11

ДНЕВНИ
БОРАВАК
ДЕЦЕ И
ОМЛАДИНЕ
ОМЕТЕНЕ У
РАЗВОЈУ

24

ПРОГРАМ
11.
СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА

09 1

0901-0004

ПА:
Саветодавнетерапијске и
социјалноедукативне
услуге

090

Социјална
заштита
неквалификована на другом
месту

408

409

410

411

412

414

412

413

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

Страна 1941 – Број 10

300.000,00

0,00

0,00

Накнаде
трошкова за
запослене

1.200.000,00

1.123.076,11

93,59

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

1.123.076,11

93,59

100.000,00

51.664,54

51,66

0,00

0,00

0,00

100.000,00

51.664,54

51,66

415

416

Награде
запосленима и
остали
посебни
расходи

% ИЗВРШЕЊА

0,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

0,00

% ИЗВРШЕЊА

0,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

0,00

% ИЗВРШЕЊА

300.000,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

4143

Сoциjaлнa
дaвaњa
зaпoслeнимaрешавање
одлива броја
запослених

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Организациона
класификација

411

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

414

421

Стaлни
трoшkoви

4.000.000,00

2.718.637,39

67,97

180.000,00

976,24

0,54

4.180.000,00

2.719.613,63

65,06

415

422

Tрoшkoви
путoвaњa

0,00

0,00

0,00

250.000,00

108.015,00

43,21

250.000,00

108.015,00

43,21

416

423

Услугe пo
угoвoру

650.000,00

391.888,87

60,29

900.000,00

294.750,00

32,75

1.550.000,00

686.638,87

44,30

417

424

Спeциjaлизoвa
нe услугe

200.000,00

186.348,80

93,17

200.000,00

0,00

0,00

400.000,00

186.348,80

46,59

418

425

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњe

300.000,00

132.654,00

44,22

0,00

0,00

0,00

300.000,00

132.654,00

44,22

426

Maтeриjaл

7.550.000,00

6.336.938,40

83,93

0,00

0,00

0,00

7.550.000,00

6.336.938,40

83,93

465

Остале
дотације и
трансфериБуџетски фонд
за професионалну
рехабилитацију и
запошљавање
особа са
инвалидитетом

400.000,00

378.247,00

94,56

0,00

0,00

0,00

400.000,00

378.247,00

94,56

Остале
дотације и
трансфери

1.850.000,00

1.734.224,16

93,74

0,00

0,00

0,00

1.850.000,00

1.734.224,16

93,74

Накнаде за
социјалну
заштиту из
буџета

200.000,00

44.190,00

22,10

0,00

0,00

0,00

200.000,00

44.190,00

22,10

Пoрeзи,
oбaвeзнe
тakсe, kaзнe и
пенали

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

Нoвчaнe kaзнe
и пенали пo
рeшeњу
судoвa

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

Машине и
опрема

3.030.000,00

25.253,00

0,83

1.122.000,00

115.360,00

10,28

4.152.000,00

140.613,00

3,39

УКУПНО ПА
0901-0004
Саветодавнетерапијске и
социјалноедукативне
услуге

43.004.300,00

34.855.575,82

81,05

3.052.000,00

679.290,58

22,26

46.056.300,00

35.534.866,40

77,16

419

420

421

422

423

424

425

465

472

482

483

512

Страна 1942 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
090. Социјална
заштита
неквалификов
ана на другом
месту

01 Приходи из
буџета

43.004.300,00

34.855.575,82

81,05

0,00

0,00

0,00

43.004.300,00

34.855.575,82

81,05

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

0,00

0,00

0,00

3.052.000,00

679.290,58

22,26

3.052.000,00

679.290,58

22,26

43.004.300,00

34.855.575,82

81,05

3.052.000,00

679.290,58

22,26

46.056.300,00

35.534.866,40

77,16

01 Приходи из
буџета

43.004.300,00

34.855.575,82

81,05

0,00

0,00

0,00

43.004.300,00

34.855.575,82

81,05

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

0,00

0,00

0,00

3.052.000,00

679.290,58

22,26

3.052.000,00

679.290,58

22,26

43.004.300,00

34.855.575,82

81,05

3.052.000,00

679.290,58

22,26

46.056.300,00

35.534.866,40

77,16

01 Приходи из
буџета

43.004.300,00

34.855.575,82

81,05

0,00

0,00

0,00

43.004.300,00

34.855.575,82

81,05

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

0,00

0,00

0,00

3.052.000,00

679.290,58

22,26

3.052.000,00

679.290,58

22,26

Укупно за
програм 11

43.004.300,00

34.855.575,82

81,05

3.052.000,00

679.290,58

22,26

46.056.300,00

35.534.866,40

77,16

Укупно глава
11.11. Дневни
боравак деце
и омладине
ометене у
развоју

43.004.300,00

34.855.575,82

81,05

3.052.000,00

679.290,58

22,26

46.056.300,00

35.534.866,40

77,16

Укупно за
функцију 090
Извори
финансирања
за програмску
активност
0901-0004
Саветодавнетерапијске и
социјалноедукативне
услуге

Укупно за
програмску
активност
0901-0004

Извори
финансирања
за Програм 11.
Социјална
заштита

11

12

25

ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

0,00

0,00

11.555.700,00

10.262.340,41

88,81

Трансфери
осталим
нивоима
власти-Текући
трансфери
Центру за
социјални радУслуга
"Помоћ у
кући"

5.854.000,00

5.536.296,96

94,57

0,00

0,00

0,00

5.854.000,00

5.536.296,96

94,57

Трансфери
осталим
нивоима
власти-Текући
трансфери
Центру за
социјални радПомоћ у
набавци
школског
прибора,
књига,
прехрамбених,
хигијенских и
новогодишњи
х пакетића

2.600.000,00

2.152.224,40

82,78

0,00

0,00

0,00

2.600.000,00

2.152.224,40

82,78

Трансфери
осталим
нивоима
власти-Текући
трансфери
Центру за
социјални радПомоћ у
набавци
огревног
дрвета

7.500.000,00

7.500.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

100,00

800.000,00

732.337,96

91,54

0,00

0,00

0,00

800.000,00

732.337,96

91,54

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

88,81

% ИЗВРШЕЊА

10.262.340,41

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

11.555.700,00

% ИЗВРШЕЊА

Трансфери
осталим
нивоима
власти-Текући
трансфери
Центру за
социјални радсредства за
редовно
функционисањ
е Центра за
социјални рад

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1943 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

ПРОГРАМ
11.
СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА

09 1

ПА:
Социјалне
помоћи

0901-0001

Социјална
заштита
неквалификов
ана на другом
месту

090

426

427

428

429

430

4631

4631

4631

4631

4631

Трансфери
осталим
нивоима
власти-Текући

Страна 1944 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

трансфери
Центру за
социјални радПомоћ у
сахрањивању
социјално
угрожених
лица

431

432

433

434

435

436

4631

4631

4631

4631

4631

4631

Трансфери
осталим
нивоима
власти-Текући
трансфери
Центру за
социјални радНакнаде за
становање и
живот

800.000,00

175.956,00

21,99

0,00

0,00

0,00

800.000,00

175.956,00

21,99

Трансфери
осталим
нивоима
власти-Текући
трансфери
Центру за
социјални радЈеднократне,
ванредне и
привремене
помоћи

23.500.000,00

23.499.998,66

100,00

0,00

0,00

0,00

23.500.000,00

23.499.998,66

100,00

Трансфери
осталим
нивоима
власти-Текући
трансфери
Центру за
социјални радСубвенције
комуналних
услуга

2.500.000,00

2.464.057,70

98,56

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

2.464.057,70

98,56

Трансфери
осталим
нивоима
власти-Текући
трансфери
Центру за
социјални радСубвенције
комуналних
услуга за
породице са
троје и више
деце

2.000.000,00

264.813,82

13,24

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

264.813,82

13,24

Трансфери
осталим
нивоима
власти-Текући
трансфери
Центру за
социјални радУслуга "Кућа
на пола пута"

162.000,00

87.543,10

54,04

0,00

0,00

0,00

162.000,00

87.543,10

54,04

Трансфери
осталим
нивоима
власти-Текући
трансфери
Центру за
социјални радСредства за
функционисање
Прихватилишта

3.010.000,00

2.555.800,41

84,91

0,00

0,00

0,00

3.010.000,00

2.555.800,41

84,91

438

438/1

439

439/1

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

Страна 1945 – Број 10

565.000,00

0,00

0,00

Трансфери
осталим
нивоима
власти-Текући
трансфери
Центру за
социјални радУслуга
"Социјална
давања
незапосленим
породиљама"

35.500.000,00

34.865.009,00

98,21

0,00

0,00

0,00

35.500.000,00

34.865.009,00

98,21

Трансфери
осталим
нивоима
власти-Текући
трансфери
Центру за
социјални радПерсонална
асистенција

927.960,00

813.557,04

87,67

0,00

0,00

0,00

927.960,00

813.557,04

87,67

Трансфери
осталим
нивоима
властиКапитални
трансфери
Центру за
социјални рад

300.000,00

289.716,60

96,57

0,00

0,00

0,00

300.000,00

289.716,60

96,57

Трансфери
осталим
нивоима
властиКапитални
трансфери
Центру за
социјални рад
-Персонална
асистенција

55.500,00

51.537,00

92,86

0,00

0,00

0,00

55.500,00

51.537,00

92,86

УКУПНО ПА
0901-0001
Социјалне
помоћи

97.630.160,00

91.251.189,06

93,47

0,00

0,00

0,00

97.630.160,00

91.251.189,06

93,47

01 Приходи из
буџета

97.630.160,00

91.251.189,06

93,47

0,00

0,00

0,00

97.630.160,00

91.251.189,06

93,47

Укупно за
функцију 090

97.630.160,00

91.251.189,06

93,47

0,00

0,00

0,00

97.630.160,00

91.251.189,06

93,47

97.630.160,00

91.251.189,06

93,47

0,00

0,00

0,00

97.630.160,00

91.251.189,06

93,47

4631

4631

4632

4632

% ИЗВРШЕЊА

0,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

0,00

% ИЗВРШЕЊА

0,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

0,00

% ИЗВРШЕЊА

565.000,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

4631

Трансфери
осталим
нивоима
власти-Текући
трансфери
Центру за
социјални радУслуга
"Саветовалиш
те за брак и
породицу"

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Организациона
класификација

437

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
090. Социјална
заштита
неквалификов
ана на другом
месту

Извори
финансирања
за програмску
активност
0901-0001
Социјалне
помоћи
01 Приходи из
буџета

Страна 1946 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Укупно за
програмску
активност
0901-0001

17. јун 2017. године

97.630.160,00

91.251.189,06

93,47

0,00

0,00

0,00

97.630.160,00

91.251.189,06

93,47

01 Приходи из
буџета

97.630.160,00

91.251.189,06

93,47

0,00

0,00

0,00

97.630.160,00

91.251.189,06

93,47

Укупно за
програм 11

97.630.160,00

91.251.189,06

93,47

0,00

0,00

0,00

97.630.160,00

91.251.189,06

93,47

Укупно глава
11.12. Центар
за социјални
рад

97.630.160,00

91.251.189,06

93,47

0,00

0,00

0,00

97.630.160,00

91.251.189,06

93,47

Дотације
организацијам
а обавезног
социјалног
осигурањаТекуће
дотације
организацијам
а обавезног
социјалног
осигурања

1.000.000,00

999.276,00

99,93

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

999.276,00

99,93

Дотације
организацијам
а обавезног
социјалног
осигурањаКапиталне
дотације
организацијам
а обавезног
социјалног
осигурања

14.000.000,00

12.345.394,20

88,18

0,00

0,00

0,00

14.000.000,00

12.345.394,20

88,18

Извори
финансирања
за Програм 11.
Социјална
заштита

11

13

ДОМ
ЗДРАВЉА
ЧАЧАК

26

ПРОГРАМ
12.
ПРИМАРНА
ЗДРАВСТВЕ
НА
ЗАШТИТА

1801

ПА:
Функциониса
ње установа
примарне
здравствене
заштите

1801-0001

Здравство
некласификов
ано на другом
месту

760

440

441

4641

4642

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

0,00

15.000.000,00

13.344.670,20

88,96

01 Приходи из
буџета

15.000.000,00

13.344.670,20

88,96

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

13.344.670,20

88,96

Укупно за
функцију 760

15.000.000,00

13.344.670,20

88,96

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

13.344.670,20

88,96

01 Приходи из
буџета

15.000.000,00

13.344.670,20

88,96

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

13.344.670,20

88,96

Укупно за
програмску
активност
1801-0001

15.000.000,00

13.344.670,20

88,96

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

13.344.670,20

88,96

Извори
финансирања
за Програм 12.
Примарна
здравствена
заштита

15.000.000,00

13.344.670,20

88,96

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

13.344.670,20

88,96

01 Приходи из
буџета

15.000.000,00

13.344.670,20

88,96

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

13.344.670,20

88,96

Укупно за
програм 12

15.000.000,00

13.344.670,20

88,96

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

13.344.670,20

88,96

Укупно глава
11.13. Дом
здравља
Чачак

15.000.000,00

13.344.670,20

88,96

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

13.344.670,20

88,96

УКУПНО
РАЗДЕО 11.
ГРАДСКА
УПРАВА ЗА
ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

1.351.547.567,00

1.193.233.989,21

88,29

218.000.821,00

177.915.195,51

81,61

1.569.548.388,00

1.371.149.184,72

87,36

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

0,00

% ИЗВРШЕЊА

88,96

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

13.344.670,20

УКУПНО ПА
1801-0001
Функционисање
установа
примарне
здравствене
заштите

% ИЗВРШЕЊА

15.000.000,00

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1947 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
760. Здравство
некласификовано на
другом месту

Извори
финансирања
за програмску
активност
1801-0001
Функциониса
ње установа
примарне
здравствене
заштите

ГРАДСКА
УПРАВА ЗА
ФИНАНСИЈЕ

12

01

27

РАСХОДИ
ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ЗА
ФИНАНСИЈЕ

Страна 1948 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

ПРОГРАМ
15.
ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА

06 2

ПА:
Функциониса
ње локалне
самоуправе и
градских
општина

0602-0001

Извршни и
законодавни
органи

111

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

411

412

414

4143

415

416

422

423

423

484

Плaтe, дoдaци
и накнаде
зaпoслeних
(зараде)

14.065.000,00

12.816.419,44

91,12

0,00

0,00

0,00

14.065.000,00

12.816.419,44

91,12

Сoциjaлни
дoпринoси нa
тeрeт
пoслoдaвцa

2.541.400,00

2.294.138,49

90,27

0,00

0,00

0,00

2.541.400,00

2.294.138,49

90,27

Сoциjaлнa
дaвaњa
зaпoслeнимa

1.200.000,00

1.064.625,65

88,72

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

1.064.625,65

88,72

Сoциjaлнa
дaвaњa
зaпoслeнимaрешавање
одлива броја
запослених

130.000,00

122.558,00

94,28

0,00

0,00

0,00

130.000,00

122.558,00

94,28

Накнаде
трошкова за
запослене

470.000,00

339.216,00

72,17

0,00

0,00

0,00

470.000,00

339.216,00

72,17

Награде
запосленима и
остали
посебни
расходијубиларне
награде

70.000,00

68.739,89

98,20

0,00

0,00

0,00

70.000,00

68.739,89

98,20

Tрoшkoви
путoвaњa

250.000,00

76.941,00

30,78

0,00

0,00

0,00

250.000,00

76.941,00

30,78

1.800.000,00

1.537.726,40

85,43

0,00

0,00

0,00

1.800.000,00

1.537.726,40

85,43

300.000,00

164.543,22

54,85

0,00

0,00

0,00

300.000,00

164.543,22

54,85

7.710.152,73

7.710.152,70

100,00

0,00

0,00

0,00

7.710.152,73

7.710.152,70

100,00

Услугe пo
угoвoрунакнада за
ангажована
лица уговором

Услугe пo
угoвoруостали
трошкови
управе

Накнаде штете
за повреде или
штету насталу
услед
елементарних
непогода или
других
природних
узрока

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА
0,00

0,00

0,00

2.445.000,00

1.574.231,00

64,39

Накнаде штете
за повреде или
штету насталу
услед
елементарних
непогода или
других
природних
узрока током
поплава у мају
2014. године

105.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105.000,00

0,00

0,00

Остале
дотације и
трансфери

1.910.640,00

1.867.554,77

97,74

0,00

0,00

0,00

1.910.640,00

1.867.554,77

97,74

УКУПНО ПА
0602-0001
Функционисање локалне
самоуправе и
градских
општина

32.997.192,73

29.636.846,56

89,82

0,00

0,00

0,00

32.997.192,73

29.636.846,56

89,82

01 Приходи из
буџета

30.447.192,73

28.062.615,56

92,17

0,00

0,00

0,00

30.447.192,73

28.062.615,56

92,17

13.1 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства за
санирање
последица
елементарних
непогода

2.445.000,00

1.574.231,00

64,39

0,00

0,00

0,00

2.445.000,00

1.574.231,00

64,39

13.2 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства за
санирање
последица
поплава из
маја 2014.
године
(донације
физичких и
правних лица)

105.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105.000,00

0,00

0,00

% ИЗВРШЕЊА

64,39

% ИЗВРШЕЊА

1.574.231,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

2.445.000,00

% ИЗВРШЕЊА

Накнаде штете
за повреде или
штету насталу
услед
елементарних
непогода или
других
природних
узроканаменска
средства за
накнаду штете
од Владе РС

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

465

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

453

484

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

452

484

Страна 1949 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

451/1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
111. Извршни
и законодавни
органи

Страна 1950 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Укупно за
функцију 111

17. јун 2017. године

32.997.192,73

29.636.846,56

89,82

0,00

0,00

0,00

32.997.192,73

29.636.846,56

89,82

01 Приходи из
буџета

30.447.192,73

28.062.615,56

92,17

0,00

0,00

0,00

30.447.192,73

28.062.615,56

92,17

13.1 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства за
санирање
последица
елементарних
непогода

2.445.000,00

1.574.231,00

64,39

0,00

0,00

0,00

2.445.000,00

1.574.231,00

64,39

13.2 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства за
санирање
последица
поплава из
маја 2014.
године
(донације
физичких и
правних лица)

105.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105.000,00

0,00

0,00

Укупно за
програмску
активност
0602-0001

32.997.192,73

29.636.846,56

89,82

0,00

0,00

0,00

32.997.192,73

29.636.846,56

89,82

600.000,00

300.715,11

50,12

0,00

0,00

0,00

600.000,00

300.715,11

50,12

Извори
финансирања
за програмску
активност
0602-0001
Функциониса
ње локалне
самоуправе и
градских
општина

Пројекат:
Средства за
редовне и
ванредне
расходе код
инвестициони
х радова

06 2-П4

Економски
послови
неквалификов
ани на другом
месту

490

454

423

Услугe пo
угoвoруОглашавање,
објављивање
тендера,
вештачење и
друго

458

482

511

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА
0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

990.486,96

76,19

Специјализова
не услугескенирање
терена
потенцијалних
тајних
гробница и
остале
специјализоване услуге

850.000,00

495.000,00

58,24

0,00

0,00

0,00

850.000,00

495.000,00

58,24

Текуће
поправке и
одржавањемашински
ископ земље
(ископавање
потенцијалних
тајних
гробница и
надзор над
извођењем
радова)

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

Пoрeзи,
oбaвeзнe
тakсe, kaзнe и
пенали-порез
на пренос
апсолутних
права

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

5.681.000,00

774.000,00

13,62

0,00

0,00

0,00

5.681.000,00

774.000,00

13,62

Згрaдe и
грaђeвинсkи
oбjekти Пројектовање
нових
инвестиција
(Пројекат
изградње
анекса објекта,
ограде и
котларнице
вртића
Колибри 1.700.000,00,
пројекат
изградње
анекса објекта
вртића Бисери
-1.600.000,00,
пројекат
проширења
централне
кухиње вртића
Младост 475.000,00,
пројекат
изградње
гасне
котларнице за
ОШ Вук
Караџић,
Техничку
школу и
Музичку
школу 656.000,00,

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

76,19

% ИЗВРШЕЊА

990.486,96

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

1.300.000,00

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Специјализова
не услуге
(технички
услови,
давање
сагласности,
геодетске
услуге,
грађевинске
дозволе,
остале
специјализоване услуге)

Организациона
класификација

% ИЗВРШЕЊА

457/1

425

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

457

424

% ИЗВРШЕЊА

456

424

Страна 1951 – Број 10

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

455

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Страна 1952 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

пројекат гасне
котларнице
ОШ Татомир
Анђелић у
Мрчајевцима –
360.000,00,
пројекат
унутрашње
гасне
инсталације за
објекат МЗ
Кључ100.000,00,
пројекат
реконструкциј
е и доградње
некатегорисан
ог пута у МЗ
Врнчани 490.000,00 и
остало
пројектовање
300.000,00

459

511

Згрaдe и
грaђeвинсkи
oбjekти преузимање
обавезе града
за део
трошкова
накнаде за
уређење
градског
грађевинског
земљишта за
изградњу
пословног
објекта "STAX
TEHNOLOGIE
S" доо
Коњевићи

504.000,00

503.533,58

99,91

0,00

0,00

0,00

504.000,00

503.533,58

99,91

9.385.000,00

3.063.735,65

32,65

0,00

0,00

0,00

9.385.000,00

3.063.735,65

32,65

01 Приходи из
буџета

9.385.000,00

3.063.735,65

32,65

0,00

0,00

0,00

9.385.000,00

3.063.735,65

32,65

Укупно за
функцију 490

9.385.000,00

3.063.735,65

32,65

0,00

0,00

0,00

9.385.000,00

3.063.735,65

32,65

УКУПНО
0602-П4
Пројекат:
Средства за
редовне и
ванредне
расходе код
инвестиционих радова

Извори
финансирања
за функцију
490.
Економски
послови
неквалификовани на
другом месту

Извори
финансирања
за пројекат
0602-П4
Средства за
редовне и
ванредне
расходе код
инвестиционих радова

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

% ИЗВРШЕЊА

3.063.735,65

32,65

0,00

0,00

0,00

9.385.000,00

3.063.735,65

32,65

Укупно за
пројекат
0602-П4

9.385.000,00

3.063.735,65

32,65

0,00

0,00

0,00

9.385.000,00

3.063.735,65

32,65

01 Приходи из
буџета

39.832.192,73

31.126.351,21

78,14

0,00

0,00

0,00

39.832.192,73

31.126.351,21

78,14

13.1 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства за
санирање
последица
елементарних
непогода

2.445.000,00

1.574.231,00

64,39

0,00

0,00

0,00

2.445.000,00

1.574.231,00

64,39

13.2 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства за
санирање
последица
поплава из
маја 2014.
године
(донације
физичких и
правних лица)

105.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105.000,00

0,00

0,00

Укупно за
програм 15

42.382.192,73

32.700.582,21

77,16

0,00

0,00

0,00

42.382.192,73

32.700.582,21

77,16

300.000,00

46.594,92

15,53

0,00

0,00

0,00

300.000,00

46.594,92

15,53

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

% ИЗВРШЕЊА

9.385.000,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

01 Приходи из
буџета

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1953 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за Програм 15.
Локална
самоуправа

ПРОГРАМ 7.
ПУТНА
ИНФРАСТРУКТУРА

07 1

Пројекат:
Унапређење
безбедности
саобраћаја на
путевима

0701-П3

Јавни ред и
безбедност
некласификов
ан на другом
месту

360

460

461

423

423

Услуге по
уговору накнаде за рад
Савета за
безбедност
саобраћаја и
стручно
усавршавање
Услуге по
уговору научно

Страна 1954 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

истраживачки
рад у области
безбедности
саобраћаја

461/1

462

463

464

465

466

467

425

426

426

512

512

512

512

Текуће
поправке и
одржавање поправљање
саобраћајне
инфраструктуре

1.000.000,00

685.332,00

68,53

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

685.332,00

68,53

Maтeриjaлнабавка
промотивног
материјала за
спровођење
кампањи у
циљу
побољшања
безбедности
учесника у
саобраћају

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

Maтeриjaлнабавка
светлоодбојних прслука за
ученике првог
разреда
основних
школа

550.000,00

537.240,00

97,68

0,00

0,00

0,00

550.000,00

537.240,00

97,68

Машине и
опрема набавка и
надоградња
радара "Т
ласер 3"

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

Машине и
опрема набавка возила
опремљеног за
вршење
увиђаја
саобраћајних
незгода и
прикупљање
података о
саобраћајним
незгодама

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

Машине и
опрема набавка видео
надзора за
градске
саобраћајнице,
за проширење
постојећег
видео надзора

3.000.000,00

122.499,66

4,08

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

122.499,66

4,08

Машине и
опрема Набавка
резервних
делова за
постојећи
видео надзор и
опрему за
контролу
саобраћаја и
процесуирање
саобраћајних
прекршаја обавеза из
2015. године

2.000.000,00

1.861.969,27

93,10

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

1.861.969,27

93,10

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

% ИЗВРШЕЊА

Страна 1955 – Број 10
ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

512

Машине и
опрема Набавка
апарата за
утврђивање
присуства
алкохола у
организму

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Организациона
класификација

468

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

13.650.000,00

3.253.635,85

23,84

0,00

0,00

0,00

13.650.000,00

3.253.635,85

23,84

01 Приходи из
буџетаНаменска
средства од
прихода од
новчаних
казни за
саобраћајне
прекршаје

9.789.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.789.000,00

0,00

0,00

13.3 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства од
прихода од
новчаних
казни за
саобраћајне
прекршаје

3.861.000,00

3.253.635,85

84,27

0,00

0,00

0,00

3.861.000,00

3.253.635,85

84,27

Укупно за
функцију 360

13.650.000,00

3.253.635,85

23,84

0,00

0,00

0,00

13.650.000,00

3.253.635,85

23,84

01 Приходи из
буџетаНаменска
средства од
прихода од
новчаних
казни за
саобраћајне
прекршаје

9.789.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.789.000,00

0,00

0,00

13.3 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства од
прихода од
новчаних
казни за
саобраћајне
прекршаје

3.861.000,00

3.253.635,85

84,27

0,00

0,00

0,00

3.861.000,00

3.253.635,85

84,27

УКУПНО
0701-П3
Пројекат:
Унапређење
безбедности
саобраћаја на
путевима
Извори
финансирања
за функцију
360. Јавни ред
и безбедност
некласификов
ан на другом
месту

Извори
финансирања
за пројекат
0701-П3
Унапређење
безбедности
саобраћаја на
путевима

Страна 1956 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Укупно за
пројекат
0701-П3

17. јун 2017. године

13.650.000,00

3.253.635,85

23,84

0,00

0,00

0,00

13.650.000,00

3.253.635,85

23,84

01 Приходи из
буџетаНаменска
средства од
прихода од
новчаних
казни за
саобраћајне
прекршаје

9.789.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.789.000,00

0,00

0,00

13.3 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства од
прихода од
новчаних
казни за
саобраћајне
прекршаје

3.861.000,00

3.253.635,85

84,27

0,00

0,00

0,00

3.861.000,00

3.253.635,85

84,27

13.650.000,00

3.253.635,85

23,84

0,00

0,00

0,00

13.650.000,00

3.253.635,85

23,84

Услуге по
уговору

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

Спeциjaлизoвaнe услугeредовна и
ванредна
контрола
сеоских
водовода и
јавних чесми

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

Спeциjaлизoвaнe услугeпројектовање
артеријских
бунара за МЗ
Остра,
Вујетинци,
Бечањ,
Липница,
Брезовице и
остале студије

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Извори
финансирања
за Програм 7.
Путна
инфраструктура

Укупно за
програм 7

ПРОГРАМ 2.
КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ

06 1

0601-0001

ПА:
Водоснабдевање

630

Водоснабдевање

469

470

471

423

424

424

472

473

474

475

476

476/1

511

511

511

511

425

426

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

% ИЗВРШЕЊА

Страна 1957 – Број 10

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Организациона
класификација

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Зграде и
грађевински
објектиИзвођење
хидрогеолошких и
хидрогеотермалних радова
за потребе
утрђивања
могућности
вишенаменског
коришћења
термоминералних
подземних
вода на
подручју МЗ
Љубићске
Балуге

1.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

0,00

0,00

Зграде и
грађевински
објектиИзвођење
хидрогеолошк
их радова у
циљу
решавања
питања
квалитетнијег
водоснадбевања у МЗ
Атеница

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Зграде и
грађевински
објектиИзвођење
хидрогеолошких радова за
потребе
утврђивања
геотермалног
и
балнеолошког
потенцијала
постојећих
хидрогеолошких објеката у
Овчар бањи на
парцелама у
јавном
власништву

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Зграде и
грађевински
објектиИзвођење
хидрогеолошк
их радова на
простору
спортскорекреационог
комплекса
поред Западне
Мораве у
Чачку

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

881.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

881.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

Текуће
поправке и
одржавање

МатеријалНабавка
материјала за
замену
азбестних
цеви за
Златиборску
улицу

Страна 1958 – Број 10

477

478

479

480

480/1

481

482

483

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

482

485

511

511

511

512

541

541

17. јун 2017. године

Пoрeзи,
oбaвeзнe
тakсe, kaзнe и
пенали-Порез
на пренос
апсолутних
права за
набавку
земљишта за
геотермална и
хидрогеолошка
истраживања и
осталог
земљишта за
потребе
водоснабдевања

100.000,00

51.351,30

51,35

0,00

0,00

0,00

100.000,00

51.351,30

51,35

Накнаде штете
за повреде или
штету нанету
од стране
државних
органа

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

Згрaдe и
грaђeвинсkи
oбjekтиИзградња
објеката
мреже
водоснабдевања

61.249.000,00

45.235.526,93

73,86

0,00

0,00

0,00

61.249.000,00

45.235.526,93

73,86

Зграде и
грађевински
објектиучешће
грађана у
суфинансирању изградње
мреже
водоснабдевања
(Вранићи,
Риђаге,
Мојсиње,
Видова,
Миоковци и
др.)

9.500.000,00

2.532.452,61

26,66

0,00

0,00

0,00

9.500.000,00

2.532.452,61

26,66

Зграде и
грађевински
објектистудија
оправданости
за изградњу
система за
пречишћавање
отпадних вода

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

24.200.000,00

4.872.948,40

20,14

0,00

0,00

0,00

24.200.000,00

4.872.948,40

20,14

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

2.060.000,00

2.054.031,24

99,71

0,00

0,00

0,00

2.060.000,00

2.054.031,24

99,71

Машине и
опрема

Земљиште куповина
земљишта за
потребе
ширења
водоводне
мреже

Земљиште куповина
земљишта за
геотермална и
хидрогеолошк
а истраживања

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

0,00

102.240.000,00

54.746.310,48

53,55

01 Приходи из
буџета

92.740.000,00

52.213.857,87

56,30

0,00

0,00

0,00

92.740.000,00

52.213.857,87

56,30

01 Приходи из
буџета Наменска
средства од
учешћа
грађана

1.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

0,00

0,00

13.3 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства од
учешћа грађана

8.300.000,00

2.532.452,61

30,51

0,00

0,00

0,00

8.300.000,00

2.532.452,61

30,51

Укупно за
функцију 630

102.240.000,00

54.746.310,48

53,55

0,00

0,00

0,00

102.240.000,00

54.746.310,48

53,55

01 Приходи из
буџета

92.740.000,00

52.213.857,87

56,30

0,00

0,00

0,00

92.740.000,00

52.213.857,87

56,30

01 Приходи из
буџета Наменска
средства од
учешћа
грађана

1.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

0,00

0,00

13.3 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства од
учешћа
грађана

8.300.000,00

2.532.452,61

30,51

0,00

0,00

0,00

8.300.000,00

2.532.452,61

30,51

102.240.000,00

54.746.310,48

53,55

0,00

0,00

0,00

102.240.000,00

54.746.310,48

53,55

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

0,00

% ИЗВРШЕЊА

53,55

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

54.746.310,48

УКУПНО ПА
0601-0001
Водоснабдевање

% ИЗВРШЕЊА

102.240.000,00

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1959 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
630.
Водоснабдевање

Извори
финансирања
за програмску
активност
0601-0001
Водоснабдевање

Укупно за
програмску
активност
0601-0001
ПА:
Одржавање
гробаља и
погребне
услуге

0601-0011

Економски
послови
неквалификовани на
другом месту

490

484

541

Земљиште куповина
земљишта за
гробља

Страна 1960 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
УКУПНО ПА
0601-0011
Одржавање
гробаља и
погребне
услуге

17. јун 2017. године

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

01 Приходи из
буџета

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

Укупно за
функцију 490

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

01 Приходи из
буџета

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

Укупно за
програмску
активност
0601-0011

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

Текуће
поправке и
одржавање на
канализационо
ј мрежи

1.440.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.440.000,00

0,00

0,00

Накнаде штете
за повреде или
штету нанету
од стране
државних
органа

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

Згрaдe и
грaђeвинсkи
oбjekти

19.525.000,00

9.405.320,74

48,17

0,00

0,00

0,00

19.525.000,00

9.405.320,74

48,17

Зграде и
грађевински
објектиучешће у
суфинансирањ
у изградње
мреже
канализације
(Горња
Трепча,
Јежевица,
Трбушани,
Прељина,
Пријевор,
Атеница и др.)

19.100.000,00

4.160.282,63

21,78

0,00

0,00

0,00

19.100.000,00

4.160.282,63

21,78

Извори
финансирања
за функцију
490.
Економски
послови
неквалификовани на
другом месту

Извори
финансирања
за програмску
активност
0601-0011
Одржавање
гробаља и
погребне
услуге

ПА:
Управљање
отпадним
водамаканализација

0601-0002

Управљање
отпадом

510

485

486

487

488

425

485

511

511

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

% ИЗВРШЕЊА

Страна 1961 – Број 10

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

541

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

489

Организациона
класификација

Економска класификација

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Земљиште куповина
земљишта за
потребе
ширења
канализационе
мреже

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

УКУПНО ПА
0601-0002
Управљање
отпадним
водама

40.865.000,00

13.565.603,37

33,20

0,00

0,00

0,00

40.865.000,00

13.565.603,37

33,20

01 Приходи из
буџета

21.765.000,00

9.405.320,74

43,21

0,00

0,00

0,00

21.765.000,00

9.405.320,74

43,21

13.3 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства од
учешћа
грађана

19.100.000,00

4.160.282,63

21,78

0,00

0,00

0,00

19.100.000,00

4.160.282,63

21,78

Укупно за
функцију 510

40.865.000,00

13.565.603,37

33,20

0,00

0,00

0,00

40.865.000,00

13.565.603,37

33,20

01 Приходи из
буџета

21.765.000,00

9.405.320,74

43,21

0,00

0,00

0,00

21.765.000,00

9.405.320,74

43,21

13.3 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства од
учешћа
грађана

19.100.000,00

4.160.282,63

21,78

0,00

0,00

0,00

19.100.000,00

4.160.282,63

21,78

40.865.000,00

13.565.603,37

33,20

0,00

0,00

0,00

40.865.000,00

13.565.603,37

33,20

Извори
финансирања
за функцију
510.
Управљање
отпадом

Извори
финансирања
за програмску
активност
0601-0002
Управљање
отпадом

Укупно за
програмску
активност
0601-0002

Страна 1962 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

ПА: Остале
комуналне
услуге

0601-0014

Стамбени
развој и развој
заједнице
неквалификован на другом
месту

660

490

490/1

491

491/1

492

493

425

425

4632

4632

511

511

Текуће
поправке и
одржавањесанација крова
управне
зграде-ПДВ
(Локација
Технос)

245.000,00

244.272,41

99,70

0,00

0,00

0,00

245.000,00

244.272,41

99,70

Текуће
поправке и
одржавањеучешће у
суфинансирању
реконструкције зграде
војног одсека
Чачак

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

Трансфери
осталим
нивоима
властиКапитални
трансфери
осталим
нивоима
власти Учешће у
експропријацији
земљишта за
депонију
"Дубоко"трансфер
граду Ужицу

2.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.100.000,00

0,00

0,00

Трансфери
осталим
нивоима
властиКапитални
трансфери
осталим
нивоима
власти
(прикључак на
мрежу
водовода и
канализације
за Дом
ученика)

342.600,00

342.507,60

99,97

0,00

0,00

0,00

342.600,00

342.507,60

99,97

Зграде и
грађевински
објекти Изградња
градског
фудбалског
стадиона oбавеза са
трафо станицу

470.000,00

468.499,20

99,68

0,00

0,00

0,00

470.000,00

468.499,20

99,68

Зграде и
грађевински
објекти Изградња
градског
фудбалског
стадиона обавеза за
ПДВ за
окончану
ситуацију

83.000,00

82.533,41

99,44

0,00

0,00

0,00

83.000,00

82.533,41

99,44

497

498

426

511

511

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА
0,00

0,00

0,00

35.150.000,00

30.389.828,81

86,46

Зграде и
грађевински
објектиНакнада за
уређење
грађевинског
земљишта за
градску
библиотеку

9.850.000,00

9.018.320,12

91,56

0,00

0,00

0,00

9.850.000,00

9.018.320,12

91,56

Зграде и
грађевински
објектиЗавршетак
изградње
прихватилишта за
незбринуте
животињерадови по
Уговору на
изградњи,
радови на
довођењу
струје и воде
на локацију
прихватилишта, надзор над
инвестицијом
и остало

18.000.000,00

16.027.038,45

89,04

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

16.027.038,45

89,04

МатеријалДовођење
мреже ниског
напона до
локације
Прихватилишта за
незбринуте
животиње

480.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

480.000,00

0,00

0,00

Зграде и
грађевински
објектиПројектовање
и техничка
контрола
пројекта
пијаца у
месним
заједницама

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

Зграде и
грађевински
објектиПројекат
објекта Дома
за старе

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

% ИЗВРШЕЊА

86,46

% ИЗВРШЕЊА

30.389.828,81

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

35.150.000,00

% ИЗВРШЕЊА

Зграде и
грађевински
објекти Изградња
градског
фудбалског
стадиона набавка
столица,
надкривка
трибина,
партерно
уређење,
земљани
радови и
реконструкција терена вештачка
трава, обавеза
за 20. ПС и
друго

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

496/1

511

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

496

511

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

495

511

Страна 1963 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

494

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Страна 1964 – Број 10

499

500

501

502

503

504

505

506

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

511

511

511

511

511

511

511

511

Згрaдe и
грaђeвинсkи
oбjekтиизградња
водоводне
мреже за
претоварну
трансфер
станицуобавеза за
ПДВ и
технички
пријем

17. јун 2017. године

400.000,00

378.728,00

94,68

0,00

0,00

0,00

400.000,00

378.728,00

94,68

Згрaдe и
грaђeвинсkи
oбjekтиРеконструкција и доградња
постојећег
објекта Дома
војске за
потребе
Градске
библиотеке

52.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52.000.000,00

0,00

0,00

Згрaдe и
грaђeвинсkи
oбjekтиреконструкциј
а домa културе
у МЗ
Мрчајевци

2.300.000,00

1.496.611,00

65,07

0,00

0,00

0,00

2.300.000,00

1.496.611,00

65,07

Згрaдe и
грaђeвинсkи
oбjekтиреконструкција домa
културе у МЗ
Соколићи

2.000.000,00

1.874.491,62

93,72

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

1.874.491,62

93,72

Згрaдe и
грaђeвинсkи
oбjekтиИзградња
домa културе у
МЗ Балуга
Љубићска

6.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

Згрaдe и
грaђeвинсkи
oбjekтиИзградња
амбуланте у
Љубићу

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Згрaдe и
грaђeвинсkи
oбjekтиИзградња
фискултурне
сале и кухиње
у ОШ
"Ђенерал
Марко
Катанић"
Бресница

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Згрaдe и
грaђeвинсkи
oбjekтиИзградња
фискултурне
сале и кухиње
у ОШ
"Ђенерал
Марко
Катанић"
Бресница

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

509/2

510

511

512

511

511

512

512

512

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА
0,00

0,00

0,00

1.550.000,00

1.494.161,20

96,40

Зграде и
грађевински
објекти Куповина
објекта за
потребе
Центра за
социјални рад

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Зграде и
грађевински
објекти Адаптација
објекта за
потребе
Центра за
социјални рад

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Згрaдe и
грaђeвинсkи
oбjekти постављање
билборда на
градском тргу

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

Згрaдe и
грaђeвинсkи
oбjekти преузимање
обавезе града
за део
трошкова
накнаде за
уређење
градског
грађевинског
земљишта за
"WELTEX"
доо Чачак

4.902.000,00

4.901.800,81

100,00

0,00

0,00

0,00

4.902.000,00

4.901.800,81

100,00

Машине и
опремаОпрема за
градски
фудбалски
стадион

3.300.000,00

3.126.200,00

94,73

0,00

0,00

0,00

3.300.000,00

3.126.200,00

94,73

Машине и
опремаОпрема за
претоварну
трансфер
станицу и
друго

7.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

Машине и
опремаопремање
прихватилишта за
незбринуте
животиње

10.000.000,00

2.453.844,00

24,54

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

2.453.844,00

24,54

% ИЗВРШЕЊА

96,40

% ИЗВРШЕЊА

1.494.161,20

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

1.550.000,00

% ИЗВРШЕЊА

Згрaдe и
грaђeвинсkи
oбjekти Накнада за
уређење
градског
грађевинског
земљишта
завршених
инвестиција
(Специјална
школа)

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

509/1

511

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

509

511

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

508

511

Страна 1965 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

507

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Страна 1966 – Број 10

512/1

513

514

515/1

515

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

426

541

541

541

482

Материјалматеријал за
прихватилиште за
незбринуте
животиње

17. јун 2017. године

3.000.000,00

35.880,00

1,20

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

35.880,00

1,20

Земљиште Куповина
земљишта за
потребе
Центра за
социјални рад

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Земљиште Прибављање
земљишта у
Овчар Бањи у
складу са ПГР
Овчар Бања

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

Земљиште Експропријаци
ја земљишта
на депонији
Прелићи

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

Пoрeзи,
oбaвeзнe
тakсe, kaзнe и
пенали-порез
на пренос
апсолутних
права

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

УКУПНО ПА
0601-0014
Остале
комуналне
услуге

171.172.600,00

72.334.716,63

42,26

0,00

0,00

0,00

171.172.600,00

72.334.716,63

42,26

01 Приходи из
буџета

71.172.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.172.600,00

0,00

0,00

07 Донације од
осталих нивоа
власти средства од
Министарства
за изградњу
фискултурне
сале

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 Нераспоређени вишак
прихода и
примања из
ранијих
годинафинансирање
инвестиционих
активности

100.000.000,00

72.334.716,63

72,33

0,00

0,00

0,00

100.000.000,00

72.334.716,63

72,33

Извори
финансирања
за функцију
660. Стамбени
развој и развој
заједнице
неквалификов
ан на другом
месту

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

0,00

171.172.600,00

72.334.716,63

42,26

01 Приходи из
буџета

71.172.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.172.600,00

0,00

0,00

07 Донације од
осталих нивоа
власти средства од
Министарства
за изградњу
фискултурне
сале

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000.000,00

72.334.716,63

72,33

0,00

0,00

0,00

100.000.000,00

72.334.716,63

72,33

171.172.600,00

72.334.716,63

42,26

0,00

0,00

0,00

171.172.600,00

72.334.716,63

42,26

01 Приходи из
буџета

186.677.600,00

61.619.178,61

33,01

0,00

0,00

0,00

186.677.600,00

61.619.178,61

33,01

01 Приходи из
буџета Наменска
средства од
учешћа
грађана

1.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

0,00

0,00

07 Донације од
осталих нивоа
власти средства од
Министарства
за изградњу
фискултурне
сале

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000.000,00

72.334.716,63

72,33

0,00

0,00

0,00

100.000.000,00

72.334.716,63

72,33

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

0,00

% ИЗВРШЕЊА

42,26

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

72.334.716,63

Укупно за
функцију 660

% ИЗВРШЕЊА

171.172.600,00

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1967 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за програмску
активност
0601-0014
Остале
комуналне
услуге

13
Нераспоређени вишак
прихода и
примања из
ранијих
годинафинансирање
инвестиционих
активности

Укупно за
програмску
активност
0601-0014
Извори
финансирања
за Програм 2.
Комунална
делатност

13
Нераспоређени вишак
прихода и
примања из

Страна 1968 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

ранијих
годинафинансирање
инвестициони
х активности
13.3 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства од
учешћа
грађана

27.400.000,00

6.692.735,24

24,43

0,00

0,00

0,00

27.400.000,00

6.692.735,24

24,43

315.277.600,00

140.646.630,48

44,61

0,00

0,00

0,00

315.277.600,00

140.646.630,48

44,61

Зграде и
грађевински
објектиИзрада
пројекта и
ревизија
пројекта
санације и
рекултивације
несанитарне
депоније
сметлишта
Прелићи

1.728.000,00

1.728.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

1.728.000,00

1.728.000,00

100,00

Зграде и
грађевински
објекти Повећање
енергетске
ефикасности
(Гасна
контејнерска
котларницалокација
Просвета)пројектовање
и грађевински
радови

1.000.000,00

954.000,00

95,40

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

954.000,00

95,40

Машине и
опрема Повећање
енергетске
ефикасности
(Гасна
контејнерска
котларницалокација
Просвета)

12.072.000,00

8.766.000,00

72,61

0,00

0,00

0,00

12.072.000,00

8.766.000,00

72,61

УКУПНО ПА
0401-0002
Управљање
комуналним
отпадом

14.800.000,00

11.448.000,00

77,35

0,00

0,00

0,00

14.800.000,00

11.448.000,00

77,35

Укупно за
програм 2

04 1

ПРОГРАМ 6.
ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

0401-0002

ПА:
Управљање
комуналним
отпадом
Заштита
животне
средине

500

516

517

518

511

511

512

Извори
финансирања
за функцију
500. Заштита
животне
средине

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

% ИЗВРШЕЊА

11.308.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

11.308.000,00

11.308.000,00

100,00

01 Приходи из
буџета

3.492.000,00

140.000,00

4,01

0,00

0,00

0,00

3.492.000,00

140.000,00

4,01

Укупно за
функцију 500

14.800.000,00

11.448.000,00

77,35

0,00

0,00

0,00

14.800.000,00

11.448.000,00

77,35

13.3 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Накнада за
заштиту и
унапређење
животне
средине

11.308.000,00

11.308.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

11.308.000,00

11.308.000,00

100,00

01 Приходи из
буџета

3.492.000,00

140.000,00

4,01

0,00

0,00

0,00

3.492.000,00

140.000,00

4,01

Укупно за
програмску
активност
0401-0002

14.800.000,00

11.448.000,00

77,35

0,00

0,00

0,00

14.800.000,00

11.448.000,00

77,35

13.3 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Накнада за
заштиту и
унапређење
животне
средине

11.308.000,00

11.308.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

11.308.000,00

11.308.000,00

100,00

01 Приходи из
буџета

3.492.000,00

140.000,00

4,01

0,00

0,00

0,00

3.492.000,00

140.000,00

4,01

Укупно за
програм 6

14.800.000,00

11.448.000,00

77,35

0,00

0,00

0,00

14.800.000,00

11.448.000,00

77,35

% ИЗВРШЕЊА

11.308.000,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

13.3 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Накнада за
заштиту и
унапређење
животне
средине

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1969 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за програмску
активност
0401-0002Управљање
комуналним
отпадом

Извори
финансирања
за програм 6.
Заштита
животне
средине

1 01

ПРОГРАМ 1.
ЛОКАЛНИ
РАЗВОЈ И
ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ

1101-0002

ПА:
Уређивање
грађевинског
земљишта

Страна 1970 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

Развој
заједнице

620

518/1

518/2

518/3

518/4

518/5

518/6

518/7

518/8

518/9

518/10

518/11

421

421

424

424

425

425

425

426

483

511

512

541
518/12

Стални
трошковиулична расвета

9.000.000,00

8.673.681,38

96,37

0,00

0,00

0,00

9.000.000,00

8.673.681,38

96,37

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

Специјализоване услугеурбанистичко
уређење,
планирање и
управљање

4.000.000,00

4.000.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

100,00

Специјализоване услуге зимска служба
и пружни
прелази

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

Текуће
поправке и
одржавање одржавање
уличне расвете

3.000.000,00

447.278,40

14,91

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

447.278,40

14,91

Текуће
поправке и
одржавање одржавање
путева и
других
објеката

20.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

Текуће
поправке и
одржавањеЧишћење и
одржавање
корита
водотокова
који нису у
надлежности
Републике

4.000.000,00

1.155.967,20

28,90

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

1.155.967,20

28,90

Материјал

2.000.000,00

1.732.800,00

86,64

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

1.732.800,00

86,64

Нoвчaнe kaзнe
и пенали пo
рeшeњу
судoвa

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

Згрaдe и
грaђeвинсkи
oбjekти

7.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

Машине и
опрема

2.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.600.000,00

0,00

0,00

Земљиште

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

УКУПНО ПА
1101-0002
Уређивање
грађевинског
земљишта

62.000.000,00

16.009.726,98

25,82

0,00

0,00

0,00

62.000.000,00

16.009.726,98

25,82

Стални
трошковирежијски
трошкови
пословања

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

0,00

0,00

62.000.000,00

16.009.726,98

25,82

Укупно за
функцију 620

62.000.000,00

16.009.726,98

25,82

0,00

0,00

0,00

62.000.000,00

16.009.726,98

25,82

01 Приходи из
буџета

62.000.000,00

16.009.726,98

25,82

0,00

0,00

0,00

62.000.000,00

16.009.726,98

25,82

Укупно за
програмску
активност
1101-0002

62.000.000,00

16.009.726,98

25,82

0,00

0,00

0,00

62.000.000,00

16.009.726,98

25,82

01 Приходи из
буџета

62.000.000,00

16.009.726,98

25,82

0,00

0,00

0,00

62.000.000,00

16.009.726,98

25,82

Укупно за
програм 1

62.000.000,00

16.009.726,98

25,82

0,00

0,00

0,00

62.000.000,00

16.009.726,98

25,82

Укупно глава
12.01.
Расходи
градске
управе за
финансије

448.109.792,73

204.058.575,52

45,54

0,00

0,00

0,00

448.109.792,73

204.058.575,52

45,54

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

25,82

% ИЗВРШЕЊА

16.009.726,98

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

62.000.000,00

% ИЗВРШЕЊА

01 Приходи из
буџета

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1971 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
620. Развој
заједнице

Извори
финансирања
за програмску
активност
1101-0002
Уређивање
грађевинског
земљишта

Извори
финансирања
за програм 1.
Локални
развој и
просторно
планирање

12

02

ПОСЛОВНЕ
БАНКЕ И
ФОНД ЗА
РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ

28

ПРОГРАМ
15.
ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА

06 2

0602-0003

ПА:
Управљање
јавним дугом

170

Трансакције
везане за јавни
дуг

519

421

Стални
трошкови

100.000,00

58.201,27

58,20

0,00

0,00

0,00

100.000,00

58.201,27

58,20

520

441

Отплата
домаћих
камата

950.000,00

896.985,07

94,42

0,00

0,00

0,00

950.000,00

896.985,07

94,42

4.300.000,00

3.302.286,55

76,80

0,00

0,00

0,00

4.300.000,00

3.302.286,55

76,80

521

441

Отплата
домаћих
камата-Фонд

Страна 1972 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

за развој
Републике
Србије

522

523

524

444

611

611

Пратећи
трошкови
задуживања

100.000,00

79.150,15

79,15

0,00

0,00

0,00

100.000,00

79.150,15

79,15

Отплата
главнице
домаћим
кредиторима

7.000.000,00

6.946.571,49

99,24

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

6.946.571,49

99,24

Отплата
главнице
домаћим
кредиторимаФонд за развој
Републике
Србије

22.500.000,00

19.858.760,76

88,26

0,00

0,00

0,00

22.500.000,00

19.858.760,76

88,26

УКУПНО ПА
0602-0003
Управљање
јавним дугом

34.950.000,00

31.141.955,29

89,10

0,00

0,00

0,00

34.950.000,00

31.141.955,29

89,10

01 Приходи из
буџета

34.950.000,00

31.141.955,29

89,10

0,00

0,00

0,00

34.950.000,00

31.141.955,29

89,10

Укупно за
функцију 170

34.950.000,00

31.141.955,29

89,10

0,00

0,00

0,00

34.950.000,00

31.141.955,29

89,10

01 Приходи из
буџета

34.950.000,00

31.141.955,29

89,10

0,00

0,00

0,00

34.950.000,00

31.141.955,29

89,10

Укупно за
програмску
активност
0602-0003

34.950.000,00

31.141.955,29

89,10

0,00

0,00

0,00

34.950.000,00

31.141.955,29

89,10

01 Приходи из
буџета

34.950.000,00

31.141.955,29

89,10

0,00

0,00

0,00

34.950.000,00

31.141.955,29

89,10

Укупно за
програм 15

34.950.000,00

31.141.955,29

89,10

0,00

0,00

0,00

34.950.000,00

31.141.955,29

89,10

Укупно глава
12.02.
Трансакције
везане за
јавни дуг

34.950.000,00

31.141.955,29

89,10

0,00

0,00

0,00

34.950.000,00

31.141.955,29

89,10

Извори
финансирања
за функцију
170.
Трансакције
везане за јaвни
дуг

Извори
финансирања
за програмску
активност
0602-0003
Управљање
јавним дугом

Извори
финансирања
за Програм 15.
Локална
самоуправа

95,86

0,00

0,00

0,00

2.650.000,00

2.540.388,83

95,86

422

Трошкови
путовањатрошкови
транспорта
донираног
ломљеног
камена за
поправку
путева (6.000
тона) за МЗ
Горња Трепча,
Горња
Горевница,
Придворица,
Остра, Рајац и
друге

2.000.000,00

1.999.960,00

100,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

1.999.960,00

100,00

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

2.540.388,83

% ИЗВРШЕЊА

2.650.000,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

Стaлни
трoшkoви

% ИЗВРШЕЊА

421

Организациона
класификација

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Страна 1973 – Број 10

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

03

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

12

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕРЕДОВНО
ПОСЛОВАЊЕ

29

06 2

ПРОГРАМ
15.
ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА

0602-0002

ПА: Месне
заједнице
Опште јавне
услуге
некласификов
ане на другом
месту

160

525

526

527

423

Услугe пo
угoвoру

150.000,00

13.936,80

9,29

0,00

0,00

0,00

150.000,00

13.936,80

9,29

528

424

Спeциjaлизoвa
нe услугe

200.000,00

32.061,55

16,03

0,00

0,00

0,00

200.000,00

32.061,55

16,03

529

425

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњe
зграда и
објеката

2.083.180,00

1.687.179,16

80,99

0,00

0,00

0,00

2.083.180,00

1.687.179,16

80,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

342.760,00

57,13

0,00

0,00

0,00

600.000,00

342.760,00

57,13

530

531

425

425

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњe одржавање
висећих
мостова на
Каменици и
Западној
Морави- мост
у Видови,
Мост у Обчар
Бањи и друге
Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњe
зграда
објекатасанација
сеоских
водовода
(Лугови,
Атеница,
Бањица,
Балуга
Трнавска,
Бечањ,
Виљуша,
Горња
Горевница,
Горња Трепча,
Јежевица,
Кулиновци,

Страна 1974 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

Лозница,
Остра,
Слатина и
Трнава и др.)

532

533

533/1

534

534/1

535

536

536/1

537

538

426

426

426

426

426

482

483

511

512

512

Maтeриjaл

2.208.500,00

1.892.501,65

85,69

0,00

0,00

0,00

2.208.500,00

1.892.501,65

85,69

Maтeриjaлсанација
сеоских
водовода

700.000,00

546.828,60

78,12

0,00

0,00

0,00

700.000,00

546.828,60

78,12

Maтeриjaлсанација
канализационе
мреже

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

Maтeриjaл-за
радове на
сеоским
капелама

1.000.000,00

857.948,01

85,79

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

857.948,01

85,79

Maтeриjaлнабавка
материјала за
замену
азбестних
цеви за део
Златиборске
улице

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Пoрeзи,
oбaвeзнe
тakсe, kaзнe и
пенали

50.000,00

20.142,70

40,29

0,00

0,00

0,00

50.000,00

20.142,70

40,29

Нoвчaнe kaзнe
и пенали пo
рeшeњу
судoвa
Ова
апропријација
се користи за
скидање
блокаде са
рачуна месних
заједница и
остало

1.500.000,00

1.412.653,31

94,18

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.412.653,31

94,18

Згрaдe и
грaђeвинсkи
oбjekтиПројекат
реконструкције и доградње
некатегорисаног пута у МЗ
Врнчани

490.000,00

490.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

490.000,00

490.000,00

100,00

Maшинe и
oпрeмa

550.000,00

549.813,95

99,97

0,00

0,00

0,00

550.000,00

549.813,95

99,97

Maшинe и
oпрeмaнабавка
хлоринатора
за сеоске
водоводе

190.000,00

190.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

190.000,00

190.000,00

100,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

0,00

14.771.680,00

12.576.174,56

85,14

01 Приходи из
буџета

14.771.680,00

12.576.174,56

85,14

0,00

0,00

0,00

14.771.680,00

12.576.174,56

85,14

Укупно за
функцију 160

14.771.680,00

12.576.174,56

85,14

0,00

0,00

0,00

14.771.680,00

12.576.174,56

85,14

01 Приходи из
буџета

14.771.680,00

12.576.174,56

85,14

0,00

0,00

0,00

14.771.680,00

12.576.174,56

85,14

Укупно за
програмску
активност
0602-0002

14.771.680,00

12.576.174,56

85,14

0,00

0,00

0,00

14.771.680,00

12.576.174,56

85,14

01 Приходи из
буџета

14.771.680,00

12.576.174,56

85,14

0,00

0,00

0,00

14.771.680,00

12.576.174,56

85,14

Укупно за
програм 15

14.771.680,00

12.576.174,56

85,14

0,00

0,00

0,00

14.771.680,00

12.576.174,56

85,14

Згрaдe и
грaђeвинсkи
oбjekти-по
правилнику о
финансирању
спорта

1.000.000,00

874.352,80

87,44

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

874.352,80

87,44

УКУПНО ПА
1301-0003
Одржавање
спортске
инфраструктуре

1.000.000,00

874.352,80

87,44

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

874.352,80

87,44

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

0,00

% ИЗВРШЕЊА

85,14

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

12.576.174,56

УКУПНО ПА
0602-0002
Месне
заједнице

% ИЗВРШЕЊА

14.771.680,00

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1975 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
160. Опште
јавне услуге
некласификов
ане на другом
месту

Извори
финансирања
за програмску
активност
0602-0002
Месне
заједнице

Извори
финансирања
за Програм 15.
Лоакална
самоуправа

1301

ПРОГРАМ
14. РАЗВОЈ
СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ

1301-0003

ПА:
Одржавање
спортске
инфраструктуре

860

Рекреација,
спорт, култура
и вере
некласификов
ано на другом
месту

539

511

Страна 1976 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
860.
Рекреација,
спорт, култура
и вере
некласификовано на
другом месту

01 Приходи из
буџета

1.000.000,00

874.352,80

87,44

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

874.352,80

87,44

Укупно за
функцију 860

1.000.000,00

874.352,80

87,44

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

874.352,80

87,44

01 Приходи из
буџета

1.000.000,00

874.352,80

87,44

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

874.352,80

87,44

Укупно за
програмску
активност
1301-0003

1.000.000,00

874.352,80

87,44

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

874.352,80

87,44

01 Приходи из
буџета

1.000.000,00

874.352,80

87,44

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

874.352,80

87,44

Укупно за
програм 14

1.000.000,00

874.352,80

87,44

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

874.352,80

87,44

790.000,00

585.600,00

74,13

0,00

0,00

0,00

790.000,00

585.600,00

74,13

Извори
финансирања
за програмску
активност
1301-0003
Рекреација,
спорт, култура
и вере
некласификовано на
другом месту

Извори
финансирања
за Програм 14.
Развој спорта
и омладине

ПРОГРАМ 6.
ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

04 1

ПА:
Управљање
заштитом
животне
средине и
природних
вредности

0401-0001

Заштита
животне
средине

500

540

423

Услуге по
уговоруПодршка у
реализацији
пројеката из
области
животне
средине
поднетих од
стране месних
заједница

% ИЗВРШЕЊА

98,60

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

985.992,00

98,60

УКУПНО ПА
0401-0001
Управљање
заштитом
животне
средине и
природних
вредности

1.790.000,00

1.571.592,00

87,80

0,00

0,00

0,00

1.790.000,00

1.571.592,00

87,80

01 Приходи из
буџета

1.790.000,00

1.571.592,00

87,80

0,00

0,00

0,00

1.790.000,00

1.571.592,00

87,80

Укупно за
функцију 500

1.790.000,00

1.571.592,00

87,80

0,00

0,00

0,00

1.790.000,00

1.571.592,00

87,80

01 Приходи из
буџета

1.790.000,00

1.571.592,00

87,80

0,00

0,00

0,00

1.790.000,00

1.571.592,00

87,80

Укупно за
програмску
активност
0401-0001

1.790.000,00

1.571.592,00

87,80

0,00

0,00

0,00

1.790.000,00

1.571.592,00

87,80

01 Приходи из
буџета

1.790.000,00

1.571.592,00

87,80

0,00

0,00

0,00

1.790.000,00

1.571.592,00

87,80

Укупно за
програм 6

1.790.000,00

1.571.592,00

87,80

0,00

0,00

0,00

1.790.000,00

1.571.592,00

87,80

Укупно глава
12.03. Месне
заједницередовно
пословање

17.561.680,00

15.022.119,36

85,54

0,00

0,00

0,00

17.561.680,00

15.022.119,36

85,54

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

985.992,00

% ИЗВРШЕЊА

1.000.000,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

425

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњeПодршка у
реализацији
пројеката из
области
животне
средине
поднетих од
стране месних
заједница (МЗ
Виљушастоларија и
изолација
600.000,00
динара; МЗ
Свети Савамере
енергетске
ефикасности
400.000,00
динара)

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1977 – Број 10

Организациона
класификација

541

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
500. Заштита
животне
средине

Извори
финансирања
за програмску
активност
0401-0001 Управљање
заштитом
животне
средине и
природних
вредности

Извори
финансирања
за Програм 6.
Заштита
животне
средине

Страна 1978 – Број 10
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04

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕНАМЕНСКА
СРЕДСТВА
ИЗ
САМОДОПРИНОСА

30

ПРОГРАМ
15.
ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА

06 2

ПА: Месне
заједнице

0602-0002

Опште јавне
услуге
некласификоване на другом
месту

160

542

543

544

545

546

547

548

549

550

421

422

422

423

424

425

425

425

425

Стaлни
трoшkoви

380.000,00

86.954,98

22,88

0,00

0,00

0,00

380.000,00

86.954,98

22,88

Трошкови
путовања

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

Трошкови
путовањатрошкови
транспорта
материјала за
путеве

600.000,00

290.000,00

48,33

0,00

0,00

0,00

600.000,00

290.000,00

48,33

Услугe пo
угoвoру

400.000,00

75.212,00

18,80

0,00

0,00

0,00

400.000,00

75.212,00

18,80

Спeциjaлизoвa
нe услугe

700.000,00

10.500,00

1,50

0,00

0,00

0,00

700.000,00

10.500,00

1,50

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњe

700.000,00

476.960,00

68,14

0,00

0,00

0,00

700.000,00

476.960,00

68,14

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњeсеоски домови
(Трбушани,
Вранићи и
Доња Трепча)

1.100.000,00

360.564,00

32,78

0,00

0,00

0,00

1.100.000,00

360.564,00

32,78

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњeобјекти мреже
канализације
(Заблаће,
Прељина,
Коњевићи)

1.500.000,00

57.600,00

3,84

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

57.600,00

3,84

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњeобјекти мреже
водоснабдева
ња (Вранићи и
Рошци)

700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00

0,00

0,00

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

0,00

% ИЗВРШЕЊА

0,00

Страна 1979 – Број 10

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

0,00

% ИЗВРШЕЊА

3.300.000,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

425

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњeнаменска
средства из
самодопринос
а за МЗ Вапа,
Доња Трепча,
Вранићи,
Заблаће,
Трбушани,
Прељина,
Мојсиње,
Рошци,
Коњевићи,
Прислоница,
Горња
Горевница,
Пријевор и
Липница

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Организациона
класификација

550/1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

3.300.000,00

0,00

0,00

551

426

Maтeриjaл

1.400.000,00

325.622,03

23,26

0,00

0,00

0,00

1.400.000,00

325.622,03

23,26

552

426

Maтeриjaл за
путеве

1.100.000,00

545.750,00

49,61

0,00

0,00

0,00

1.100.000,00

545.750,00

49,61

553

426

Maтeриjaл за
јавну расвету

1.700.000,00

15.307,80

0,90

0,00

0,00

0,00

1.700.000,00

15.307,80

0,90

554

426

Maтeриjaл за
одржавање
зграда и
објеката

370.000,00

212.842,64

57,53

0,00

0,00

0,00

370.000,00

212.842,64

57,53

Дотације
невладиним
организацијама

1.850.000,00

1.092.576,00

59,06

0,00

0,00

0,00

1.850.000,00

1.092.576,00

59,06

Зграде и
грађевински
објектипројектна
документација
-капеле
(Горња
Горевница и
Вапа) и
изградња
капеле
Г.Горевница

750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750.000,00

0,00

0,00

Maшинe и
oпрeмa

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

17.050.000,00

3.549.889,45

20,82

0,00

0,00

0,00

17.050.000,00

3.549.889,45

20,82

01 Приходи из
буџета

6.410.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.410.000,00

0,00

0,00

13.3 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства од
самодоприноса

10.640.000,00

3.549.889,45

33,36

0,00

0,00

0,00

10.640.000,00

3.549.889,45

33,36

555

556

557

481

511

512

УКУПНО ПА
0602-0002
Месне
заједнице
Извори
финансирања
за функцију
160. Опште
јавне услуге
некласификов
ане на другом
месту

Страна 1980 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Укупно за
функцију 160

17. јун 2017. године

17.050.000,00

3.549.889,45

20,82

0,00

0,00

0,00

17.050.000,00

3.549.889,45

20,82

01 Приходи из
буџета

6.410.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.410.000,00

0,00

0,00

13.3 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства од
самодоприноса

10.640.000,00

3.549.889,45

33,36

0,00

0,00

0,00

10.640.000,00

3.549.889,45

33,36

17.050.000,00

3.549.889,45

20,82

0,00

0,00

0,00

17.050.000,00

3.549.889,45

20,82

01 Приходи из
буџета

6.410.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.410.000,00

0,00

0,00

13.3 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства од
самодоприноса

10.640.000,00

3.549.889,45

33,36

0,00

0,00

0,00

10.640.000,00

3.549.889,45

33,36

Укупно за
програм 15

17.050.000,00

3.549.889,45

20,82

0,00

0,00

0,00

17.050.000,00

3.549.889,45

20,82

Укупно глава
12.04. Месне
заједниценаменска
средства из
самодоприноса

17.050.000,00

3.549.889,45

20,82

0,00

0,00

0,00

17.050.000,00

3.549.889,45

20,82

Извори
финансирања
за програмску
активност
0602-0002
Месне
заједнице

Укупно за
програмску
активност
0602-0002

Извори
финансирања
за Програм 15.
Локална
самоуправа

12

05

МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕУЧЕШЋЕ
ГРАЂАНА

31

06 2

ПРОГРАМ
15.
ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

0,00

0,00

2.060.000,00

1.648.832,91

80,04

Сoциjaлни
дoпринoси нa
тeрeт
пoслoдaвцa

377.000,00

295.141,11

78,29

0,00

0,00

0,00

377.000,00

295.141,11

78,29

Накнаде
трошкова за
запослене

50.000,00

21.120,00

42,24

0,00

0,00

0,00

50.000,00

21.120,00

42,24

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

80,04

% ИЗВРШЕЊА

1.648.832,91

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

2.060.000,00

% ИЗВРШЕЊА

Плaтe, дoдaци
и накнаде
зaпoслeних
(зараде)

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1981 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

ПА: Месне
заједнице

0602-0002

Опште јавне
услуге
некласификов
ане на другом
месту

160

558

559

560

411

412

415

561

421

Стaлни
трoшkoви

2.655.000,00

1.758.433,23

66,23

0,00

0,00

0,00

2.655.000,00

1.758.433,23

66,23

562

422

Трошкови
путовања

1.700.000,00

162.000,00

9,53

0,00

0,00

0,00

1.700.000,00

162.000,00

9,53

563

423

Услугe пo
угoвoру

2.250.000,00

1.495.534,75

66,47

0,00

0,00

0,00

2.250.000,00

1.495.534,75

66,47

564

424

Спeциjaлизoвa
нe услугe

1.600.000,00

464.668,07

29,04

0,00

0,00

0,00

1.600.000,00

464.668,07

29,04

565

425

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњe- за
сеоске
водоводе

2.000.000,00

621.299,60

31,06

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

621.299,60

31,06

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњe - за
канализацију

1.500.000,00

158.760,00

10,58

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

158.760,00

10,58

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњeнаменска
средства из
учешћа
грађана за
путеве
(Видова,
Горичани,
Јездина, Рајац,
Б.Љубићка,
Коњевићи,
Кулиновци,
Миоковци,
Прељина,
Ракова и др.)

4.700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.700.000,00

0,00

0,00

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњe - за
сеоске домове,
капеле и
остало

2.100.000,00

989.182,60

47,10

0,00

0,00

0,00

2.100.000,00

989.182,60

47,10

566

566/1

567

425

425

425

568

426

Maтeриjaл

8.400.000,00

2.885.815,87

34,35

0,00

0,00

0,00

8.400.000,00

2.885.815,87

34,35

569

472

Накнаде за
социјалну
заштиту из
буџета

400.000,00

162.300,80

40,58

0,00

0,00

0,00

400.000,00

162.300,80

40,58

Страна 1982 – Број 10
570

571

572

573

574

574/1

575

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
481

482

483

511

512

515

541

17. јун 2017. године

Дотације
невладиним
организацијама

900.000,00

377.800,00

41,98

0,00

0,00

0,00

900.000,00

377.800,00

41,98

Пoрeзи,
oбaвeзнe
тakсe, kaзнe и
пенали

120.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

0,00

0,00

Нoвчaнe kaзнe
и пенали пo
рeшeњу
судoвa -Ова
апропријација
се користи за
скидање
блокаде са
рачуна месних
заједница и
остало

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

Зграде и
грађевински
објектипројекти за
путеве

650.000,00

9.488,00

1,46

0,00

0,00

0,00

650.000,00

9.488,00

1,46

Maшинe и
oпрeмa

700.000,00

159.434,64

22,78

0,00

0,00

0,00

700.000,00

159.434,64

22,78

Нематеријална
имовинаспоменик
Танаску Рајић
у Љубићу прва фаза

800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

0,00

0,00

Земљиште

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

33.762.000,00

11.209.811,58

33,20

0,00

0,00

0,00

33.762.000,00

11.209.811,58

33,20

01 Приходи из
буџета Наменска
средства од
учешћа
грађана

19.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.300.000,00

0,00

0,00

13.3 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства од
учешћа
грађана

14.462.000,00

11.209.811,58

77,51

0,00

0,00

0,00

14.462.000,00

11.209.811,58

77,51

Укупно за
функцију 160

33.762.000,00

11.209.811,58

33,20

0,00

0,00

0,00

33.762.000,00

11.209.811,58

33,20

УКУПНО ПА
0602-0002
Месне
заједнице

Извори
финансирања
за функцију
160. Опште
јавне услуге
некласификоване на другом
месту

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

% ИЗВРШЕЊА

Страна 1983 – Број 10

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Организациона
класификација

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за програмску
активност
0602-0002
Месне
заједнице
01 Приходи из
буџета-учешће
грађана

19.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.300.000,00

0,00

0,00

13.3 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства од
учешћа
грађана

14.462.000,00

11.209.811,58

77,51

0,00

0,00

0,00

14.462.000,00

11.209.811,58

77,51

33.762.000,00

11.209.811,58

33,20

0,00

0,00

0,00

33.762.000,00

11.209.811,58

33,20

01 Приходи из
буџета-учешће
грађана

19.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.300.000,00

0,00

0,00

13.3 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства од
учешћа
грађана

14.462.000,00

11.209.811,58

77,51

0,00

0,00

0,00

14.462.000,00

11.209.811,58

77,51

Укупно за
програм 15

33.762.000,00

11.209.811,58

33,20

0,00

0,00

0,00

33.762.000,00

11.209.811,58

33,20

Укупно глава
12.05. Месне
заједницеучешће
грађана

33.762.000,00

11.209.811,58

33,20

0,00

0,00

0,00

33.762.000,00

11.209.811,58

33,20

Укупно
за програмску
активност
0602-0002
Извори
финансирања
за Програм 15.
Локална
самоуправа

12

06

ДРУШТВЕНЕ И
ХУМАНИТАРНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

32

09 1

0901-0003

ПРОГРАМ
11.
СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА

ПА: Подршка
социохуманитарним
организацијама

Страна 1984 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

Рекреација,
спорт, култура
и вере
некласификовано на
другом месту

860

576

577

577/1

481

481

481

Дотације
невладиним
организацијама Друштвене и
хуманитарне
организације

5.125.000,00

5.067.748,60

98,88

0,00

0,00

0,00

5.125.000,00

5.067.748,60

98,88

Дотације
невладиним
организацијама -Дотације
верским
заједницама

2.000.000,00

2.000.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

100,00

Дотације
невладиним
организацијама -Дотације
верским
заједницама

10.000.000,00

10.000.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

100,00

УКУПНО ПА
0901-0003
Подршка
социохуманитарним
организацијама

17.125.000,00

17.067.748,60

99,67

0,00

0,00

0,00

17.125.000,00

17.067.748,60

99,67

01 Приходи из
буџета

7.125.000,00

7.067.748,60

99,20

0,00

0,00

0,00

7.125.000,00

7.067.748,60

99,20

13.1 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства за
санирање
верских
објеката

10.000.000,00

10.000.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

100,00

Укупно за
функцију 860

17.125.000,00

17.067.748,60

99,67

0,00

0,00

0,00

17.125.000,00

17.067.748,60

99,67

Извори
финансирања
за функцију
860.
Рекреација,
спорт, култура
и вере
некласификов
ано на другом
месту

Извори
финансирања
за програмску
активност
0901-0003
Подршка
социохуманитарним
организацијама

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

7.125.000,00

7.067.748,60

99,20

13.1 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства за
санирање
верских
објеката

10.000.000,00

10.000.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

100,00

17.125.000,00

17.067.748,60

99,67

0,00

0,00

0,00

17.125.000,00

17.067.748,60

99,67

Дотације
невладиним
организацијам
а - Црвени
крст, народна
кухиња и ДДК

21.132.000,00

18.811.269,69

89,02

0,00

0,00

0,00

21.132.000,00

18.811.269,69

89,02

УКУПНО ПА
0901-0005
Активности
Црвеног
крста

21.132.000,00

18.811.269,69

89,02

0,00

0,00

0,00

21.132.000,00

18.811.269,69

89,02

ПА:
Активности
Црвеног
крста

090

Социјална
заштита
неквалификов
ана на другом
месту

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

0,00

% ИЗВРШЕЊА

0,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

99,20

% ИЗВРШЕЊА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

7.067.748,60

Организациона
класификација

7.125.000,00

0901-0005

481
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01 Приходи из
буџета

Укупно за
програмску
активност
0901-0003

578

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
090. Социјална
заштита
неквалификов
ана на другом
месту

01

01 Приходи из
буџета

21.132.000,00

18.811.269,69

89,02

0,00

0,00

0,00

21.132.000,00

18.811.269,69

89,02

090

Укупно за
функцију 090

21.132.000,00

18.811.269,69

89,02

0,00

0,00

0,00

21.132.000,00

18.811.269,69

89,02

01 Приходи из
буџета

21.132.000,00

18.811.269,69

89,02

0,00

0,00

0,00

21.132.000,00

18.811.269,69

89,02

Укупно за
програмску
активност
0901-0005

21.132.000,00

18.811.269,69

89,02

0,00

0,00

0,00

21.132.000,00

18.811.269,69

89,02

28.257.000,00

25.879.018,29

91,58

0,00

0,00

0,00

28.257.000,00

25.879.018,29

91,58

Извори
финансирања
за програмску
активност
0901-0005
Активности
Црвеног крста

Извори
финансирања
за Програм 11.
Социјална и
дечија заштита
01 Приходи из
буџета
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
13.1 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства за
санирање
верских
објеката

12

07

17. јун 2017. године

10.000.000,00

10.000.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

100,00

Укупно за
програм 11

38.257.000,00

35.879.018,29

93,78

0,00

0,00

0,00

38.257.000,00

35.879.018,29

93,78

Укупно глава
12.06.
Друштвене и
хуманитарне
организације

38.257.000,00

35.879.018,29

93,78

0,00

0,00

0,00

38.257.000,00

35.879.018,29

93,78

Услугe пo
угoвoрууслуге преноса
седница
Скупштине
града

6.000.000,00

5.740.800,00

95,68

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

5.740.800,00

95,68

Услугe пo
угoвoрууслуге
информисања
јавности

7.000.000,00

6.965.150,00

99,50

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

6.965.150,00

99,50

Услугe пo
угoвoрууслуге
информисања
јавности
(обавезе из
2015. године)

690.000,00

686.188,00

99,45

0,00

0,00

0,00

690.000,00

686.188,00

99,45

УКУПНО ПА
0602-0006
Информисање

13.690.000,00

13.392.138,00

97,82

0,00

0,00

0,00

13.690.000,00

13.392.138,00

97,82

МЕДИЈСКЕ
КУЋЕ И
ЈАВНА
ГЛАСИЛА

33

ПРОГРАМ
15.
ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА

06 2

ПА:
Информисање

0602-0006

Услуге
емитовања и
издаваштва

830

579

580

581

423

423

423

Извори
финансирања
за функцију
830. Услуге
емитовања и
издаваштва

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

0,00

0,00

13.690.000,00

13.392.138,00

97,82

Укупно за
функцију 830

13.690.000,00

13.392.138,00

97,82

0,00

0,00

0,00

13.690.000,00

13.392.138,00

97,82

01 Приходи из
буџета

13.690.000,00

13.392.138,00

97,82

0,00

0,00

0,00

13.690.000,00

13.392.138,00

97,82

Укупно за
програмску
активност
0602-0006

13.690.000,00

13.392.138,00

97,82

0,00

0,00

0,00

13.690.000,00

13.392.138,00

97,82

01 Приходи из
буџета

13.690.000,00

13.392.138,00

97,82

0,00

0,00

0,00

13.690.000,00

13.392.138,00

97,82

Укупно за
програм 15

13.690.000,00

13.392.138,00

97,82

0,00

0,00

0,00

13.690.000,00

13.392.138,00

97,82

Услуге по
уговору медијско
праћење
активности из
области
безбедности
саобраћаја обавезе из
2015. и
медијско
праћење у
2016. години

2.100.000,00

100.000,00

4,76

0,00

0,00

0,00

2.100.000,00

100.000,00

4,76

УКУПНО
0701-П3
Пројекат:
Унапређење
безбедности
саобраћаја на
путевима

2.100.000,00

100.000,00

4,76

0,00

0,00

0,00

2.100.000,00

100.000,00

4,76

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

97,82

% ИЗВРШЕЊА

13.392.138,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

13.690.000,00

% ИЗВРШЕЊА

01 Приходи из
буџета

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА
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ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за програмску
активност
0602-0006
Информисање

Извори
финансирања
за Програм 15.
Локална
самоуправа

07 1

ПРОГРАМ 7.
ПУТНА
ИНФРАСТРУКТУРА

0701-П3

Пројекат:
Унапређење
безбедности
саобраћаја на
путевима

360

Јавни ред и
безбедност
некласификов
ан на другом
месту

582

423

Извори
финансирања
за функцију
360. Јавни ред
и безбедност
некласификован на другом
месту
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

01 Приходи из
буџета

2.100.000,00

100.000,00

4,76

0,00

0,00

0,00

2.100.000,00

100.000,00

4,76

Укупно за
функцију 360

2.100.000,00

100.000,00

4,76

0,00

0,00

0,00

2.100.000,00

100.000,00

4,76

01 Приходи из
буџета

2.100.000,00

100.000,00

4,76

0,00

0,00

0,00

2.100.000,00

100.000,00

4,76

Укупно за
пројекат
0701-П3

2.100.000,00

100.000,00

4,76

0,00

0,00

0,00

2.100.000,00

100.000,00

4,76

01 Приходи из
буџета

2.100.000,00

100.000,00

4,76

0,00

0,00

0,00

2.100.000,00

100.000,00

4,76

Укупно за
програм 7

2.100.000,00

100.000,00

4,76

0,00

0,00

0,00

2.100.000,00

100.000,00

4,76

Укупно глава
12.07.
Медијске
куће и јавна
гласила

15.790.000,00

13.492.138,00

85,45

0,00

0,00

0,00

15.790.000,00

13.492.138,00

85,45

Плaтe, дoдaци
и накнаде
зaпoслeних
(зараде)

6.285.000,00

6.075.944,15

96,67

8.508.840,00

8.472.895,09

99,58

14.793.840,00

14.548.839,24

98,34

Сoциjaлни
дoпринoси нa
тeрeт
пoслoдaвцa

1.125.000,00

1.089.215,48

96,82

1.524.840,00

1.500.455,10

98,40

2.649.840,00

2.589.670,58

97,73

Извори
финансирања
за пројекат
0701-П3
Унапређење
безбедности
саобраћаја на
путевима

Извори
финансирања
за Програм 7.
Путна
инфраструктура

12

08

ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА
ЧАЧКА

34

ПРОГРАМ 4.
РАЗВОЈ
ТУРИЗМА

1502

ПА:
Управљање
развојем
туризма

1502-0001

Туризам

473

583

584

585

586

411

412

413

Накнаде у
натури

0,00

0,00

0,00

50.000,00

35.760,00

71,52

50.000,00

35.760,00

71,52

4143

Сoциjaлнa
дaвaњa
зaпoслeнимaрешавање
одлива броја
запослених

0,00

0,00

0,00

283.000,00

0,00

0,00

283.000,00

0,00

0,00

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

1.294.748,14

99,60

1.500.000,00

1.493.102,14

99,54

Накнаде
трошкова за
запослене

400.000,00

400.000,00

100,00

351.000,00

351.000,00

100,00

751.000,00

751.000,00

100,00

Награде
запосленима и
остали
посебни
расходи

350.000,00

342.405,22

97,83

0,00

0,00

0,00

350.000,00

342.405,22

97,83

Сoциjaлнa
дaвaњa
зaпoслeнимa

589

415

416

% ИЗВРШЕЊА

% ИЗВРШЕЊА

1.300.000,00

414

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

99,18

Организациона
класификација

198.354,00

Економска класификација

200.000,00

587

588
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ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

590

421

Стaлни
трoшkoви

1.520.000,00

1.200.171,23

78,96

700.000,00

232.463,73

33,21

2.220.000,00

1.432.634,96

64,53

591

422

Tрoшkoви
путoвaњa

200.000,00

199.559,00

99,78

850.000,00

460.301,78

54,15

1.050.000,00

659.860,78

62,84

592

423

Услугe пo
угoвoру

2.180.000,00

1.973.107,42

90,51

6.033.000,00

4.013.837,92

66,53

8.213.000,00

5.986.945,34

72,90

423

Услуге по
уговоруСтратегија
развоја
туризма града
Чачка

590.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

590.000,00

0,00

0,00

593

594

424

Специјализова
не услуге

600.000,00

597.600,00

99,60

1.200.000,00

1.024.910,00

85,41

1.800.000,00

1.622.510,00

90,14

595

425

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњe

200.000,00

156.800,02

78,40

400.000,00

272.223,54

68,06

600.000,00

429.023,56

71,50

596

426

Maтeриjaл

540.000,00

441.898,11

81,83

1.220.000,00

666.249,11

54,61

1.760.000,00

1.108.147,22

62,96

597

465

Остале
дотације и
трансфери

800.000,00

763.369,14

95,42

1.000.000,00

663.352,78

66,34

1.800.000,00

1.426.721,92

79,26

Пoрeзи,
oбaвeзнe
тakсe, kaзнe и
пенали

100.000,00

80.373,00

80,37

500.000,00

213.207,00

42,64

600.000,00

293.580,00

48,93

Нoвчaнe kaзнe
и пенали пo
рeшeњу
судoвa

3.500.000,00

2.963.088,81

84,66

200.000,00

22.000,00

11,00

3.700.000,00

2.985.088,81

80,68

Згрaдe и
грaђeвинсkи
oбjekти

1.000.000,00

395.000,00

39,50

6.000.000,00

0,00

0,00

7.000.000,00

395.000,00

5,64

100.000,00

100.000,00

100,00

1.450.000,00

63.175,00

4,36

1.550.000,00

163.175,00

10,53

19.690.000,00

16.976.885,58

86,22

31.570.680,00

19.286.579,19

61,09

51.260.680,00

36.263.464,77

70,74

01 Приходи из
буџета

19.690.000,00

16.976.885,58

86,22

0,00

0,00

0,00

19.690.000,00

16.976.885,58

86,22

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

0,00

0,00

0,00

31.570.680,00

19.286.579,19

61,09

31.570.680,00

19.286.579,19

61,09

598

599

600

601

482

483

511

512

Машине и
опрема
УКУПНО ПА
1502-0001
Управљање
развојем
туризма
Извори
финансирања
за функцију
473. Туризам
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Укупно за
функцију 473

17. јун 2017. године

19.690.000,00

16.976.885,58

86,22

31.570.680,00

19.286.579,19

61,09

51.260.680,00

36.263.464,77

70,74

01 Приходи из
буџета

19.690.000,00

16.976.885,58

86,22

0,00

0,00

0,00

19.690.000,00

16.976.885,58

86,22

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

0,00

0,00

0,00

31.570.680,0
0

19.286.579,19

61,09

31.570.680,00

19.286.579,19

61,09

19.690.000,00

16.976.885,58

86,22

31.570.680,00

19.286.579,19

61,09

51.260.680,00

36.263.464,77

70,74

Стaлни
трoшkoви трошкови
организовања
Манифестације
"Купусијада" у
Мрчајевцима

50.000,00

39.670,22

79,34

0,00

0,00

0,00

50.000,00

39.670,22

79,34

Стaлни
трoшkoви трошкови
организовања
Манифестације "Плодови
западног
поморавља" у
Заблаћу

20.000,00

8.795,55

43,98

0,00

0,00

0,00

20.000,00

8.795,55

43,98

Трошкови
путовањатрошкови
организовања
Манифестације "Сабор
фрулаша" у
Прислоници

50.000,00

38.713,34

77,43

0,00

0,00

0,00

50.000,00

38.713,34

77,43

Услугe пo
угoвoруштампа
промотивног
материјала и
учешће на
сајмовима

770.000,00

769.200,00

99,90

0,00

0,00

0,00

770.000,00

769.200,00

99,90

Услугe пo
угoвoрутрошкови
организовања
Манифестације "Сабор
фрулаша" у
Прислоници

1.400.000,00

1.389.590,00

99,26

500.000,00

500.000,00

100,00

1.900.000,00

1.889.590,00

99,45

Извори
финансирања
за програмску
активност
1502-0001
Управљање
развојем
туризма

Укупно за
програмску
активност
1502-0001
ПА:
Туристичка
промоција

1502-0002

Туризам

473

602

603

604

605

606

421

421

422

423

423

611

612

613

614

423

423

423

423

423

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА
0,00

0,00

0,00

1.800.000,00

1.768.087,99

98,23

Услугe пo
угoвoрутрошкови
организовања
Манифестације "Дани
Слатинске
бање"

280.000,00

279.306,00

99,75

0,00

0,00

0,00

280.000,00

279.306,00

99,75

Услугe пo
угoвoрутрошкови
организовања
Манифестације "Дани
калиграфије и
иконописа"у
Овчар Бањи

150.000,00

150.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

100,00

Услугe пo
угoвoрутрошкови
организовања
Манифестације
"Фијакеријада"

300.000,00

278.933,00

92,98

0,00

0,00

0,00

300.000,00

278.933,00

92,98

Услугe пo
угoвoрутрошкови
организовања
Манифестације "Плодови
западног
поморавља" у
Заблаћу

315.000,00

312.920,00

99,34

0,00

0,00

0,00

315.000,00

312.920,00

99,34

Услугe пo
угoвoру Организација
манифестације
"Шумадијска
краљица" у
Горњој Трепчи

100.000,00

99.999,20

100,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

99.999,20

100,00

Услугe пo
угoвoру Организација
манифестације
"Пасуљијада"
у Љубићу

100.000,00

100.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

100,00

100.000,00

99.929,00

99,93

0,00

0,00

0,00

100.000,00

99.929,00

99,93

% ИЗВРШЕЊА

98,23

% ИЗВРШЕЊА

1.768.087,99

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

1.800.000,00

% ИЗВРШЕЊА

Услугe пo
угoвoрутрошкови
организовања
Манифестације
"Купусијада" у
Мрчајевцима

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

610

423

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

609

423

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

608

423

Страна 1991 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

607

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Услугe пo
угoвoру Организација
манифестације
"Ивањдански
котлић" у
Доњој Трепчи

Страна 1992 – Број 10

615

616

617

618

619

620

620/1

621

622

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

423

423

423

423

423

423

423

425

426

17. јун 2017. године

Услугe пo
угoвoру Организација
манифестације
"Дани српске
кајсије" у
Миоковцима

300.000,00

300.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

100,00

Услугe пo
угoвoру Организација
манифестације
"Карусел"

500.000,00

500.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

100,00

Услугe пo
угoвoрутрошкови
организовања
манифестације
"Аеро митинг"
у Прељини

250.000,00

249.050,00

99,62

0,00

0,00

0,00

250.000,00

249.050,00

99,62

Услугe пo
угoвoрутрошкови
организовања
"Сајам експоПрељина
2016"

300.000,00

299.500,00

99,83

0,00

0,00

0,00

300.000,00

299.500,00

99,83

Услугe пo
угoвoрутрошкови
организовања
манифестације
"Београдски
манифест
2016"

100.000,00

100.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

100,00

Услугe пo
угoвoрутрошкови
организовања
манифестације
"Бициклом
кроз Србију и
Црну Гору"

100.000,00

91.000,00

91,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

91.000,00

91,00

Услугe пo
угoвoрутрошкови
организовања
фестивала
"Прича"

500.000,00

500.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

100,00

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњeтрошкови
организовања
Манифестације
"Купусијада" у
Мрчајевцима

50.000,00

49.885,00

99,77

0,00

0,00

0,00

50.000,00

49.885,00

99,77

Maтeриjaлтрошкови
организовања
Манифестације "Сабор
фрулаша" у
Прислоници

100.000,00

99.800,28

99,80

0,00

0,00

0,00

100.000,00

99.800,28

99,80

624

426

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

100,00

Maтeриjaлтрошкови
организовања
Манифестације "Плодови
западног
поморавља" у
Заблаћу

15.000,00

15.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

100,00

УКУПНО ПА
1502-0002
Туристичка
промоција

7.750.000,00

7.639.379,58

98,57

500.000,00

500.000,00

100,00

8.250.000,00

8.139.379,58

98,66

01 Приходи из
буџета

7.750.000,00

7.639.379,58

98,57

0,00

0,00

0,00

7.750.000,00

7.639.379,58

98,57

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

100,00

500.000,00

500.000,00

100,00

7.750.000,00

7.639.379,58

98,57

500.000,00

500.000,00

100,00

8.250.000,00

8.139.379,58

98,66

01 Приходи из
буџета

7.750.000,00

7.639.379,58

98,57

0,00

0,00

0,00

7.750.000,00

7.639.379,58

98,57

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

0,00

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

100,00

500.000,00

500.000,00

100,00

7.750.000,00

7.639.379,58

98,57

500.000,00

500.000,00

100,00

8.250.000,00

8.139.379,58

98,66

% ИЗВРШЕЊА

0,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

100,00

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

100.000,00

% ИЗВРШЕЊА

100.000,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

Maтeриjaлтрошкови
организовања
Манифестације
"Купусијада" у
Мрчајевцима

% ИЗВРШЕЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

426
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ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

623

Организациона
класификација

Економска класификација

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
473. Туризам

Укупно за
функцију 473

Извори
финансирања
за програмску
активност
1502-0002
Туристичка
промоција

Укупно за
програмску
активност
1502-0002
Извори
финансирања
за Програм 4.
Развој туризма

Страна 1994 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

01 Приходи из
буџета

27.440.000,00

24.616.265,16

89,71

0,00

0,00

0,00

27.440.000,00

24.616.265,16

89,71

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

0,00

0,00

0,00

32.070.680,00

19.786.579,19

61,70

32.070.680,00

19.786.579,19

61,70

27.440.000,00

24.616.265,16

89,71

32.070.680,00

19.786.579,19

61,70

59.510.680,00

44.402.844,35

74,61

Услугe пo
угoвoруштампа
публикације о
птицама
Овчарско
кабларске
клисуре

350.000,00

349.600,00

99,89

0,00

0,00

0,00

350.000,00

349.600,00

99,89

Услугe пo
угoвoруедукација

900.000,00

887.150,00

98,57

0,00

0,00

0,00

900.000,00

887.150,00

98,57

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњeобележавање
еко-стаза и
постављање
осматрачница
за посматрање
птица

300.000,00

264.120,00

88,04

0,00

0,00

0,00

300.000,00

264.120,00

88,04

Maтeриjaлнабавка
посуда за
одлагање
смећа и остало

150.000,00

150.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

100,00

Maтeриjaлнабавка
кућица за
птице, вагица,
мрежа,
хранилица,
синтног алата
и слично

300.000,00

149.560,00

49,85

0,00

0,00

0,00

300.000,00

149.560,00

49,85

УКУПНО ПА
0401-0004
Заштита
природних
вредности и
унапређење
подручја са
природним
својствима

2.000.000,00

1.800.430,00

90,02

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

1.800.430,00

90,02

Укупно за
програм 4

04 1

ПРОГРАМ 6.
ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

0401-0004

ПА: Заштита
природних
вредности и
унапређење
подручја са
природним
својствима
Заштита
животне
средине

500

625

626

627

628

629

423

423

425

426

426

Извори
финансирања
за функцију
500. Заштита
животне
средине

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

1.800.430,00

90,02

Укупно за
функцију 500

2.000.000,00

1.800.430,00

90,02

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

1.800.430,00

90,02

01 Приходи из
буџета

2.000.000,00

1.800.430,00

90,02

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

1.800.430,00

90,02

Укупно за
програмску
активност
0401-0004

2.000.000,00

1.800.430,00

90,02

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

1.800.430,00

90,02

01 Приходи из
буџета

2.000.000,00

1.800.430,00

90,02

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

1.800.430,00

90,02

Укупно за
програм 6

2.000.000,00

1.800.430,00

90,02

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

1.800.430,00

90,02

Укупно глава
12.08.
Туристичка
организација
Чачка

29.440.000,00

26.416.695,16

89,73

32.070.680,00

19.786.579,19

61,70

61.510.680,00

46.203.274,35

75,11

Плaтe, дoдaци
и накнаде
зaпoслeних
(зараде)

38.176.423,00

38.154.681,96

99,94

0,00

0,00

0,00

38.176.423,00

38.154.681,96

99,94

Сoциjaлни
дoпринoси нa
тeрeт
пoслoдaвцa

6.833.580,00

6.829.688,13

99,94

0,00

0,00

0,00

6.833.580,00

6.829.688,13

99,94

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

90,02

% ИЗВРШЕЊА

1.800.430,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

2.000.000,00

% ИЗВРШЕЊА

01 Приходи из
буџета

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1995 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за програмску
активност
0401-0004Заштита
природних
вредности и
унапређење
подручја са
природним
својствима

Извори
финансирања
за Програм 6.
Заштита
животне
средине

12

09

ЈАВНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА
ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ
И ПУТЕВЕ
"ГРАДАЦ"
ЧАЧАК

35

1 01

ПРОГРАМ 1.
ЛОКАЛНИ
РАЗВОЈ И
ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ

1101-0002

ПА:
Уређивање
грађевинског
земљишта
Развој
заједнице

620

630

631

411

412

Страна 1996 – Број 10

632

633

634

635

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

4143

414

415

416

17. јун 2017. године

Сoциjaлнa
дaвaњa
зaпoслeнимaрешавање
одлива броја
запослених

227.577,00

182.739,00

80,30

0,00

0,00

0,00

227.577,00

182.739,00

80,30

Социјална
давања
запосленима

460.000,00

255.700,00

55,59

100.000,00

0,00

0,00

560.000,00

255.700,00

45,66

Накнаде
трошкова за
запослене

570.000,00

561.551,70

98,52

0,00

0,00

0,00

570.000,00

561.551,70

98,52

Награде
запосленима и
остали
посебни
расходи

180.000,00

99.305,44

55,17

0,00

0,00

0,00

180.000,00

99.305,44

55,17

636

421

Стaлни
трoшkoви

5.710.000,00

4.158.586,58

72,83

0,00

0,00

0,00

5.710.000,00

4.158.586,58

72,83

637

422

Tрoшkoви
путoвaњa

330.000,00

196.205,61

59,46

0,00

0,00

0,00

330.000,00

196.205,61

59,46

638

423

Услугe пo
угoвoру

7.306.682,00

4.221.439,34

57,78

0,00

0,00

0,00

7.306.682,00

4.221.439,34

57,78

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњe

4.770.000,00

2.953.741,48

61,92

0,00

0,00

0,00

4.770.000,00

2.953.741,48

61,92

Maтeриjaл

3.320.000,00

1.783.295,91

53,71

0,00

0,00

0,00

3.320.000,00

1.783.295,91

53,71

Остале
дотације и
трансфери

5.217.261,00

4.559.957,14

87,40

0,00

0,00

0,00

5.217.261,00

4.559.957,14

87,40

Остале
дотације и
трансфериБуџетски фонд
за професионалну
рехабилитацију и
запошљавање
особа са
инвалидитетом

612.398,00

347.790,00

56,79

0,00

0,00

0,00

612.398,00

347.790,00

56,79

Пoрeзи,
oбaвeзнe
тakсe, kaзнe и
пенали

3.450.512,00

2.434.545,41

70,56

0,00

0,00

0,00

3.450.512,00

2.434.545,41

70,56

Нoвчaнe kaзнe
и пенали пo
рeшeњу
судoвa

8.968.567,00

6.525.872,50

72,76

0,00

0,00

0,00

8.968.567,00

6.525.872,50

72,76

Нoвчaнe kaзнe
и пенали пo
рeшeњу
судoвa

18.500.000,00

17.934.436,47

96,94

0,00

0,00

0,00

18.500.000,00

17.934.436,47

96,94

Машине и
опрема

3.200.000,00

1.699.590,00

53,11

0,00

0,00

0,00

3.200.000,00

1.699.590,00

53,11

Нематеријална
имовина

3.500.000,00

1.029.600,00

29,42

0,00

0,00

0,00

3.500.000,00

1.029.600,00

29,42

Земљиште

27.507.000,00

17.173.612,80

62,43

0,00

0,00

0,00

27.507.000,00

17.173.612,80

62,43

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

425

426

465

465

482

483

483

512

515

541

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

100.000,00

0,00

0,00

138.940.000,00

111.102.339,47

79,96

01 Приходи из
буџета

138.840.000,00

111.102.339,47

80,02

0,00

0,00

0,00

138.840.000,00

111.102.339,47

80,02

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

138.840.000,00

111.102.339,47

80,02

100.000,00

0,00

0,00

138.940.000,00

111.102.339,47

79,96

01 Приходи из
буџета

138.840.000,00

111.102.339,47

80,02

0,00

0,00

0,00

138.840.000,00

111.102.339,47

80,02

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

138.840.000,00

111.102.339,47

80,02

100.000,00

0,00

0,00

138.940.000,00

111.102.339,47

79,96

Спeциjaлизoвa
нe услугe

2.000.000,00

1.782.624,00

89,13

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

1.782.624,00

89,13

УКУПНО ПА
1101-0001
Стратешко,
просторно и
урбанистичко
планирање

2.000.000,00

1.782.624,00

89,13

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

1.782.624,00

89,13

2.000.000,00

1.782.624,00

89,13

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

1.782.624,00

89,13

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

80,02

% ИЗВРШЕЊА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

111.102.339,47

УКУПНО ПА
1101-0002
Уређивање
грађевинског
земљишта

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

138.840.000,00

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1997 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
620. Развој
заједнице

Укупно за
функцију 620
Извори
финансирања
за програмску
активност
1101-0002
Стратешко,
просторно и
урбанистичко
планирање

Укупно за
програмску
активност
1101-0002
ПА:
Уређивање
грађевинског
земљишта

1101-0001

Развој
заједнице

620

649

424

Извори
финансирања
за функцију
620. Развој
заједнице

01 Приходи из
буџета

Страна 1998 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Укупно за
функцију 620

17. јун 2017. године

2.000.000,00

1.782.624,00

89,13

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

1.782.624,00

89,13

01 Приходи из
буџета

2.000.000,00

1.782.624,00

89,13

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

1.782.624,00

89,13

Укупно за
програмску
активност
1101-0001

2.000.000,00

1.782.624,00

89,13

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

1.782.624,00

89,13

01 Приходи из
буџета

140.840.000,00

112.884.963,47

80,15

0,00

0,00

0,00

140.840.000,00

112.884.963,47

80,15

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

140.840.000,00

112.884.963,47

80,15

100.000,00

0,00

0,00

140.940.000,00

112.884.963,47

80,09

Стaлни
трoшkoвиЈКП
"Комуналац"
Чачак
(чишћење,
прање и
одржавање
јавних
површина)

45.300.000,00

45.299.999,67

100,00

0,00

0,00

0,00

45.300.000,00

45.299.999,67

100,00

Стaлни
трoшkoвиЈКП
"Моравац"
Чачак
(чишћење,
прање и
одржавање
јавних
површина)

2.000.000,00

2.000.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

100,00

Извори
финансирања
за програмску
активност
1101-0001
Уређивање
грађевинског
земљишта

Извори
финансирања
за Програм 1.
Локални
развој и
просторно
планирање

Укупно за
програм 1

ПРОГРАМ 2.
КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ

06 1

ПА: Јавна
хигијена

0601-0008

Развој
заједнице

620

650

651

421

421

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

% ИЗВРШЕЊА

100.000,00

50,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

100.000,00

50,00

УКУПНО ПА
0601-0008
Јавна
хигијена

47.500.000,00

47.399.999,67

99,79

0,00

0,00

0,00

47.500.000,00

47.399.999,67

99,79

01 Приходи из
буџета

47.500.000,00

47.399.999,67

99,79

0,00

0,00

0,00

47.500.000,00

47.399.999,67

99,79

Укупно за
функцију 620

47.500.000,00

47.399.999,67

99,79

0,00

0,00

0,00

47.500.000,00

47.399.999,67

99,79

01 Приходи из
буџета

47.500.000,00

47.399.999,67

99,79

0,00

0,00

0,00

47.500.000,00

47.399.999,67

99,79

Укупно за
програмску
активност
0601-0008

47.500.000,00

47.399.999,67

99,79

0,00

0,00

0,00

47.500.000,00

47.399.999,67

99,79

Спeциjaлизoвa
нe услугe (ЈКП
"Моравац")

120.000,00

119.999,00

100,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

119.999,00

100,00

Спeциjaлизoвa
нe услугe (ЈКП
"Градско
зеленило")

26.800.000,00

26.799.999,97

100,00

0,00

0,00

0,00

26.800.000,00

26.799.999,97

100,00

УКУПНО ПА
0601-0009
Уређење и
одржавање
зеленила

26.920.000,00

26.919.998,97

100,00

0,00

0,00

0,00

26.920.000,00

26.919.998,97

100,00

26.920.000,00

26.919.998,97

100,00

0,00

0,00

0,00

26.920.000,00

26.919.998,97

100,00

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

200.000,00

% ИЗВРШЕЊА

% ИЗВРШЕЊА

421

Стaлни
трoшkoвиЈКП "Градско
зеленило"
Чачак
(чишћење,
прање и
одржавање
јавних
површина)

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 1999 – Број 10

Организациона
класификација

652

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
620. Развој
заједнице

Извори
финансирања
за програмску
активност
0601-0008
Јавна хигијена

ПА: Уређење
и одржавање
зеленила

0601-0009

Развој
заједнице

620

653

654

424

424

Извори
финансирања
за функцију
620. Развој
заједнице
01 Приходи из
буџета

Страна 2000 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Укупно за
функцију 620

17. јун 2017. године

26.920.000,00

26.919.998,97

100,00

0,00

0,00

0,00

26.920.000,00

26.919.998,97

100,00

01 Приходи из
буџета

26.920.000,00

26.919.998,97

100,00

0,00

0,00

0,00

26.920.000,00

26.919.998,97

100,00

Укупно за
програмску
активност
0601-0009

26.920.000,00

26.919.998,97

100,00

0,00

0,00

0,00

26.920.000,00

26.919.998,97

100,00

Извори
финансирања
за програмску
активност
0601-0009
Уређење и
одржавање
зеленила

ПА: Јавна
расвета

0601-0010

Улична
расвета

640

655

421

Стални
трошкови

98.000.000,00

90.329.752,82

92,17

0,00

0,00

0,00

98.000.000,00

90.329.752,82

92,17

656

425

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњe

14.000.000,00

9.449.480,40

67,50

0,00

0,00

0,00

14.000.000,00

9.449.480,40

67,50

УКУПНО ПА
0601-0010
Јавна расвета

112.000.000,00

99.779.233,22

89,09

0,00

0,00

0,00

112.000.000,00

99.779.233,22

89,09

01 Приходи из
буџета

112.000.000,00

99.779.233,22

89,09

0,00

0,00

0,00

112.000.000,00

99.779.233,22

89,09

Укупно за
функцију 640

112.000.000,00

99.779.233,22

89,09

0,00

0,00

0,00

112.000.000,00

99.779.233,22

89,09

01 Приходи из
буџета

112.000.000,00

99.779.233,22

89,09

0,00

0,00

0,00

112.000.000,00

99.779.233,22

89,09

Укупно за
програмску
активност
0601-0010

112.000.000,00

99.779.233,22

89,09

0,00

0,00

0,00

112.000.000,00

99.779.233,22

89,09

16.000.000,00

15.783.488,59

98,65

0,00

0,00

0,00

16.000.000,00

15.783.488,59

98,65

Извори
финансирања
за функцију
640. Улична
расвета

Извори
финансирања
за програмску
активност
0601-0010
Јавна расвета

ПА: Остале
комуналне
услуге

0601-0014

620

Развој
заједнице

657

421

Стални
трошкови ЈКП
"Комуналац"
Чачак

660

661

662

663

664

664/1

665

425

425

425

425

425

425

425

426

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

722.998,13

72,30

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњe
ЈКП
"Комуналац"
Чачак

14.800.000,00

14.799.999,83

100,00

0,00

0,00

0,00

14.800.000,00

14.799.999,83

100,00

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњe
ЈКП
"Моравац"
Мрчајевци

40.000.000,00

39.998.744,60

100,00

0,00

0,00

0,00

40.000.000,00

39.998.744,60

100,00

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњe
ЈКП "Градско
зеленило"
Чачак

1.000.000,00

1.000.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

100,00

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњe
ЈКП
"Водовод"
Чачак

3.700.000,00

1.148.315,10

31,04

0,00

0,00

0,00

3.700.000,00

1.148.315,10

31,04

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњe

15.200.000,00

10.196.171,43

67,08

0,00

0,00

0,00

15.200.000,00

10.196.171,43

67,08

Текуће
поправке и
одржавање Чишћење и
одржавање
корита
водотокова
који нису у
надлежности
Републике

4.000.000,00

1.761.508,80

44,04

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

1.761.508,80

44,04

Текуће
поправке и
одржавање Чишћење и
одржавање
канала у
Љубићу

2.000.000,00

1.944.000,00

97,20

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

1.944.000,00

97,20

Maтeриjaл

2.200.000,00

200.000,08

9,09

0,00

0,00

0,00

2.200.000,00

200.000,08

9,09

УКУПНО ПА
0601-0014
Остале
комуналне
услуге

99.900.000,00

87.555.226,56

87,64

0,00

0,00

0,00

99.900.000,00

87.555.226,56

87,64

01 Приходи из
буџета

99.900.000,00

87.555.226,56

87,64

0,00

0,00

0,00

99.900.000,00

87.555.226,56

87,64

Укупно за
функцију 620

99.900.000,00

87.555.226,56

87,64

0,00

0,00

0,00

99.900.000,00

87.555.226,56

87,64

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

72,30

% ИЗВРШЕЊА

722.998,13

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

1.000.000,00

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

% ИЗВРШЕЊА

659

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

Стални
трошкови ЈКП
"Водовод"
Чачак

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

421

% ИЗВРШЕЊА

Организациона
класификација

658

Страна 2001 – Број 10

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Економска класификација

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
620. Развој
заједнице

Извори
финансирања
за програмску
активност

Страна 2002 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

0601-0014
Остале
комуналне
услуге
01 Приходи из
буџета

99.900.000,00

87.555.226,56

87,64

0,00

0,00

0,00

99.900.000,00

87.555.226,56

87,64

Укупно за
програмску
активност
0601-0014

99.900.000,00

87.555.226,56

87,64

0,00

0,00

0,00

99.900.000,00

87.555.226,56

87,64

01 Приходи из
буџета

286.320.000,00

261.654.458,42

91,39

0,00

0,00

0,00

286.320.000,00

261.654.458,42

91,39

Укупно за
програм 2

286.320.000,00

261.654.458,42

91,39

0,00

0,00

0,00

286.320.000,00

261.654.458,42

91,39

Згрaдe и
грaђeвинсkи
oбjekти

7.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.200.000,00

0,00

0,00

Машине и
опрема

5.000.000,00

2.335.932,00

46,72

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

2.335.932,00

46,72

УКУПНО ПА
0701-0001
Управљање
саобраћајном
инфраструктуром

12.200.000,00

2.335.932,00

19,15

0,00

0,00

0,00

12.200.000,00

2.335.932,00

19,15

01 Приходи из
буџета

12.200.000,00

2.335.932,00

19,15

0,00

0,00

0,00

12.200.000,00

2.335.932,00

19,15

Укупно за
функцију 620

12.200.000,00

2.335.932,00

19,15

0,00

0,00

0,00

12.200.000,00

2.335.932,00

19,15

12.200.000,00

2.335.932,00

19,15

0,00

0,00

0,00

12.200.000,00

2.335.932,00

19,15

Извори
финансирања
за Програм 2.
Комунална
делатност

ПРОГРАМ 7.
ПУТНА
ИНФРАСТРУКТУРА

07 1

ПА:
Управљање
саобраћајном
инфраструктуром

0701-0001

Развој
заједнице

620

666

667

511

512

Извори
финансирања
за функцију
620. Развој
заједнице

Извори
финансирања
за програмску
активност
0701-0001
Управљање
саобраћајном
инфраструктур
ом
01 Приходи из
буџета

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

0,00

12.200.000,00

2.335.932,00

19,15

190.000.000,00

178.509.007,14

93,95

50.000.000,00

0,00

0,00

240.000.000,00

178.509.007,14

74,38

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњeнаменска
средства из
самодопринос
а за МЗ Вапа,
Доња Трепча,
Вранићи,
Заблаће,
Трбушани,
Прељина,
Мојсиње,
Јанчићи,
Рошци,
Коњевићи,
Прислоница,
Горња
Горевница,
Пријевор и
Липница

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњeнаменска
средства из
учешћа
грађана

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњeангажовање
механичких
средстава и
радне снаге, за
отклањање
последица и
превентивно
деловање у
случају
елементарних
непогода

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

УКУПНО ПА
0701-0002
Одржавање
путева

195.000.000,00

178.509.007,14

91,54

50.000.000,00

0,00

0,00

245.000.000,00

178.509.007,14

72,86

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

0,00

% ИЗВРШЕЊА

19,15

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

2.335.932,00

Укупно за
програмску
активност
0701-0001

% ИЗВРШЕЊА

12.200.000,00

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 2003 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

ПА:
Одржавање
путева

0701-0002

620

Развој
заједнице

668

669

670

671

425

425

425

425

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњe

Извори
финансирања
за функцију
620. Развој
заједнице

Страна 2004 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
01 Приходи из
буџета

17. јун 2017. године

195.000.000,00

178.509.007,14

91,54

0,00

0,00

0,00

195.000.000,00

178.509.007,14

91,54

13.3 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства од
самодоприноса

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.3 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства од
учешћа
грађана

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

0,00

0,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

195.000.000,00

178.509.007,14

91,54

50.000.000,00

0,00

0,00

245.000.000,00

178.509.007,14

72,86

195.000.000,00

178.509.007,14

91,54

0,00

0,00

0,00

195.000.000,00

178.509.007,14

91,54

13.3 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства од
самодоприноса

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.3 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства од
учешћа
грађана

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

0,00

0,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

195.000.000,00

178.509.007,14

91,54

50.000.000,00

0,00

0,00

245.000.000,00

178.509.007,14

72,86

Укупно за
функцију 620
Извори
финансирања
за програмску
активност
0701-0002
Одржавање
путева
01 Приходи из
буџета

Укупно за
програмску
активност
0701-0002

0701-П3

Пројекат:
Унапређење
безбедности
саобраћаја на
путевима

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

0,00

0,00

11.000.000,00

8.510.856,00

77,37

УКУПНО
0701-П3
Пројекат:
Унапређење
безбедности
саобраћаја на
путевима

11.000.000,00

8.510.856,00

77,37

0,00

0,00

0,00

11.000.000,00

8.510.856,00

77,37

13.3 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства од
прихода од
новчаних
казни за
саобраћајне
прекршаје

1.145.000,00

1.145.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

1.145.000,00

1.145.000,00

100,00

01 Приходи из
буџетаНаменска
средства од
прихода од
новчаних
казни за
саобраћајне
прекршаје

9.855.000,00

7.365.856,00

74,74

0,00

0,00

0,00

9.855.000,00

7.365.856,00

74,74

Укупно за
функцију 360

11.000.000,00

8.510.856,00

77,37

0,00

0,00

0,00

11.000.000,00

8.510.856,00

77,37

9.855.000,00

7.365.856,00

74,74

0,00

0,00

0,00

9.855.000,00

7.365.856,00

74,74

1.145.000,00

1.145.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

1.145.000,00

1.145.000,00

100,00

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

77,37

% ИЗВРШЕЊА

8.510.856,00

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

11.000.000,00

% ИЗВРШЕЊА

Текуће
поправке и
одржавање ЈП "Градац"
Чачак поправљање
саобраћајне
инфраструктуре

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 2005 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Јавни ред и
безбедност
некласификов
ан на другом
месту

360

672

425

Извори
финансирања
за функцију
360. Јавни ред
и безбедност
некласификов
ан на другом
месту

Извори
финансирања
за пројекат
0701-П3
Унапређење
безбедности
саобраћаја на
путевима
01 Приходи из
буџетаНаменска
средства од
прихода од
новчаних
казни за
саобраћајне
прекршаје
13.3 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства од
прихода од
новчаних

Страна 2006 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

казни за
саобраћајне
прекршаје

Укупно за
пројекат
0701-П3

11.000.000,00

8.510.856,00

77,37

0,00

0,00

0,00

11.000.000,00

8.510.856,00

77,37

01 Приходи из
буџета

207.200.000,00

180.844.939,14

87,28

0,00

0,00

0,00

207.200.000,00

180.844.939,14

87,28

13.3 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства од
прихода од
новчаних
казни за
саобраћајне
прекршаје

1.145.000,00

1.145.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

1.145.000,00

1.145.000,00

100,00

13.3 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства од
самодоприноса

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.3 Пренета
неутрошена
средства за
посебне
намене Наменска
средства од
учешћа
грађана

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

0,00

0,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

01 Приходи из
буџетаНаменска
средства од
прихода од
новчаних
казни за
саобраћајне
прекршаје

9.855.000,00

7.365.856,00

74,74

0,00

0,00

0,00

9.855.000,00

7.365.856,00

74,74

Укупно за
програм 7

218.200.000,00

189.355.795,14

86,78

50.000.000,00

0,00

0,00

268.200.000,00

189.355.795,14

70,60

Укупно глава
12.09. ЈП за
грађевинско
земљиште и
путеве
"Градац"
Чачак

645.360.000,00

563.895.217,03

87,38

50.100.000,00

0,00

0,00

695.460.000,00

563.895.217,03

81,08

Извори
финансирања
за Програм 7.
Путна
инфраструктура

12

10

36

ЈП
"ПАРКИНГ
СЕРВИС"
ЧАЧАК

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

46.000.000,00

45.808.523,81

99,58

Субвенције
јавним
нефинансијски
м предузећима
и организацијамаКапиталне
субвенције

3.000.000,00

2.699.628,07

89,99

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

2.699.628,07

89,99

УКУПНО ПА
0601-0006
Паркинг
сервис

49.000.000,00

48.508.151,88

99,00

0,00

0,00

0,00

49.000.000,00

48.508.151,88

99,00

01 Приходи из
буџета

49.000.000,00

48.508.151,88

99,00

0,00

0,00

0,00

49.000.000,00

48.508.151,88

99,00

Укупно за
функцију 160

49.000.000,00

48.508.151,88

99,00

0,00

0,00

0,00

49.000.000,00

48.508.151,88

99,00

01 Приходи из
буџета

49.000.000,00

48.508.151,88

99,00

0,00

0,00

0,00

49.000.000,00

48.508.151,88

99,00

Укупно за
програмску
активност
0601-0006

49.000.000,00

48.508.151,88

99,00

0,00

0,00

0,00

49.000.000,00

48.508.151,88

99,00

Опште јавне
услуге
некласификов
ане на другом
месту

674

4512

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

0,00

160

% ИЗВРШЕЊА

0,00

ПА: Паркинг
сервис

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

99,58

0601-0006

% ИЗВРШЕЊА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

45.808.523,81

Организациона
класификација

46.000.000,00

ПРОГРАМ 2.
КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ

4511

Страна 2007 – Број 10

Субвенције
јавним
нефинансијски
м предузећима
и организацијама-Текуће
субвенције

06 1

673

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
160. Опште
јавне услуге
некласификов
ане на другом
месту

Извори
финансирања
за програмску
активност
0601-0006
Опште јавне
услуге
некласификоване на другом
месту

Извори
финансирања
за Програм 2.
Комунална
делатност

Страна 2008 – Број 10

12

11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

01 Приходи из
буџета

49.000.000,00

48.508.151,88

99,00

0,00

0,00

0,00

49.000.000,00

48.508.151,88

99,00

Укупно за
програм 2

49.000.000,00

48.508.151,88

99,00

0,00

0,00

0,00

49.000.000,00

48.508.151,88

99,00

Укупно глава
12.10. ЈП
"Паркинг
сервис"
Чачак

49.000.000,00

48.508.151,88

99,00

0,00

0,00

0,00

49.000.000,00

48.508.151,88

99,00

Субвенције
јавним
нефинансијским
предузећима и
организацијамаКапиталне
субвенцијеУчешће града
Чачка у
финансирању
капиталних
инвестиционих улагања у
објекте
система "Рзав"

8.260.000,00

8.260.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

8.260.000,00

8.260.000,00

100,00

УКУПНО ПА
0601-0001
Водоснабдевање

8.260.000,00

8.260.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

8.260.000,00

8.260.000,00

100,00

01 Приходи из
буџета

8.260.000,00

8.260.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

8.260.000,00

8.260.000,00

100,00

Укупно за
функцију 630

8.260.000,00

8.260.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

8.260.000,00

8.260.000,00

100,00

8.260.000,00

8.260.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

8.260.000,00

8.260.000,00

100,00

ЈП ЗА
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
"РЗАВ"
АРИЉЕ

37

ПРОГРАМ 2.
КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ

06 1

ПА:
Водоснабдевање

0601-0001

Водоснабдевање

630

675

4512

Извори
финансирања
за функцију
630. Водоснабдевање

01

630

Извори
финансирања
за програмску
активност
0601-0001
Водоснабдевање
01 Приходи из
буџета

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

% ИЗВРШЕЊА

100,00

0,00

0,00

0,00

8.260.000,00

8.260.000,00

100,00

01 Приходи из
буџета

8.260.000,00

8.260.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

8.260.000,00

8.260.000,00

100,00

Укупно за
програм 2

8.260.000,00

8.260.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

8.260.000,00

8.260.000,00

100,00

Укупно глава
12.11. ЈП за
водоснабдевање "Рзав"
Ариље

8.260.000,00

8.260.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

8.260.000,00

8.260.000,00

100,00

Субвенције
јавним
нефинансијским
предузећима и
организацијамаКапиталне
субвенцијеИнвестиције и
куповина
земљишта у
ЈКП " Дубоко"
Ужице

20.500.000,00

14.561.339,50

71,03

0,00

0,00

0,00

20.500.000,00

14.561.339,50

71,03

Субвенције
јавним
нефинансијским
предузећима и
организацијама Капиталне
субвенције
ЈКП "Дубоко"
Ужице за
повраћај
кредита
EBRD- 9. и 10.
ануитет

37.650.000,00

37.167.140,55

98,72

0,00

0,00

0,00

37.650.000,00

37.167.140,55

98,72

% ИЗВРШЕЊА

8.260.000,00

Укупно за
програмску
активност
0601-0001

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

8.260.000,00

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 2009 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за Програм 2.
Комунална
делатност

12

12

ЈКП
"ДУБОКО"
УЖИЦЕ ФИНАНСИРАЊЕ
ИЗГРАДЊЕ
ДЕПОНИЈЕ
ДУБОКО

38

ПРОГРАМ 2.
КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ

06 1

0601-0003

ПА:
Одржавање
депонија

510

Управљање
отпадом

676

677

4512

4512

Страна 2010 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
УКУПНО ПА
0601-0003
Одржавање
депонија

17. јун 2017. године

58.150.000,00

51.728.480,05

88,96

0,00

0,00

0,00

58.150.000,00

51.728.480,05

88,96

01 Приходи из
буџета

58.150.000,00

51.728.480,05

88,96

0,00

0,00

0,00

58.150.000,00

51.728.480,05

88,96

Укупно за
функцију 510

58.150.000,00

51.728.480,05

88,96

0,00

0,00

0,00

58.150.000,00

51.728.480,05

88,96

01 Приходи из
буџета

58.150.000,00

51.728.480,05

88,96

0,00

0,00

0,00

58.150.000,00

51.728.480,05

88,96

Укупно за
програмску
активност
0601-0003

58.150.000,00

51.728.480,05

88,96

0,00

0,00

0,00

58.150.000,00

51.728.480,05

88,96

01 Приходи из
буџета

58.150.000,00

51.728.480,05

88,96

0,00

0,00

0,00

58.150.000,00

51.728.480,05

88,96

Укупно за
програм 2

58.150.000,00

51.728.480,05

88,96

0,00

0,00

0,00

58.150.000,00

51.728.480,05

88,96

Укупно глава
12.12. ЈКП
"Дубоко"
Ужице финансирање
изградње
депоније
Дубоко

58.150.000,00

51.728.480,05

88,96

0,00

0,00

0,00

58.150.000,00

51.728.480,05

88,96

Извори
финансирања
за функцију
510.
Управљање
отпадом

Извори
финансирања
за програмску
активност
0601-0003
Одржавање
депонија

Извори
финансирања
за Програм 2.
Комунална
делатност

12

13

ЈАВНО
КОМУНАЛНА
ПРЕДУЗЕЋА
-СРЕДСТВА
БУЏЕТСКЕ
ПОМОЋИ

39

ПРОГРАМ 2.
КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ

06 1

0601-0014

620

ПА: Остале
комуналне
услуге
Развој
заједнице

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

% ИЗВРШЕЊА

3.789.112,00

3.789.112,00

100,00

0,00

0,00

0,00

3.789.112,00

3.789.112,00

100,00

Субвенције
јавним
нефинансијски
м предузећима
и
организацијам
а -Капиталне
субвенције
(ЈКП
"Комуналац"
Чачак Адаптација
мокрих
чворова за
простор
комуналне
полиције)

482.400,00

482.396,20

100,00

0,00

0,00

0,00

482.400,00

482.396,20

100,00

Субвенције
јавним
нефинансијски
м предузећима
и
организацијам
а -Капиталне
субвенције
(ЈКП
"Моравац"
Мрчајевци Надстрешица
за со, ризлу и
грађевинске
машине)

1.250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.250.000,00

0,00

0,00

УКУПНО ПА
0601-0014
Остале
комуналне
услуге

5.521.512,00

4.271.508,20

77,36

0,00

0,00

0,00

5.521.512,00

4.271.508,20

77,36

01 Приходи из
буџета

5.521.512,00

4.271.508,20

77,36

0,00

0,00

0,00

5.521.512,00

4.271.508,20

77,36

Укупно за
функцију 620

5.521.512,00

4.271.508,20

77,36

0,00

0,00

0,00

5.521.512,00

4.271.508,20

77,36

01 Приходи из
буџета

5.521.512,00

4.271.508,20

77,36

0,00

0,00

0,00

5.521.512,00

4.271.508,20

77,36

Укупно за
програмску
активност
0601-0014

5.521.512,00

4.271.508,20

77,36

0,00

0,00

0,00

5.521.512,00

4.271.508,20

77,36

4512

4512

% ИЗВРШЕЊА

4511

Субвенције
јавним
нефинансијски
м предузећима
и
организацијам
а-Текуће
субвенцијеЈКП
"Водовод" за
финансирање
рада бране
Парменац

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

680

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

679

Страна 2011 – Број 10

Организациона
класификација

678

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за функцију
620. Развој
заједнице

Извори
финансирања
за програмску
активност
0601-0014
Развој
заједнице

Страна 2012 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

Извори
финансирања
за Програм 2.
Комунална
делатност

01 Приходи из
буџета

5.521.512,00

4.271.508,20

77,36

0,00

0,00

0,00

5.521.512,00

4.271.508,20

77,36

Укупно за
програм 2

5.521.512,00

4.271.508,20

77,36

0,00

0,00

0,00

5.521.512,00

4.271.508,20

77,36

Субвeнциje
jaвним
нeфинaнсиjсkи
м предузећима
и
организацијам
а-Капиталне
субвенцијеПовећање
зелених
површина на
територији
града ЧачкаЈКП "Градско
зеленило"

1.250.000,00

1.249.508,98

99,96

0,00

0,00

0,00

1.250.000,00

1.249.508,98

99,96

УКУПНО ПА
0401-0001
Управљање
заштитом
животне
средине и
природних
вредности

1.250.000,00

1.249.508,98

99,96

0,00

0,00

0,00

1.250.000,00

1.249.508,98

99,96

01 Приходи из
буџета

1.250.000,00

1.249.508,98

99,96

0,00

0,00

0,00

1.250.000,00

1.249.508,98

99,96

Укупно за
функцију 500

1.250.000,00

1.249.508,98

99,96

0,00

0,00

0,00

1.250.000,00

1.249.508,98

99,96

1.250.000,00

1.249.508,98

99,96

0,00

0,00

0,00

1.250.000,00

1.249.508,98

99,96

ПРОГРАМ 6.
ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

04 1

ПА:
Управљање
заштитом
животне
средине и
природних
вредности

0401-0001

Заштита
животне
средине

500

681

4512

Извори
финансирања
за функцију
500. Заштита
животне
средине

Извори
финансирања
за програмску
активност
0401-0001 Управљање
заштитом
животне
средине и
природних
вредности

01 Приходи из
буџета

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

0,00

0,00

1.250.000,00

1.249.508,98

99,96

Субвeнциje
jaвним
нeфинaнсиjсkим
предузећима и
организацијама-Текуће
субвенцијеИзрада
андроид
апликације за
регистровање
дивљих
депонија- ЈКП
"Комуналац"
Чачак)

500.000,00

410.000,00

82,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

410.000,00

82,00

Субвeнциje
jaвним
нeфинaнсиjсkим
предузећима и
организацијама-Текуће
субвенцијеконтрола
емисије
депонијског
гаса и
обезбеђење
биотрноваЈКП
"Комуналац"
Чачак)-обавеза
из 2015.
године

800.000,00

789.600,00

98,70

0,00

0,00

0,00

800.000,00

789.600,00

98,70

УКУПНО ПА
0401-0002
Управљање
комуналним
отпадом

1.300.000,00

1.199.600,00

92,28

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

1.199.600,00

92,28

01 Приходи из
буџета

1.300.000,00

1.199.600,00

92,28

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

1.199.600,00

92,28

Укупно за
функцију 500

1.300.000,00

1.199.600,00

92,28

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

1.199.600,00

92,28

1.300.000,00

1.199.600,00

92,28

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

1.199.600,00

92,28

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

0,00

% ИЗВРШЕЊА

99,96

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

1.249.508,98

Укупно за
програмску
активност
0401-0001

% ИЗВРШЕЊА

1.250.000,00

Организациона
класификација

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Страна 2013 – Број 10

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Економска класификација

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

ПА:
Управљање
комуналним
отпадом

0401-0002

Заштита
животне
средине

500

682

683

4511

4511

Извори
финансирања
за функцију
500. Заштита
животне
средине

Извори
финансирања
за програмску
активност
0401-0002Управљање
комуналним
отпадом
01 Приходи из
буџета

Страна 2014 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
Укупно за
програмску
активност
0401-0002

17. јун 2017. године

1.300.000,00

1.199.600,00

92,28

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

1.199.600,00

92,28

01 Приходи из
буџета

2.550.000,00

2.449.108,98

96,04

0,00

0,00

0,00

2.550.000,00

2.449.108,98

96,04

Укупно за
програм 6

2.550.000,00

2.449.108,98

96,04

0,00

0,00

0,00

2.550.000,00

2.449.108,98

96,04

Укупно глава
12.13. Јавно
комунална
предузећасредства
буџетске
помоћи

8.071.512,00

6.720.617,18

83,26

0,00

0,00

0,00

8.071.512,00

6.720.617,18

83,26

Плaтe, дoдaци
и накнаде
зaпoслeних
(зараде)

1.440.450,00

1.402.864,06

97,39

2.248.916,00

2.159.600,54

96,03

3.689.366,00

3.562.464,60

96,56

Сoциjaлни
дoпринoси нa
тeрeт
пoслoдaвцa

258.020,00

251.112,62

97,32

411.918,00

386.568,41

93,85

669.938,00

637.681,03

95,19

Извори
финансирања
за програм 6.
Заштита
животне
средине

12

14

ГРАДСКА
СТАМБЕНА
АГЕНЦИЈА

40

ПРОГРАМ 2.
КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ

06 1

ПА:
Одржавање
стамбених
зграда

0601-0012

Стамбени
развој

660

684

685

411

412

686

413

Накнаде у
натури

30.000,00

23.540,00

78,47

0,00

0,00

0,00

30.000,00

23.540,00

78,47

686/1

414

Социјална
давања
запосленима

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

100.827,00

100,83

200.000,00

100.827,00

50,41

Социјална
давања
запосленимарешавање
одлива
запослених

0,00

0,00

0,00

82.293,00

0,00

0,00

82.293,00

0,00

0,00

Накнаде
трошкова за
запослене

50.000,00

42.112,00

84,22

50.000,00

8.243,11

16,49

100.000,00

50.355,11

50,36

Награде
запосленима и
остали
посебни
расходијубиларне
награде

200.000,00

145.684,22

72,84

0,00

0,00

0,00

200.000,00

145.684,22

72,84

687

688

689

4143

415

416

690

421

Стaлни
трoшkoви

730.000,00

482.429,00

66,09

510.000,00

56.505,77

11,08

1.240.000,00

538.934,77

43,46

691

422

Tрoшkoви
путoвaњa

0,00

0,00

0,00

400.000,00

275.354,91

68,84

400.000,00

275.354,91

68,84

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ
СРЕДСТАВА БУЏЕТА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

% ИЗВРШЕЊА

ПЛАН РАСХОДА И
ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА

% ИЗВРШЕЊА

УКУПНА ЈАВНА
СРЕДСТВА

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА
УКУПНИХ ЈАВНИХ
СРЕДСТАВА

692

423

Услугe пo
угoвoру

1.770.000,00

1.579.962,61

89,26

920.000,00

368.871,32

40,09

2.690.000,00

1.948.833,93

72,45

693

425

Tekућe
пoпрaвke и
oдржaвaњe

1.500.000,00

1.492.401,18

99,49

480.000,00

350.895,00

73,10

1.980.000,00

1.843.296,18

93,10

1.020.000,00

782.244,80

76,69

200.000,00

91.431,00

45,72

1.220.000,00

873.675,80

71,61

% ИЗВРШЕЊА

Организациона
класификација
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Економска класификација

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Број апропријације

Функционална
класификација

Програмска класификација

Подекономска
класификација

Глава

Раздео

17. јун 2017. године

694

426

Maтeриjaл

695

465

Остале текуће
донације по
закону

189.150,00

187.554,43

99,16

303.174,00

271.249,08

89,47

492.324,00

458.803,51

93,19

Пoрeзи,
oбaвeзнe
тakсe, kaзнe и
пенали

1.650.000,00

1.398.911,96

84,78

148.211,00

7.600,00

5,13

1.798.211,00

1.406.511,96

78,22

Згрaдe и
грaђeвинсkи
oбjekти

2.000.000,00

800.400,00

40,02

2.325.987,00

0,00

0,00

4.325.987,00

800.400,00

18,50

150.000,00

145.738,00

97,16

0,00

0,00

0,00

150.000,00

145.738,00

97,16

11.087.620,00

8.734.954,88

78,78

8.180.499,00

4.077.146,14

49,84

19.268.119,00

12.812.101,02

66,49

01 Приходи из
буџета

11.087.620,00

8.734.954,88

78,78

0,00

0,00

0,00

11.087.620,00

8.734.954,88

78,78

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

0,00

0,00

0,00

8.180.499,00

4.077.146,14

49,84

8.180.499,00

4.077.146,14

49,84

11.087.620,00

8.734.954,88

78,78

8.180.499,00

4.077.146,14

49,84

19.268.119,00

12.812.101,02

66,49

01 Приходи из
буџета

11.087.620,00

8.734.954,88

78,78

0,00

0,00

0,00

11.087.620,00

8.734.954,88

78,78

04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

0,00

0,00

0,00

8.180.499,00

4.077.146,14

49,84

8.180.499,00

4.077.146,14

49,84

11.087.620,00

8.734.954,88

78,78

8.180.499,00

4.077.146,14

49,84

19.268.119,00

12.812.101,02

66,49

11.087.620,00

8.734.954,88

78,78

0,00

0,00

0,00

11.087.620,00

8.734.954,88

78,78

696

697

698

482

511

512

Машине и
опрема
УКУПНО ПА
0601-0012
Одржавање
стамбених
зграда
Извори
финансирања
за функцију
660. Стамбени
развој

Укупно за
функцију 660
Извори
финансирања
за програмску
активност
0601-0012
Одржавање
стамбених
зграда

Укупно за
програмску
активност
0601-0012
Извори
финансирања
за Програм 2.
Комунална
делатност
01 Приходи из
буџета
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
04 Сопствени
приходи
буџетских
корисника

17. јун 2017. године

0,00

0,00

0,00

8.180.499,00

4.077.146,14

49,84

8.180.499,00

4.077.146,14

49,84

Укупно за
програм 2

11.087.620,00

8.734.954,88

78,78

8.180.499,00

4.077.146,14

49,84

19.268.119,00

12.812.101,02

66,49

Укупно глава
12.14.
Градска
стамбена
агенција

11.087.620,00

8.734.954,88

78,78

8.180.499,00

4.077.146,14

49,84

19.268.119,00

12.812.101,02

66,49

УКУПНО
РАЗДЕО 12.
ГРАДСКА
УПРАВА ЗА
ФИНАНСИЈЕ

1.414.849.604,73

1.028.617.623,67

72,70

90.351.179,00

23.863.725,33

26,41

1.505.200.783,73

1.052.481.349,00

69,92

УКУПНИ
ЈАВНИ
РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ

3.370.000.000,00

2.748.236.425,85

81,55

308.352.000,00

201.778.920,84

65,44

3.678.352.000,00

2.950.015.346,69

80,20

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Завршни рачун буџета града Чачка припремљен је у складу са међународно прихваћеним
рачуноводственим стандардима и садржи:
1) Биланс стања на дан 31.12.2016. године и Консолидовани биланс стања на дан 31.12.2016. године,
2) Биланс прихода и расхода за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године и Консолидовани биланс
прихода и расхода за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године,
3) Извештај о капиталним издацима (за набавку нефинансијске имовине) и примањима (од продаје
нефинансијске имовине) у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године и Консолидовани
извештај о капиталним издацима (за набавку нефинансијске имовине) и примањима (од продаје
нефинансијске имовине) у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године,
4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године (биланс
финансирања) и Консолидовани извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2016. до
31.12.2016. године (биланс финансирања),
5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године и Консолидовани
извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године,
6) Образложење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од
01.01.2016. до 31.12.2016. године,
7) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала
и извршеним отплатама дугова у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године,
8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 01.01.2016. до
31.12.2016. године,
9) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016.
године,
10) Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период 01.01.2016. до 31.12.2016.
године,
11) Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета,
12) Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета, а
односе се на:

17. јун 2017. године
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- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и приватним предузећима,
- нефинансијску имовину која се финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана,
- трошење наменских јавних прихода и сопствених прихода,
- коришћење средстава из одобрених пројектних зајмова и
- коришћење средстава за набавку финансијске имовине.
13) Рачуноводствене политике на основу којих су урађени напред наведени извештаји.
(Извештаји од 6 до 13 су саставни део Одлуке и налазе се као посебни прилози)
Члан 12.
Извештај о финансијском пословању буџета града Чачка за 2016. годину је саставни део ове Одлуке.

Члан 13.
Одлуку о завршном рачуну буџета града Чачка за 2016. годину, заједно са Извештајем о
финансијском пословању буџета града Чачка за 2016. годину доставити Управи за трезор Министарства
финансија Републике Србије, најкасније до 15. јуна 2017. године.

Члан 14.
Ова Одлука биће објављена у Службеном листу града Чачка.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-85/17-I
6. јун 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
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17. јун 2017. године

184.
На основу члана 32. став 1. тачка 15. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 -др.
закон), члана 33. став 1. Закона о јавном дугу
(„Службени гласник РС“ број 61/2005, 107/2009,
78/2011 и 68/2015) и члана 63. став 1. тачка 18.
Статута града Чачка („Службени лист града
Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и
26/2016), а по претходно прибављеном мишљењу
Министарства финансија Републике Србије –
Управе за јавни дуг број 401-637/2017-001 од 19.
априла 2017. године,
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 6. јуна 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЈАВНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА ЧАЧКА
I
Град Чачак планира да се задужи код
пословних банака у износу до 149.000.000,00
динара (сточетрдесетдеветмилионадинара).
Планирани период отплате је 4 (четири)
године не рачунајући период мировања од 6 (шест)
месеци.
Кредитно задужење града користиће се за
финансирање капиталних инвесиционих расхода
утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2017.
годину и то за:
1. пројектовања и инфраструктурног
опремања локације пословне зоне
2. изградње и опремања гасне котларнице
за основну школу Вук Караџић,
Техничку и Музичку школу
3. инвестиционих улагања у објекте
система "Рзав"
4. инвестиција и куповине земљишта за
проширење
регионалне
депоније
„Дубоко“
5. реконструкције и доградње објекта за
потребе градске библиотеке,
6. прибављање земљишта за градске
саобраћајнице
7. изградња објеката мреже водовода и
канализације
Овлашћује се Градоначелник града Чачка
да закључи уговоре са пословним банкама које
понуде најповољније услове за коришћење
кредита из става 1. ове Одлуке, након спроведеног
поступка прикупљања понуда од стране надлежне
градске управе.
О извршењу ове Одлуке стараће се Градска
управа за финансије.
II
Одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-85/17-I
6. јун 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

185.
На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016) и
члана 63. Статута града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и
26/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јуна 2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ
СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈП „РЗАВ“
АРИЉЕ ЗА ПЕРИОД 2017- 2021. ГОДИНА
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Средњорочни план
пословне стратегије и развоја ЈП „Рзав“ Ариље за
период 2017 – 2021. година, који је донео Управни
одбор ЈП „Рзав“ Ариље, на седници одржаној 6.
априла 2017. године.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-85/17-I
6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јун 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

186.
На основу члана 59. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016) и
члана 63. Статута града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и
26/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јуна 2017. године,
донела је

17. јун 2017. године
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ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ
СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈП „РЗАВ“
АРИЉЕ ЗА ПЕРИОД 2017- 2027. ГОДИНА
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Дугорочни план
пословне стратегије и развоја ЈП „Рзав“ Ариље за
период 2017 – 2027. година, који је донео Управни
одбор ЈП „Рзав“ Ариље, на седници одржаној 6.
априла 2017. године.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-85/17-I
6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јун 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

187.
На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016), и
члана 63. Статута града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и
26/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јуна 2017. године,
донела је

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

188.
На основу члана 28. став 2. Закона о
комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ број
88/2011 и 104/2016), члана 17. став 1. тачка 3.
Одлуке о организовању Јавног предузећа за
водоснабдевање „Рзав“ Ариље („Сл. лист општине
Чачак“ број 12/2005 и 14/2009) и члана 63. Статута
града Чачка („Службени лист града Чачка“ број
3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и 26/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јуна 2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ЦЕНИ ВОДЕ ИЗ СИСТЕМА „РЗАВ“
I
Даје се сагласност на тачку 1. Одлуке о
цени воде из система „Рзав“, број 395/2017, коју је
Управни одбор ЈП за водоснабдевање „Рзав“
Ариље, донео на седници од 6.4.2017. године.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-85/17-I
6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јун 2017. године

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ АРИЉЕ БР.
381/2017 ОД 23. ФЕБРУАРА 2017. ГОДИНЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о
расподели добити Јавног предузећа за водоснаб–
девање „Рзав“ Ариље, коју је донео Управни одбор
Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“
Ариље, на седници одржаној 23. фебруара 2017.
године, бр. 381/2017.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-85/17-I
6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јун 2017. године

Страна 2019 – Број 10

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

189.
На основу члана 63. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013,
22/2013,15/2015 и 26/2016) и члана 44. став 2.
Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа за одржавање зелених
површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак са
Законом о јавним предузећима („Сл. лист града
Чачка“ бр. 22/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јуна 2017. године,
донела је
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ГРАДСКО
ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК БР. 998/17 ОД 20.
АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о
расподели добити ЈКП „Градско зеленило“ Чачак,
коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Градско
зеленило“ Чачак, на седници одржаној 20. априла
2017. године, бр. 998/17.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-85/17-I
6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јун 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

190.
На основу члана 63. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 31. Одлуке о
усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа за одржавање чистоће и пијаца
„Комуналац“ Чачак са Законом о јавним
предузећима („Сл. лист града Чачка“ бр. 22/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јуна 2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“
ЧАЧАК БР. 78/2-2 ОД 26. АПРИЛА 2017.
ГОДИНЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о
расподели добити ЈКП „Комуналац“ Чачак, коју је
донео Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Чачак,
на седници одржаној 26. априла 2017. године, бр.
78/2-2.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.

17. јун 2017. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-85/17-I
6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јун 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

191.
На основу члана 63. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013,
22/2013,15/2015 и 26/2016) и члана 44. став 2.
Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са
Законом о јавним предузећима („Сл. лист града
Чачка“ бр. 22/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јуна 2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ЧАЧАК“
ЧАЧАК БР. 3523/2 ОД 23. МАЈА 2017.
ГОДИНЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о
расподели добити ЈКП „Чачак“ Чачак, коју је
донео Надзорни одбор ЈКП „Чачак“ Чачак, на
седници одржаној 23. маја 2017. године, бр. 3523/2.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-85/17-I
6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јун 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
192.
На основу члана 45. Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа
водовод и канализацију „Водовод“ Чачак са
Законом о јавним предузећима („Сл. лист града
Чачка“ бр. 22/2016) и члана 63. Статута града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015 и 26/2016),

17. јун 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
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Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јуна 2017. године,
донела је

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-85/17-I
6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јун 2017. године

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ВОДОВОД“
ЧАЧАК БРОЈ 4/7 ОД 7.4.2017. ГОДИНЕ
I

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног
одбора ЈКП „Водовод“ Чачак број 4/7, коју је овај
орган донео на седници одржаној 7. априла 2017.
године.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-85/17-I
6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јун 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

193.
На основу члана 63. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013,
22/2013,15/2015 и 26/2016) и члана 45. став 2.
Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа водовод и канализацију
„Водовод“ Чачак са Законом о јавним предузећима
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 22/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јуна 2017. године,
донела је

194.
На основу члана 63. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013,
22/2013,15/2015 и 26/2016) и члана 44. став 2.
Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа за водовод, одржавање
чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци са Законом
о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“ бр.
22/2016),
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јуна 2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „МОРАВАЦ“
МРЧАЈЕВЦИ БРОЈ 8 ОД 27. АПРИЛА 2017.
ГОДИНЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о рас–
подели добити ЈКП „Моравац“ одржаној 27. апри–
ла 2017. године, број 8.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-85/17-I
6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јун 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ВОДОВОД“
ЧАЧАК БР. 4/10 ОД 23. МАЈА 2017. ГОДИНЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о
расподели добити ЈКП „Водовод“ Чачак, коју је
донео Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ Чачак, на
седници одржаној 23. маја 2017. године, бр. 4/10.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.

195.
На основу члана 28. став 2. Закона о
култури („Сл. гласник РС“ бр.72/2009, 13/2016 и
30/2016-испр.), члана 29. став 1. Одлуке о
организовању Установе Дом културе Чачак („Сл.
лист општине Чачак“ бр. 4/2006 и „Сл. лист града
Чачка“ бр. 4/2011 и 23/2016) и члана 63. Статута
града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 3/2008,
8/2013, 22/2013, 15/2015 и 26/2016),
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Скупштина града Чачка на седници
одржаној 6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јуна 2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама
и допунама Статута Дома културе Чачак, коју је
донео Управни одбор Дома културе Чачак, на
седници одржаној 27. априла 2017. године.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-85/17-I
6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јун 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

196.
На основу члана 63. став 1. тачка 37.
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр.
3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и 26/2016),

17. јун 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
197.
На основу члана 100. став 1. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14),
члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл.
гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014,
104/2016 - др. закон и 108/2016), члана 11. став 2.,
3. и 4. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл.
лист града Чачка“, број 5/16) и члана 63. став 1.
тачка 19 г Статута града Чачка ("Сл. лист града
Чачка", бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и
26/2016),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јуна 2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
Приступа се отуђењу непосредном погод–
бом, без накнаде, к.п. бр. 2138/4 у површини од
1354 м2 КО Прељина, из јавне својине града Чачка,
ради изградње ТС 35/10 kV/kV на локацији „Хи–
подром“ у Прељини, у јавну својину Републике
Србије.
II

Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јуна 2017. године,
донела је
ОДЛУКУ

Поступак отуђења из јавне својине спро–
вешће Комисија за грађевинско земљиште.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ
ПРОГРАМА РАДА ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК
ЗА 2017. ГОДИНУ

Скупштина града Чачка, по спроведеном
поступку Комисије за грађевинско земљиште, од–
лучиће о отуђењу наведене катастарске парцеле
непосредном погодбом.

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену Програма
рада Дома културе Чачак за 2017. годину, коју је
донео Управни одбор Дома културе Чачак, на
седници одржаној 30. маја 2017. године.
II

III

IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-85/17-I
6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јун 2017. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-85/17-I
6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јун 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

17. јун 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

198.
На основу члана 99. став 3. Закона о
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13,
98/13, 132/14 и 145/14), члана 27. став 10. Закона о
јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и 108/2016),
члана 11. став 2. и 3. Одлуке о грађевинском
земљишту ("Сл. лист града Чачка", број 5/16) и
члана 63. став 1. тачка 19в Статута града Чачка
("Сл. лист града Чачка", бр. 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015 и 26/2016),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јуна 2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о размени градског грађевинског земљишта
између града Чачка и УТП „Морава“ Чачак
I
РАЗМЕЊУЈУ се непокретности, грађевин–
ско земљиште, тако што се из јавне својине града
Чачка
ОТУЂУЈЕ к.п. бр. 2179/7 КО Чачак у
површини од 12 м2 и део к.п. бр. 766/3 КО Чачак,
по пројекту препарцелације потврђеном од стране
Градске управе за урбанизам број 952-33/2016-IV2-01 од 31.05.2016. године, ограничен детаљним
тачкама 6,7,8,9,10,Н1,Н2 и 6, у површини од 26
м2 УТП „Морава“ Чачак.
ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину града
Чачка, непокретност у приватној својини УТП
„Морава“ Чачак и то – део к.п. бр. 772/1 КО Чачак
у пројекту препарцелације потврђеном од стране
Градске управе за урбанизам број 952-33/2016-IV2-01 од 31.05.2016. године, ограничен детаљним
тачкама Н2,11,12,13,14,15 и Н2 у површини од 30
м2.
II
Размена површина грађевинског земљишта
које се прибавља у јавну својину и површине које
се отуђују из јавне својине обавља се по принципу
1м2 за 1м2, тако што се прибавља у својину града
30 м2 и отуђује из својине града
38 м2
непокретности, а за разлику у површини од 8 м2,
од УТП „Морава“ Чачак ће исплатити граду Чачку,
износ од 112.334,80 (стодванаестхиљадатристо–
тинетридесетчетири и 80/100) динара.
III
Овлашћује се Градоначелник града Чачка
да са представником УТП „Морава“ Чачак закљу–
чи уговор о размени делова непокретности ближе
описаних у тачки I овог Решења, након претходно
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прибављеног мишљења Градског правобранилаш–
тва.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-85/17-I
6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јун 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.
199.
На основу чл. 27. ст. 10. Закона о јавној
својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 - др. закон и 108/2016), чл. 3. ст.
1 т. 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл.
гласник РС", бр. 24/2012 и 48/2015) и чл. 63. ст. 1.
т. 19а Статута града Чачка ("Сл. лист града Чачка",
бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и 26/2016),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јуна 2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
I
ПРИБАВЉА се у јавну својину града Ча–
чка, непосредном погодбом, грађевинско земљи–
ште ближе описано к.п. бр. 931/1 КО Мрчајевци, у
површини од 1976 м2 по култури воћњак и к.п. бр.
931/2 КО Мрчајевци по култури остало природно
неплодно земљиште, у површини од 138 м2 ,
укупно 2114 м2, за износ од 3.166,50 ЕУР-а по
званичном средњем курсу НБС на дан исплате, од
продавца Милована (Радомир) Ерића из Мрчаје–
ваца, а за потребе проширења сеоског гробља у
Мрчајевцима.
II
Овлашћује се Градоначелник града Чачка
да са продавцем закључи уговор о прибављању у
јавну својину непокретности ближе описане у
тачки I овог решења, након претходно прибав–
љеног мишљења Градског јавног правобранила–
штва.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-85/17-I
6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јун 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

200.
На основу члана 24. Закона о јавној својини
(„Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014,
104/2016-др. закон и 108/2016) и члана 63. Статута
града Чачка ("Сл. лист града Чачка", бр. 3/2008,
8/2013, 22/2013, 15/2015 и 26/2016),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јуна 2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
о прибављању у јавну својину реконструкцијом
објекта са фискултурном салом ОШ „Ратко
Митровић“
I
ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину рекон–
струкцијом објекат са фискултурном салом ОШ
„Ратко Митровић“ у Чачку, ул. Светогорска бр. 44,
саграђеног на к.п. бр. 5971, 5972/3 и 5972/5 све КО
Чачак.
II
Овлашћује се ОШ „Ратко Митровић“ Ча–
чак да предузима све радње неопходне за прибав–
љање пројектне и друге потребне документације,
одговарајућих одобрења за извођење грађевинс–
ких радова, прибављања употребне дозволе, као и
све друге радње у поступку неопходне за спрово–
ђење реконструкције.
III
Средства за реконструкцију биће обезбе–
ђена учешћем на конкурсу код Канцеларије за
управљање јавним улагањима Владе РС.
IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у "Службеном листу града
Чачка".
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-85/17-I
6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јун 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

17. јун 2017. године

201.
На основу члана 34. став 2. Закона о
култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016 и
30/2016 – испр.), члана 63. став 1. тачка 11а
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број
3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и 26/2016) и члана
16. Одлуке о организовању Установе „Међуопш–
тински историјски архив“ за град Чачак и општине
Горњи Милановац и Лучани („Сл. лист града
Чачка“ број 11/2006, 4/2011 и 23/2016),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јуна 2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ
АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ
I
Именује се Лела Павловић, дипл.
историчар, за директора установе „Међуопштин–
ски историјски архив“ за град Чачак и општине
Горњи Милановац и Лучани.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-85/17- I
6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јун 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

202.
На основу члана 34. Закона о култури («Сл.
гласник РС» бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 –
испр.), члана 63. став 1. тачка 11а Статута града
Чачка («Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015 и 26/2016) и члана 14. Одлуке о
организовању Установе Народни музеј Чачак
(«Сл. лист општине Чачак» број 4/2006 и «Сл. лист
града Чачка» број 4/2011, 17/2013 и 23/2016),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јуна 2017. године,
донела је

17. јун 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ
НАРОДНИ МУЗЕЈ ЧАЧАК
I
Именује се Делфина Рајић, дипл.
историчар уметности, за директора Установе
Народни музеј Чачак.
II
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-85/17- I
6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јун 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

203.
На основу члана 63. став 1. тачка 11а
Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број
3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и 26/2016) и члана
13. Уговора о оснивању Регионалног центра за
таленте Чачак («ОВ. бр. 63/2000 од 12. јануара
2000. године),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јуна 2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ
ЧАЧАК
I
Даје се сагласност Управном одбору
Регионалног центра за таленте Чачак за именовање
др Светислава Марковића, за директора Регионал–
ног центра за таленте Чачак.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-85/17- I
6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јун 2017. године
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ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

204.
На основу члана 46. став 1. Закона о јавним
предузећима («Сл. гласник РС» број 15/2016),
члана 63. став 1. тачка 11. Статута града Чачка
(«Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015 и 26/2016), и члана 57. став 1.
Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног
комуналног предузећа за одржавање чистоће и
пијаца „Комуналац“ Чачак са Законом о јавним
предузећима („Сл. лист града Чачка“ број 22/16),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јуна 2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК
I
Љубомиру Сикори престаје мандат дирек–
тора ЈКП „Комуналац“ Чачак, због поднете
оставке.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-85/17- I
6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јун 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

205.
На основу 52. Закона о јавним предузећима
(“Сл. гласник РС” бр. 15/2016), члана 63. став 1.
тачка 11. Статута града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и
26/2016) и члана 62. Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за
одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак са
Законом о јавним предузећима („Сл. лист града
Чачка“ број 22/16),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јуна 2017. године,
донела је

Страна 2026 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И
ПИЈАЦА „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК
I
Именује се Петар Домановић, доктор тех–
ничких наука, за вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа за одржавање чис–
тоће и пијаца „Комуналац“ Чачак, до именовања
директора по спроведеном јавном конкурсу, на
период који не може бити дужи од једне године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и
коначно је.
III
Ово решење објавити у “Службеном
гласнику Републике Србије”, „Службеном листу
града Чачка” и на интернет страници града Чачка.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-85/17- I
6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јун 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

206.
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним
службама («Сл. гласник РС» бр. 42/91, 71/94,
79/2005, 81/2005, 83/2005 и 83/2014), члана 63. став
1. тачка 11а Статута града Чачка («Сл. лист града
Чачка» број 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и
26/2016) и члана 8. став 2. Одлуке о оснивању
Установе за физичку културу Спортски центар
„Младост“ Чачак («Сл. лист општине Чачак» број
5/1992, 8/2002 и 2/2005 и «Сл. лист града Чачка»
број 3/2013),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јуна 2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ
КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР
„МЛАДОСТ“ ЧАЧАК
I
Именује се Милош Стеванић, мастер еко–
номиста, за вршиоца дужности директора Устано–

17. јун 2017. године

ве за физичку културу Спортски центар „Младост“
Чачак.
II
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-85/17- I
6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јун 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

207.
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним
службама («Сл. гласник РС» бр. 42/1991, 71/1994,
79/2005, 81/2005 и 83/2005), члана 63. став 1. тачка
11а Статута града Чачка («Сл. лист града Чачка»
број 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и 26/2016) и
члана 18. Одлуке о организовању Установе „Тури–
стичка организација Чачка“ Чачак («Сл. лист града
Чачка» број 14/2011, 3/2013 и 21/2013),
Скупштина града Чачка на седници одр–
жаној 6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јуна 2017. године, до–
нела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ ЧАЧАК
I
Именује се Војин Јаковљевић, дипл. Ме–
наџер, за вршиоца дужности директора Установе
„Туристичка организација Чачка“ Чачак.
II
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Чачка».
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-85/17- I
6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јун 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

17. јун 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА
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II
Ово решење објавити у «Службеном листу
града Чачка».

208.
На основу члана 63. тачка 39. члана 79.
став 2. Статута града Чачка („Сл. лист града
Чачка“ број 3/2008, 8/2013 22/2013, 15/2015 и
26/2016) и члана 65. Пословника о раду
Скупштине града Чачка („Сл. лист града Чачка“
број 8/2008),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јуна 2017. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ
ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
I
Звонку Митровићу, престаје дужност пре–
дседника Савета за урбанизам, комуналне делат–
ности и заштиту животне средине, због поднете
оставке.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-85/17- I
6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јун 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

209.
На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона
о локалним изборима («Сл. гласник РС» број
129/2007, 34/2010 - одлука УС и 54/2011),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јуна 2017. годи–
не, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
I
Утврђује се да је Војину Јаковљевићу,
изабраном са изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ престао мандат
одборника Скупштине града Чачка, због поднете
оставке на функцију одборника.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-85/17- I
6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јун 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

210.
На основу члана 22. став 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе ("Службени
гласник Републике Србије" бр. 62/2006, 47/2011,
93/2012, 99/2013 – усклађени динарски износи,
125/2014 - усклађени динарски износи, 95/2015 усклађивање динарских износа, 83/2016 – ускла–
ђивање динарских износа, 91/2016 -усклађивање
динарских износа и 104/2016 - други закон) и
члана 34. став 2. Статута града Чачка ("Службени
лист града Чачка" бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јуна 2017. године,
утврдила је
ПРЕДЛОГ
Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну
заједницу Прислоница
Члан 1.
Овом одлуком уводи се самодопринос ради
обезбеђења средстава за задовољавање заједнич–
ких потреба и интереса грађана са пребивалиштем
на подручју Месне заједнице Прислоница, као и
грађана који немају пребивалиште, а имају непок–
ретну имовину на том подручју.
Подручје Месне заједнице Прислоница, на
коме се прикупљају средства самодоприноса, чини
насељено место Прислоница, односно КО При–
слоница у граду Чачку, утврђени Законом о тери–
торијалној организацији Републике Србије.
1. Висина средстава самодоприноса
Члан 2.
Укупан планиран износ средстава која се
прикупљају самодоприносом износи 4.000.000,00
динара који чини предрачунску вредност учешћа
Месне заједнице у изградњи, односно реконструк–
цији и одржавању објеката и спровођењу других
активности предвиђених овом одлуком.
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2. Намена и динамика утрошка средста–
ва самодоприноса
Члан 3.
Средства самодоприноса користиће се за:
1. Изградњу, поправку или одржавање Дома
културе и просторија Месне заједнице Прислони–
ца у износу од 200.000,00 динара или 5% од укупно
планираних средстава самодоприноса;
2. Спорт и физичку културу (спортски клуб,
игралиште и одржавање спортских манифестација
у којима учествују представници Прислонице) у
износу од 400.000,00 динара или 10% од укупно
планираних средстава самодоприноса;
3. Културу (културно-уметничко друштво,
библиотеку и манифестације културе у којима
учествују представници Прислонице) у износу
400.000,00 динара или 10% од укупно планираних
средстава самодоприноса; и
4. Одржавање, пошљунчавање и асфалтирање
путева и уличну расвету у износу од 3.000.000,00
динара или 75% од укупно планираних средстава
самодоприноса.
О реализацији одлуке о самодоприносу стара–
ће се Савет Месне заједнице Прислоница.
Савет месне заједнице утврђује редослед,
време и приоритет финансирања пројеката из
става 1. овог члана у зависности од прилива средс–
тава самодоприноса и плана и програма реали–
зације пројеката самодоприноса.
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
Прислоница, проглашене од стране Скупштине
града на основу извештаја комисије за спровођење
референдума да је та одлука донета.
4. Обвезници и основица самодоприноса
Члан 5.
Самодопринос се уводи у новцу на зараде
(плате) запослених по стопи 2%.
Основицу самодоприноса из претходног
става чине 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), на које се
плаћа порез на доходак грађана у складу са
законом који уређује порез на доходак грађана.
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Члан 6.
Обвезници самодоприноса су грађани који
имају изборно право и пребивалиште на подручју
Месне заједнице Прислоница.
5. Обрачун, наплата и евидентирање
самодоприноса
Члан 7.
Послове обрачуна и наплате самодоп–
риноса врши исплатилац примања истовремено са
њиховом исплатом, у складу са законом.
У случају кад се обрачун врши системом
пореза по одбитку, приликом сваке исплате одго–
варајућег прихода исплатилац врши обрачун и уп–
лату самодоприноса на тај приход.
Обрачун и наплату самодоприноса врше
исплатиоци зарада (плата), истовремено са упла–
том 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 за корисника средстава Месну зајед–
ницу Прислоница, на рачуне број:
- 840-711181843-57 за самодопринос на
зараде (плате) запослених, с позивом на број
модела 97 и број одобрења: КБ (контролни број) –
034 - 56 (јединствени број буџетског корисника) ПИБ (порески идентификациони број) уплатиоца
самодоприноса на зараде (плате), а који се рачун
води код Министарства финансија, Управе за
трезор - Филијала Чачак.
О вођењу евиденције, ажурирању спискова
обвезника, обавештавању исплатиоца и обвезника
о заведеном самодоприносу, броју и евентуалној
промени уплатног рачуна, приливу, наплати,
утрошку средстава самодоприноса, приоритетима
и роковима реализације пројеката из члана 3. ове
одлуке стараће се Савет Месне заједнице
Прислоница, у складу са овом одлуком.
Наредбодавац за средства самодоприноса
су председник и заменик председника Савета
Месне заједнице Прислоница.
Члан 9.
У погледу начина утврђивања самодопри–
носа, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова
за плаћање, обрачуна камате и осталог што није
посебно прописано овом одлуком, сходно се
примењују одредбе закона којим се уређује
порески поступак и пореска администрација.
6. Прикупљање, коришћење,
преусмеравање, обустава и враћање више
наплаћених средстава самодоприноса
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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 уведен.
Ако се укупан планирани износ средстава
самодоприноса који се прикупља, из члана 2. ове
одлуке, оствари пре истека рока на који је
самодопринос уведен, средства самодоприноса
прикупљаће се и даље ако дође до повећања
тржишне вредности пројеката предвиђених овом
одлуком у време њихове реализације, а најдуже до
истека рока на који је самодопринос уведен.
Средства самодоприноса, за намене из члана
3. ове одлуке, користе се до њиховог утрошка по
коначном обрачуну.
Члан 11.
Ако за поједине пројекте из члана 3. ове
одлуке средства која се прикупљају самодопри–
носом не буду довољна, а за друге пројекте буду
прикупљена у већем износу од потребног по
обрачуну, Савет Месне заједнице може извршити
преусмеравање више прикупљених средстава у
корист пројекта за који недостају средства, а
највише до вредности тог пројекта у време његове
реализације.
Члан 12.
Савет Месне заједнице обуставиће одлу–
ком даљу наплату самодоприноса ако се прилив
средстава самодоприноса потребан за реализацију
свих пројеката предвиђених овом одлуком оствари
пре истека рока на који је самодопринос уведен,
осим у случају из члана 10. став 2. ове одлуке.
Одлука о обустави даље наплате самодоп–
риноса објављује се у "Службеном листу града
Чачка".
Члан 13.
Евентуално више наплаћена средства са–
модоприноса, која су последња уплаћена, вратиће
се обвезницима самодоприноса непосредно или
преко исплатиоца зарада (плата).
7. Примања на која се не плаћа само–
допринос
Члан 14.
Самодопринос се не плаћа на примања која
су законом изузета од опорезивања.
8. Надзор
Члан 15.
Грађани врше надзор над наменском упот–
ребом средстава самодоприноса преко Надзорног
одбора Месне заједнице.
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Савет Месне заједнице дужан је да најмање
једанпут годишње, а обавезно приликом усвајања
годишњег финансијског извештаја, информише
грађане Месне заједнице на збору грађана, путем
средстава информисања или на огласној табли
Месне заједнице о приливу и трошењу средстава
самодоприноса.
Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу града
Чачка".
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-85/17- I
6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јун 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

211.
На основу члана 39. Статута града Чачка
(''Службени лист града Чачка'' бр. 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015 и 26/2016),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јуна 2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
о расписивању референдума ради доношења
Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну
заједницу Прислоница
1. Расписује се референдум ради изјаш–
њавања грађана о Предлогу одлуке о увођењу
самодоприноса за Месну заједницу Прислоница,
града Чачка.
2. Референдум се расписује за подручје
Месне заједнице Прислоница које чини територија
насељеног места Прислоница у граду Чачку, утвр–
ђена Законом о територијалној организацији Репу–
блике Србије (''Службени гласник Републике
Србије'', бр. 129/07 и 18/16).
3. На референдуму ће се изјашњавати
грађани који имају право гласа у складу са Зако–
ном о финансирању локалне самоуправе (''Служ–
бени гласник Републике Србије'' бр.62/2006,
47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени динарски
износи, 125/2014 – усклађени динарски износи,
95/2015-усклађивање динарских износа, 83/2016усклађивање динарских износа, 91/2016-ускла–
ђивање динарских износа и 104/2016-други закон).
4. На референдуму грађани ће се изјас–
нити о следећем питању:
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''Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу
самодоприноса за Месну заједницу Прислоница?''.

спровођењу референдума у складу са законом и
Статутом града Чачка.

5. На гласачком листићу грађани ће се из–
јашњавати заокруживањем речи: ''за'' или ''про–
тив''.
6. Референдум ће се спровести од 10. до
18. јула 2017. године у времену од 8,00 до 20,00
часова.
7. Референдум ће спровести Комисија за
спровођење референдума образована посебном
одлуком Скупштине града.
8. Ову одлуку објавити у ''Службеном ли–
сту града Чачка''.

3. Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном листу града
Чачка''.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-85/17- I
6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јун 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

212.
На основу члана 40. и 41. став 1. Статута
града Чачка (''Службени лист града Чачка'' бр.
3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и 26/2016),
Скупштина града Чачка на седници
одржаној 6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јуна 2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
о образовању Комисије за спровођење
референдума у Месној заједници Прислоница
1. Образује се Комисија за спровођење
референдума ради доношења Одлуке о увођењу
самодоприноса за Месну заједницу Прислоница у
саставу: Миломир Радошевић, председник; Миод–
раг Белић, заменик председника; Радивоје Живко–
вић, члан; Милутин Божовић, заменик члана; Але–
ксандар Миленковић, члан; Лазар Бојовић, заме–
ник члана; Милан Илић, члан; Обрен Шкипић, за–
меник члана; Михаило Раичић, члан и Александар
Ненадић, заменик члана.
2. Комисија за спровођење референ–
дума из тачке 1. ове одлуке образује гласачке од–
боре и утврђује њихове задатке, прописује обрасце
за спровођење референдума, одређује гласачка
места, садржину, изглед и број гласачких листића,
стара се о законитом спровођењу референдума,
утврђује резултате референдума и о томе подноси
извештај Скупштини града и Савету Месне
заједнице Прислоница и обавља друге послове на

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-85/17- I
6, 7, 8, 9, 12, 13. и 16. јун 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

213.
На основу члана 120. Статута града Чачка
(,,Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013,
22/2013, 15/2015 и 26/2016) и члана 26. став 3.
Одлуке о комуналном реду и општем уређењу
(,,Сл. лист града Чачка“ бр. 11/2015 и 26/2016),
Градоначелник града Чачка, дана 23. маја
2017. године, донео је
РЕШЕЊЕ
O ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
ДАВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
ПОСУДА ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за дава–
ње предлога за постављање посуда за комунални
отпад (у даљем тексту: Стручна комисија), у
саставу:
ПРЕДСЕДНИК:
- Вера Јаковљевић, представник Градске
управе за урбанизам града Чачка

ЧЛАНОВИ:
1)
Микаило Пузић, представник Гра–
дске управе за инспекцијски надзор града Чачка
2)
Аврамовић Снежана, представник
ЈП ,,Градац“ Чачак
3)
Павле Павловић, представник ЈКП
,,Комуналац“ Чачак
4)
Горан Видојевић, представник
ЈКП ,,Моравац“ Мрчајевци.
II
Задатак Сручне комисије је предлагање
органу управе надлежном за комуналне послове
издавање одобрења за постављање посуда за
комунални отпад на површинама јавне намене на
територији града Чачка.
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III
Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
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4.
Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-81/2017-III
26. мај 2017. године

ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 020-43/17-II
23. мај 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милун Тодоровић, с.р.
215.
214.
На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 14. Одлуке о буџету
града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 25/2016), а по предлогу Градске управе
за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 26. маја 2017. године, донело је

На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 14. Одлуке о буџету
града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 25/2016), а по предлогу Градске управе
за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 26. маја 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
1.
Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 25/2016) раздео 2, Градско веће,
функционална класификација 111, апропријација
34, економска класификација 499 ,,Средства ре–
зерве - Текућа резерва“, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава - Градско веће
града Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0602-0009 Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 250.000,00 динара, на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 288, за пот–
ребе Дома културе Чачак, за трошкове организа–
ције предтакмичења Зајечарске гитаријаде (тех–
ничка реализација) која манифестација је наставак
реализације пројекта „Прича“.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на
апропријацију 288, економска класификација 424
– Специјализоване услуге, Функционална класи–
фикација 820, извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни корисник бу–
џетских средстава – Градска управа за друштвене
делатности, Програм 13. Развој културе и инфор–
мисања, ПА 1201-0002 Јачање културне продук–
ције и уметничког стваралаштва - средства Града.
3.
О извршењу овог решења стараће се Гра–
дска управа за финансије.

1.
Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 25/2016) раздео 2, Градско веће,
функционална класификација 111, апропријација
34, економска класификација 499 ,,Средства
резерве - Текућа резерва“, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава - Градско веће
града Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0602-0009 Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 250.000,00 динара, на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 596, за
потребе Јавне установе „Туристичка организација
Чачка“ Чачак, за организовање прве тренинг
радионице „Промоција здравственог туризма
Србије у Немачкој“ која ће бити одржана 7. јуна
2017. године у хотелу „Београд“ у Чачку.
2.
Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 596, економска класификација
423 - Услуге по уговору, Функционална класифи–
кација 473, извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава – Градска управа за
финансије , Програм 4. Развој туризма, ПА 15010001 Управљање развојем туризма.
3.
О извршењу овог решења стараће се Град–
ска управа за финансије.
4.
Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.

Страна 2032 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

17. јун 2017. године

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-81/2017-III
26. мај 2017. године

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-92/2017-III
5. јун 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

216.

217.

На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 14. Одлуке о буџету
града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 25/2016), а по предлогу Градске управе
за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 5. јуна 2017. године, донело је

На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 14. Одлуке о буџету
града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 25/2016), а по предлогу Градске управе
за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 5. јуна 2017. године, донело је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1.
Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 25/2016) раздео 2, Градско веће,
функционална класификација 111, апропријација
34, економска класификација 499 ,,Средства
резерве - Текућа резерва“, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава - Градско веће
града Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0602-0009Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 96.000,00 динара, на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 11/1, за
новчану помоћ на име трошкова лечења малолетне
Марине Стевлић из Горње Горевнице.
2.
Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 11/1, економска класифика–
ција 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета,
Функционална класификација 111, извор финан–
сирања 01 (Издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава – Градо–
начелник града, Програм 16. Политички систем
локалне самоуправе, ПА 2101-0002 Функциони–
сање извршних органа.
3.
О извршењу овог решења стараће се Град–
ска управа за финансије.
4.
Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.

1.
Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 25/2016) раздео 2, Градско веће,
функционална класификација 111, апропријација
34, економска класификација 499 ,,Средства
резерве - Текућа резерва“, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава - Градско веће
града Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0602-0009Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 18.000,00 динара, на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 11/1, за
новчану помоћ на име трошкова боравка на мору
малолетног Милоша Петрића из Пријевора, као
део терапије, ради санирања последица претрпље–
них опекотина III степена.
2.
Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 11/1, економска класифика–
ција 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета,
Функционална класификација 111, извор финан–
сирања 01 (Издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава – Градо–
начелник града, Програм 16. Политички систем
локалне самоуправе, ПА 2101-0002 Функциони–
сање извршних органа.
3.
О извршењу овог решења стараће се Град–
ска управа за финансије.
4.
Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.

17. јун 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

Страна 2033 – Број 10
ГРАД ЧАЧАК

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-92/2017-III
5. јун 2017. године

Градско веће
Број: 06-92/2017-III
5. јун 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

218.

219.

На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 14. Одлуке о буџету
града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 25/2016), а по предлогу Градске управе
за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 5. јуна 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1.
Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 25/2016) раздео 2, Градско веће,
функционална класификација 111, апропријација
34, економска класификација 499 ,,Средства ре–
зерве - Текућа резерва“, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава - Градско веће гра–
да Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0602-0009Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 216.000,00 динара, на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 11/1, за
помоћ у финансирању трошкова одласка Тијане
Николић из Чачка, члана репрезенрације Србије,
на Европско првенство у роњењу на дах које се
одржава на Сардинији ( Каљари) у периоду од
11.06. – 19.06.2017. године.
2.
Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 11/1, економска класифика–
ција 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета,
Функционална класификација 111, извор финан–
сирања 01 (Издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава – Градо–
начелник града, Програм 16. Политички систем
локалне самоуправе, ПА 2101-0002 Функциониса–
ње извршних органа.
3.
О извршењу овог решења стараће се Град–
ска управа за финансије.
4.
Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.

На основу члана 121. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013,
15/2015 и 26/2016) и члана 14. Одлуке о буџету
града Чачка за 2017. годину („Сл. лист града
Чачка“ бр. 25/2016), а по предлогу Градске управе
за финансије,
Градско веће града Чачка, на седници
одржаној 5. јуна 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
1.
Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2017. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 25/2016) раздео 2, Градско веће,
функционална класификација 111, апропријација
34, економска класификација 499 ,,Средства
резерве - Текућа резерва“, извор финансирања 01
(Из–даци из средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава - Градско веће
града Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0602-0009Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у
износу од 140.000,00 динара, на име обезбеђења
додатних средстава на апропријацији 236, за
потребе ОШ „22. децембар“ Доња Трепча, за
набавку и уградњу громобрана на објекту Школе.
2.
Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 236, економска класификација
4632 – Трансфери осталим нивоима власти –
Капитални 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 обра–зовање и васпитање, ПА
2002-0001 Функциони–сање основних школа.
3.
О извршењу овог решења стараће се
Градска управа за финансије.
4.
Ово решење објавити у ,,Службеном листу
града Чачка“.

Страна 2034 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-92/2017-III
5. јун 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.

220.
На основу члана 44. став 1. тачка 1. Закона
о култури (“Сл. гласник РС” бр. 72/2009,
бр.13/2016 и 30/2016-испр.), члана 24.став 1
алинеја прва Одлуке о организовању Установе
Дом културе Чачак, (“Сл. лист општине Чачак”,
бр. 4/2006 и “Сл. лист града Чачка”, бр. 4/2011 и
бр. 23/2016) и члана 38. став 1. алинеја 1. и члана
48. став 1. и 5. Статута Дома културе Чачак,
Управни одбор Дома културе Чачак, на
седници одржаној дана 27.4.2017. године, донео је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
СТАТУТА ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК
Члан 1.
У Статуту Дома културе Чачак (“Сл. лист
општине Чачак”, бр. 8/2006 и „Сл. лист града
Чачка“, бр.5/2011 и бр. 26/2012) члан 5. мења се и
гласи:
„Седиште Установе је у Чачку, Трг народ–
ног устанка бр. 2.“
Члан 2.
Члан 27. мења се и гласи:
„Директор Установе се именује јавним
конкурсом.
Одлуку о расписивању јавног конкурса до–
носи Управни одбор и спроводи поступак по кон–
курсу.
Управни одбор расписује јавни конкурс 60
дана пре истека мандата директора.
Јавни конкурс за именовање директора об–
јављује се на сајту Националне службе за запош–
љавање и у најмање једним дневним новинама које
се дистрибуирају на целој територији Републике.
Рок за подношење пријава на јавни кон–
курс не може бити краћи од осам ни дужи од пет–
наест дана од дана оглашавања јавног конкурса.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, Управни одбор
одбацује закључком против кога се може изјавити

17. јун 2017. године

посебна жалба оснивачу у року од три дана од дана
достављања закључка.
Жалба из претходног става не задржава
извршење закључка.
Управни одбор установе обавља разговор
са кандидатима који испуњавају услове из конку–
рса и у року од 30 дана од дана завршетка јавног
конкурса доставља оснивачу образложени предлог
Листе кандидата. Листа кандидата садржи миш–
љење Управног одбора о стручним и организа–
ционим способностима сваког кандидата и запис–
ник о обављеном разговору.
Оснивач именује директора установе са
Листе кандидата.
Јавни конкурс није успео ако Управни
одбор утврди да нема кандидата који испуњава
услове да уђе у изборни поступак о чему је дужан
да обавести оснивача, односно уколико оснивач не
именује директора установе са Листе кандидата.“
Члан 3.
У члану 30. став 1. алинеја друга, мења се
и гласи:
-да има пет година радног искуства у струци и“.
Члан 4.
У члану 31. после става 3. додаје се став 4.
који гласи:
“Вршилац дужности директора има сва
права, обавезе и овлашћења директора Установе.”
Члан 5.
У члану 36. после става 1. додаје се став 2.
који гласи:
“У случају спречености председника Уп–
равног одбора, седницу Управног одбора може
заказати и њој председавати, најстарији члан Уп–
равног одбора.”
Члан 6.
У члану 38. став 1. алинејa трећа, мења се
и гласи:
„-доноси План јавних набавки на предлог
директора,“.
Члан 7.
После члана 39. додаје се члан 39а који
гласи:
„Члан 39а
Дужност члана Управног одбора установе
престаје истеком мандата и разрешењем.
Оснивач установе разрешиће члана
Управног одбора пре истека мандата:
1) на лични захтев,
2) ако обавља дужност супротно одред–
бама закона,
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2а) ако је против њега покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана Управног одбора,
односно ако је правоснажном судском одлуком
осуђен за кривично дело које га чини недостојним
за обављање дужности члана Управног одбора
установе и
3) из других разлога утврђених законом.“
Члан 8.
У члану 40. после става 5. додаје се став 6.
који гласи:
“У случају спречености председника Над–
зорног одбора, седницу Надзорног одбора може
заказати и њој председавати, најстарији члан
Надзорног одбора.”
Члан 9.
После члана 42. додаје се члан 42а који
гласи:
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- даје предлоге за организацију и реализа–
цију програма установе,
- разматра и даје предлоге оперативних
месечних и годишњих програма,
- разматра и даје мишљење о програмима и
активностима других институција, удружења и
организација, који се одржавају у Установи и
- прави стратегију и дугорочни план на
ширењу и популаризацији уметности и културе,
као и подизању нивоа програма, а самим тим и
нивоа културних потреба потенцијалне публике.
Члан 43в
Програмски савет се састаје једном
месечно, a по потреби и чешће.
Уредници после опсежног праћења
актуелних културних догађаја, дају своје предлоге
и на основу тога се одређују годишњи и месечни
програми.“

„Члан 42а

Члан 11.

Дужност члана Надзорног одбора установе
престаје истеком мандата и разрешењем.
Оснивач установе разрешиће члана
Надзорног одбора пре истека мандата:

Ова Одлука, по добијању сагласности
оснивача, објављује се у “Службеном листу града
Чачка” и ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања.

1)
на лични захтев,
2)
ако обавља дужност супротно одредбама
закона,
3)
ако је против њега покренут кривични пос–
тупак за дело које га чини недостојним за обав–
љање дужности члана Надзорног одбора, односно
ако је правоснажном судском одлуком осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана Надзорног одбора
установе и
4)
из других разлога утврђених законом.“
Члан 10.
После члана 43. додају се чланови 43а, 43б,
и 43в који гласе:
“Члан 43а
У Установи се образује програмски савет
који разматра питања из програмске делатности и
даје предлоге и мишљења у вези са организацијом
и реализацијом програма установе.
Програмски савет чине директор, главни
уредник и остали уредници програма, распоређени
на пословима основне, односно програмске делат–
ности .
Члан 43б
Програмски савет има следеће надлежно–
сти:
- прати актуелна догађања на културној и
уметничкој сцени,

ДОМ КУЛТУРЕ
Број: 344
27.4.2017. године
Председник
Управног одбора
Биљана Зарић, с.р.

221.
На основу члана 58. Закона о запосленима
у аутономној покрајини и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, број
21/2016), члана 5. Уредбе о критеријумима за
разврставање радних места и мерилима за опис
радних места службеника у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 88/2016), члана 4.
Уредбе о критеријумима за разврставање радних
места и мерилима за опис радних места
намештеника у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, број 88/2016), Градско веће града
Чачка, на седници одржаној 5. јуна 2017. године,
усвојило је обједињен
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ПРАВИЛНИК
О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У
КАБИНЕТУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА,
ГРАДСКИМ УПРАВАМА, СТРУЧНИМ
СЛУЖБАМА И ГРАДСКОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЧАЧКА
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Правилником о организацији и системати–
зацији радних места у кабинету градоначелника
града Чачка, градским управама, стручним служ–
бама и градском правобранилаштву (у даљем
тексту: Правилник) уређују се организационе је–
динице и њихов делокруг, руковођење организа–
ционим јединицама, називи и описи радних места,
звања у којима су радна места разврстана, врсте
радних места намештеника, потребан број запос–
лених за свако радно место, врста и степен обра–
зовања, радно искуство и други услови за рад на
сваком радном месту, као и радна места на која се
могу примити приправници и пробни рад за сва
лица која нису заснивала радни однос у органу
аутономне покрајине, јединици локалне самоуп–
раве или државном органу.
Стручним службама сматрају се стручне
службе које су организоване као самосталне.
Правилник обухвата и радна места и њи–
хово разврставање у Градском правобранилаштву
као органу који оснива надлежни орган јединице
локалне самоуправе, према посебном закону.
Процедура усвајања Правилника
Члан 2.
Обједињени предлог Правилника припре–
ма начелник Градске управе за опште и заједничке
послове града Чачка и доставља га Градском већу
на усвајање.
Основ за пријем и напредовање
Члан 3.
Радна места утврђена овим Правилником
су основ за попуњавање радних места трајним или
привременим премештајем, спровођењем интер–
ног конкурса, преузимањем службеника или зас–
нивањем радног односа након спроведеног јавног
конкурса, распоређивање руководећих радника,
као и њихово стручно оспособљавање, усаврша–
вање и додатно образовање, као и кретање у
служби.
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Поглавља правилника
Члан 4.
Правилник
поглавља:

се

састоји

од

следећих

Глава I Уводне одредбе
Глава II Унутрашња организација ка–
бинета градоначелника, градских управа, стру–
чних служби и градског правобранилаш–тва
Глава III Послови кабинета градона–
челника, градских управа, стручних служби и
градског правобранилаштва
Глава IV Називи радних места, звања,
опис радних места, услови за запослење и број
запослених у Кабинету градоначелника
Глава V Називи радних места, звања,
број службеника, описи радних места, и услови
за запослење у Градској управи за финансије
града Чачкa
Глава VI Називи радних места, звања и
врсте радних места намештеника, број службе–
ника и намештеника, описи радних места и
услови за запослење у Градској управи за урба–
низам града Чачка
Глава VII Називи радних места, звања,
број службеника, описи радних места, и услови
за запослење у Градској управи за друштвене
делатности града Чачка
Глава VIII Називи радних места, звања,
број службеника, описи радних места, и услови
за запослење у Градској управи за локалну по–
реску администрацију града Чачка
Глава IX Називи радних места, звања,
број службеника, описи радних места, и услови
за запослење у Градској управи за локални еко–
номски развој града Чачка
Глава X Називи радних места, звања,
врсте радних места намештеника, број службе–
ника и намештеника, описи радних места и ус–
лови за запослење у Градској управи за инспек–
цијски надзор града Чачка
Глава XI Називи радних места, звања,
врсте радних места намештеника, број службе–
ника и намештеника, описи радних места и
услови за запослење у Градској управи за опште
и заједничке послове града Чачка
Глава XII Називи радних места, звања,
врсте радних места намештеника, број службе–
ника и намештеника, описи радних места и
услови за запослење у Градској управи за стру–
чне послове Скупштине, Градоначелника и
Градског већа града Чачка
Глава XIII Називи радних места, звања,
број службеника, описи радних места, и услови
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за запослење у Служби за буџетску инспекцију
града Чачка
Глава XIV Називи радних места, звања,
број службеника, описи радних места, и услови
за запослење у Служби за интерну ревизију
корисника буџетских средстава града Чачка
Глава XV Називи радних места, звања,
врсте радних места намештеника, број службе–
ника и намештеника, описи радних места и
услови за запослење у Градском правобрани–
лаштву града Чачка
Глава XVI Прелазне и завршне одредбе
ГЛАВА II
УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
КАБИНЕТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА,
ГРАДСКИХ УПРАВА, СТРУЧНИХ СЛУЖБИ
И ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА
Члан 5.
За вршење послова из делокруга градске
управе за поједине области, образоване су основне
организационе јединице:
- Кабинет градоначелника
- Градска управа за финансије града Чачка
- Градска управа за урбанизам града Чачка
- Граска управа за друштвене делатности
града Чачка
- Градска управа за локалну пореску
администрацију града Чачка
- Градска управа за локални економски
развој града Чачка
- Градска управа за инспекцијски надзор
града Чачка
- Градска управа за опште и заједничке
послове града Чачка
- Градска управа за стручне послове
Скупштине, Градоначелника и Градског већа
града Чачка
- Служба за буџетску инспекцију града
Чачка
- Служба за интерну ревизију корисника
буџетских средстава града Чачка
Градско правобранилаштво, као орган који
оснива надлежни орган јединице локалне самоуп–
раве основан је према посебном закону.
Кабинет градоначелника
Члан 6.
Кабинет градоначелника образује се да би
вршио стручне, оперативне, организационе и ад–
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министративно-техничке послове за потребе Гра–
доначелника, заменика Градоначелника и помоћ–
нике Градоначелника, који се односе на заступање
и представљање Града, протокол приликом посета
или организовања манифестација, сарадњу са
представницима органа, организација, удружења
или привредних субјеката у земљи и иностранству,
контакте са медијама и грађанима и друге послове
из надлежности Градоначелника, заменика Градо–
начелника и помоћника Градоначелника.
У градским управама образоване су унут–
рашње организационе јединице: одсек, служба и
група.
Унутрашње организационе јединице обра–
зују се према пословима који захтевају непосредну
повезаност и организациону посебност и у
зависности од броја запослених.
Одсек
Члан 7.
Одсек као унутрашња организациона једи–
ница образује се за међусобно сродне управне, ин–
спекцијске и надзорне, информатичке, финансиј–
ско - материјалне, документационе, статистичко евиденционе, стручно-оперативне, канцеларијске,
занатске и манипулативне послове који захтевају
непосредну повезаност и организациону посеб–
ност и који обједињује рад најмање 8 запослених.
Служба и група – сектор - канцеларија
Члан 8.
Служба и група – сектор - канцеларија мо–
гу да се образују у одсеку или изван одсека.
Служба и група – сектор – канцеларија, об–
разују се изван одсека да би вршили послове из
појединих области рада које нису у делокругу рада
одсека или ако то налажу посебни прописи.
Изузетно, ако природа и обим послова на–
лажу, у одсеку може да се образује више служби и
група, а у служби више група.
Услови за образовање службе и групе
Члан 9.
Служба се образује да би вршила међусоб–
но сродне послове који захтевају непосредну по–
везаност и организациону посебност и најмање 5
запослених.
Група – сектор - канцеларија се образује да
би вршила међусобно повезане послове на којима
ради најмање 3 запослена.
Руковођење у управи
Члан 10.
Радом управа руководе начелници Управа,
као службеници на положају, који се постављају у
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складу са законом, Статутом града и Одлуком о
градским управама града.
Члан 11.
Руководилац унутрашње организационе
јединице одговоран је за извршење послова из
делокруга организационе јединице којом руководи
и других послова по налогу начелника Управе, за
акте и мере које је предузео или пропустио да
предузме и за законит, правилан и благовремен рад
организационе јединице којом руководи.
Члан 12.
Радом организационих једининица руководе:
- радом одсека руководи шеф одсека,
- радом службе руководи шеф службе,
- радом групе – сектора – канцеларије,
руководи руководилац групе – шеф сектора –
руководилац канцеларије.
Назив руководилаца унутрашњих органи–
зационих јединица која је образована са другим
називом уподобљује се називу организационе
јединице којом руководи и организационој
јединици којој припада у складу са условима за
образовање одсека, служби и група.
Међусобни односи организационих јединица
Члан 13.
Организационе јединице су дужне да
међусобно сарађују и да размењују потребне
податке и обавештења неопходна за рад.
ГЛАВА III
ПОСЛОВИ КАБИНЕТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА,
ГРАДСКИХ УПРАВА, СТРУЧНИХ СЛУЖБИ
И ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА
Члан 14.
Кабинет Градоначелника обавља посло–
ве за потребе Градоначелника, заменика Градона–
челника и помоћнике Градоначелника који се од–
носе на: представљање и заступање Града, кому–
никацију и сарадњу Града са другим локалним
самоуправама у земљи и иностранству и предс–
тавницима државних органа, организација, удру–
жења, привредних субјеката и других институција,
организовање активности на прикупљању средс–
тава намењених за реализацију развојних и других
пројеката и утврђених обавеза Града, организо–
вање протокола поводом пријема представника
домаћих и страних институција и организовање
посета представника Града, додељивања јавних
признања Града, организовања манифестација од
значаја за Град, пријем странака које се непос–
редно обраћају Градоначелнику и решавање по
њиховим представкама, притужбама, захтевима и
молбама, коресподенцију и превођење докумената
за потребе органа Града, обраду и сређивање аката,
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предмета и документације везане за активности
Градоначелника, заменика Градоначелника и по–
моћнике Градоначелника, односе са медијима и
информације о активностима органа Града и друге
послове за потребе Градоначелника, заменика
Градоначелника и помоћнике Градоначелника.
Градска управа за финансије обавља по–
словe који се односе на: планирање, припрему и
израду нацрта буџета Града, планирање и праћење
динамике остваривања прихода, израду процене
прихода у текућој години, пројекцију средстава за
наредну годину, извршење буџета, састављање
консолидованог рачуна трезора буџета, праћење и
анализу прихода буџета, припрему нацрта прописа
из области изворних јавних прихода, праћење
коришћења средстава за јавне и друштвене
потребе Града, буџетско рачуноводство, вођење
помоћних књига основних средстава и ситног
инвентара, робног и материјалног књиговодства,
плата и других помоћних књига, обрачун плата,
накнада и других примања за органе Града,
благајничко пословање, израду нацрта прописа и
других аката у вези са финансирањем Града и
друге послове у вези са финансирањем послова из
делокруга Града у складу са Законом о буџетском
систему. Градска управа за финансије обавља и
рачуноводствено–књиговодствене послове мес–
них заједница и води њихово материјално финан–
сијско пословање, евиденције о учешћима грађана
и уплатама самодоприноса.
Градска управа за урбанизам обавља
послове који се односе на просторно планирање,
урбанизам, грађевинарство, стамбене и комуналне
делатности, животну средину, имовинско-правне
послове, послове који се односе на располагање,
коришћење и давање у закуп непокретности чији
је власник или корисник град Чачак, вођење једи–
нствене евиденције о имовини чији је корисник
град Чачак и месне заједнице, послове који се
односе на техничко регулисање саобраћаја на
општинским путевима и улицама у насељима и
друге послове из ових области.
Послови који се односе на просторно
планирање и урбанизам су послови спровођења
поступка доношења просторног и урбанистичких
планова, издавања информација о локацији, лока–
цијских услова, потврда на пројекат парцелације и
препарцелације, уверења о времену изградње
грађевинских објеката, припремање одлука и
других прописа из ових области, информација и
извештаја, као и други послови из ових области.
Послови на спровођењу обједињене
процедуре су послови вођења управног поступка
и издавања локацијских услова за објекте за које се
по закону издаје грађевинска дозвола; вођења
управног поступка по захтевима за издавање
грађевинских дозвола, послови контроле усагла–
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шености изграђених темеља и издавања писмених
потврда, решења којим се одобрава извођење
радова на изградњи помоћних и економских
објеката, реконструкцији, инвестиционом одржа–
вању објекта и уклањању препрека за особе са
инвалидитетом, адаптацији, санацији и промени
намене објекта без извођења грађевинских радова,
односно промена намене објекта, управног пос–
тупка по захтевима за издавање употребне дозволе
објекта, обављање стручних послова за Комисију
за утврђивање старости објеката.
Послови који се односе на грађевинар–
ство су послови издавања грађевинских и употре–
бних дозвола, решења о одобрењу извођења радо–
ва на основу члана 145 Закона о планирању и
изградњи, вођења јединственог регистра инвести–
тора, издавања уверења о издатим грађевинским и
употребним дозволама, одобрења за раскопавање
јавних површина, одобрења за постављање прив–
ремених објеката, припремање одлука, других
прописа, информација и извештаја из ових облас–
ти, и други послови из ове области.
Послови
Регистратора
регистра
обједињених процедура су послови на законитом,
ажурном и систематичном вођењу Регистра
обједињених процедура, омогућава доступност
податка о току сваког појединчаног управног
предмета, омогућава објављивање локацијских
услова, грађевиснке и употребне дозволе, као и
решења из члана 145 Закона о планирању и
изградњи у електронском облику путем интернета
у року од три дана од њиховог издавања,
омогућава Централној евиднецији преузимање
податка, аката и документације садржане у
Регистру, као и послови подношења пријаве за
привредни преступ, односно захтева за покретање
прекршајног поступка против имаоца јавних
овлашћења ако су за то испуњени законски услови.
Послови који се односе на заштиту
животне средине су послови издавања решења о
потреби спровођења поступка процене утицаја на
животну средину, решења којим се одређује обим
и садржина студије о процени утицаја на животну
средину, решења о издавању сагласности на
студију о процени утицаја на животну средину,
издавања дозвола за управљање отпадом, мишље–
ња о изради стратешке процене утицаја на живот–
ну средину и дају сагласности на извештај о
стратешкој процени на захтев органа надлежног за
припрему плана и програма, вођења управног
поступка и издавања управних аката који се одно–
се на издавање интегрисане дозволе за обављање
активности и изградњу постројења која проузро–
кују загађење животне средине, послови у вези
формирања и рада техничке комисије која оцењује
услове утврђене у нацрту интегрисане дозволе,
послови ревизије издате интегрисане дозволе, као
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и управни поступак у вези утврђења престанка
важења интегрисане дозволе, послови из области
управљања отпадом, вођења управног поступка и
издавања дозволе за управљање инертним и нео–
пасним отпадом, издавања локацијских одобрења
за рад мобилних постројења, послови на изради
извештаја о стању животне средине решења о
изузећу од издавања дозвола и решења о измени и
допуни издатих дозвола, припремање одлука и
других прописа из ових области, информација и
извештаја, као и други послови из ових области.
Послови који се односе на стамбене и
комуналне делатности су послови решавања по
захтевима за исељење бесправно усељених лица у
станове и заједничке просторије, послови надзора
над радом комуналних предузећа у оквиру права и
овлашћења прописаних законом и одлукама Скуп–
штине града, припремање одлука и других
прописа из ових области, информација и извеш–
таја.
Послови који се односе на техничко
регулисање саобраћаја на општинским путевима
и улицама у насељима су послови на предузимању
мера и акција којима се утврђује режим саобраћаја
у редовним условима и у условима радова на путу,
а нарочито: усмеравање и вођење саобраћаја, уп–
рављање брзинама у функцији густине саобра–
ћајног тока, ограничење брзине у функцији стања
коловоза и временских услова, одређивање јед–
носмерних путева и улица, утврђивање путева и
улица у којима се забрањује саобраћај или саоб–
раћај одређене врсте возила, ограничење брзине
кретања за све или поједине категорије возила,
одређивање простора за паркирање и заустављање
возила, снабдевање, усмеравање и преусмеравање
корисника, одређивање безбедног и ефикасног
начина регулисања саобраћаја на раскрсницама,
локација аутобуских стајалишта, дозвољена
осовинска оптерећења, ради заштите животне
средине и слично.
Имовинско-правни послови су послови
одлучивања у управном поступку по захтевима за
доношење решења о експропријацији, админис–
тративном преносу непокретности и одређивању
накнаде, одређивање земљишта за редовну упо–
требу објекта и формирању грађевинске парцеле,
послови који се односе на отуђење и давање у
закуп грађевинског земљишта у јавној својини,
поступак претварања права коришћења на гра–
ђевинском земљишту у право својине уз накнадуконверзија, повраћај задружне имовине, закуп
пословног простора, откуп станова, поступак
расправљања имовинских односа на самовласно
заузетом земљишту у друштвеној - јавној својини,
враћање утрина и пашњака селима на коришћење,
дактилографски послови., послови који се односе
на располагање, коришћење и давање у закуп
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непокретности чији је власник или корисник град
Чачак, откуп станова у својини града Чачка,
вођење јединствене евиденције о имовини чији је
корисник или власник град Чачак и месне
заједнице и други послови из ових области.
Послови на озакоњењу су послови одлу–
чивања по захтевима за озакоњење објеката који су
изграђени без грађевинске дозволе.
Градска управа за друштвене делат–
ности извршава законе и друге прописе чије је
непосредно спровођење законом поверено Граду
из области предшколског, основног и средњег
образовања, културе, друштвене бриге о деци,
здравствене заштите на примарном нивоу,
социјалне заштите, инвалидско-борачке заштите,
физичке културе, спорта и студената, извршава
одлуке и друге акте Скупштине града, Градског
већа и Градоначелника из области предшколског,
основног и средњег образовања, културе, друш–
твене бриге о деци, здравствене заштите на
примарном нивоу, социјалне заштите, инвалидскоборачке заштите, физичке културе, спорта и
студената, решава у управном поступку у првом
степену о правима и дужностима лица у управним
стварима из надлежности Управе, припрема
нацрте прописа и других аката из делокруга рада
Управе које доноси Скупштина града, Градо–
начелник и Градско веће, врши усаглашавање
нацрта финансијских планова у процедури прип–
реме буџета Града по функцијама и корисницима
буџета и праћење законитог и наменског
коришћења средстава Буџета за функције и
кориснике буџета који су у надлежности Управе,
стара се о реализацији финансијских планова по
функцијама, који су у надлежности Управе,
обавља стручне и друге послове које утврди
Скупштина града, Градоначелник и Градско веће и
надлежности, обавља и друге послове утврђене
законом, Статутом, одлукама Скупштине града и
другим актима.
Градска управа за локалну пореску
администрацију врши послове у вези изворних
прихода јединице локалне самоуправе и то:
пријем, обрада, контрола и унос података из
пореских пријава, утврђивање решењем обавеза по
основу локалних јавних прихода за које није
прописано да их сам порески обвезник утврђује
(самоопорезивање), евидентирања утврђене поре–
ске обавезе у пореском књиговодству локалне
пореске администрације у складу са прописима,
књижење извршених уплата по основу локалних
јавних прихода, послови канцеларијске и теренске
пореске контроле законитости и правилности
испуњавања пореске обавезе које се утврђују
решењем локалне пореске администрације,
послови обезбеђења наплате пореске обавезе,
послови редовне и принудне наплате, одлагања
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плаћања пореског дуга, покретања поступка
стечаја, подношења захтева за покретање пореског
прекршајног поступка, достављања извештаја са
доказима Пореској полицији када постоје основи
сумње да је извршено пореско кривично дело,
послови првостепеног поступка по изјављеним
жалбама пореских обвезника, вођење поновног
поступка по поништеним управним актима,
послови пружања правне помоћи надлежним
организационим јединицама Пореске управе и
другим пореским одељењима локалне пореске
администрације, послови вођења јединственог
пореског књиговодства за локалне јавне приходе,
примене јединствених стандарда, дефиниција,
класификационим системом за локалне јавне при–
ходе послови припреме методолошких упутстава
за једнообразну примену прописа из области
локалних јавних прихода, послови чувања служ–
бене тајне у пореском поступку, послови у вези
повраћаја више или погрешно наплаћених локал–
них јавних прихода и споредних пореских давања,
послови давања бесплатних информација о
пореским прописима из којих произилази пореска
обавеза по основу локалних јавних прихода (сер–
вис пореских обвезника), послови у вези проду–
жења рокова за подношење пореских пријава,
послови издавања уверења и потврду у вези
локалних јавних прихода и други послови из
делокруга локалне пореске администрације.
Извршавају се послови у вези локалних јавних
прихода који се односе на њихово утврђивање и
пореску контролу, и то: пријем обрада контрола и
унос података из пореских пријава, утврђивање
решењем обавеза по основу локалних јавних
прихода за које није прописано да их сам порески
обвезник утврђује (самоопорезивање), евиденти–
рања утврђене пореске обавезе у пореском
књиговодству локалне пореске администрације у
складу са прописима канцеларијске и теренске
пореске контроле законитости и правилности
испуњавања пореске обавезе које се утврђују
решењем локалне пореске администрације,
обезбеђење наплате пореске обавезе која није
утврђена али је покренут поступак утврђивања или
контроле, подношење захтева за покретање
пореског прекршајног поступка, достављање
извештаја са доказима Пореској полицији када
постоје основи сумње да је у поступку утврђивања
и контроле извршено пореско кривично дело,
послови првостепеног поступка по изјављеним
жалбама пореских обвезника, вођење поновног
поступка по поништеним управним актима,
послови пружања правне помоћи надлежним
организацуионим јединицама Пореске управе и
других пореским одељењима локалне пореске
администрације, примене јединствених стандарда,
дефиниција, класификација и номенклатура,
кодирања података и технику обраде у складу са
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јединственим информационим системом за
локалне јавне приходе, послови припреме методо–
лошких упутстава за једнообразну примену про–
писа из области локалних јавних прихода у вези
утврђивања и контроле локалних јавних прихода,
послови чувања службене тајне у пореском
поступку, послови давања бесплатних информа–
ција о пореским прописима из којих произилази
пореска обавеза по основу локалних јавних при–
хода (сервис пореских обвезника), послови у вези
продужења рокова за подношење пореских при–
јава, послови извештавања локалне самоуправе и
Пореске управе у вези локалних јавних прихода и
други послови из области утврђивања и контроле
локалних јавних прихода. Извршавају се послови
који се односе на наплату, пореског књиговодства
и извештавање у вези локалних јавних прихода, и
то: послови обезбеђење наплате пореске обавезе
пре покретања поступка принудне наплате и у
поступку принудне наплате, послови редовне и
принудне наплате, одлагања плаћања пореског
дуга по основу локалних јавних прихода,
покретања поступка стечаја, подношење захтева за
покретање пореског прекршајног поступка,
послови првостепеног поступка по изјављеним
жалбама пореских обвезника, вођење поновног
поступка по поништеним управним актима,
послови пружања правне помоћи надлежним
организационим јединицама Пореске управе и
другим пореским одељењима локалне пореске
администрације у поступку наплате, послови
књижења извршених уплата по основу локалних
јавних прихода и вођења јединственог пореског
књиговодства за локалне јавне приходе, примене
јединствених стандарда, дефиниција, класифика–
ција и номенклатура, кодирања података и технику
обраде у складу са јединственим информационим
системом за локалне јавне приходе, послови
припреме методолошких упутстава за једнообраз–
ну примену прописа из области локалних јавних
прихода у вези наплате и пореског књиговодства
локалних јавних прихода, достављање извештаја
са доказима Пореској полицији када постоје
основи сумње да је у поступку наплате извршено
пореско кривично дело, послови чувања службене
тајне у пореском поступку, послови у вези повра–
ћаја више или погрешно наплаћених локалних
јавних прихода и споредних пореских давања,
послови давања бесплатних информација о
пореским прописима из којих произилази пореска
обавеза по основу локалних јавних прихода (сер–
вис пореских обвезника), послови издавања уве–
рења и потврда у вези локалних јавних прихода,
послови извештавања локалне самоуправе и
Пореске управе у вези наплате и књижења локал–
них јавних прихода и други послови из области
наплате и пореског књиговодства локалних јавних
прихода.
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Градска управа за локални економски
развој сагласно Закону, Статуту града Чачка и
Одлуци о градским управама, доноси програме и
спроводи пројекте локалног економског развоја и
стара се о унапређењу општег оквира за привре–
ђивање у граду, промовише економске потенци–
јале града Чачка, контактира са инвеститорима,
пословним заједницама, бави се информисањем о
финансијским подацима са тржишта, сарађује са
органима и организацијама Републике Србије који
обављају послове локалног економског развоја,
бави се утврђивањем eлемената цена из надлеж–
ности града.
Градска управа за локални економски
развој утврђује водопривредне услове, издаје
водопривредне сагласности и водовопривредне
дозволе за објекте локалног значаја, доноси основе
заштите, коришћења и уређења пољопривредног
земљишта на територији града Чачка, учествује у
процени штета од елементарних непогода, подс–
тиче развој туризма, утврђује мере заштите од
ерозије, обавља послове приватног предузетниш–
тва из надлежности града и ствара услове за развој
приватне иницијативе и развоја занатства, угос–
титељства, трговине и других привредних делат–
ности и услуга, подстиче и помаже развој задру–
гарства, прати позитивне законске и подзаконске
акте који регулишу област локалног економског
развоја, сарађује са Агенцијом за привредне
регистре, Републичким заводом за статистику и
информатику и другим Градским управама, јавним
службама, органима и организацијама.
Градска управа за инспекцијски надзор
инспекцијски надзор над извршавањем прописа о
изградњи oбјеката из надлежности града, инспек–
цијски надзор над применом Закона о превозу
путника у друмском саобраћају и прописа донетих
на основу овог закона а који се односи на градски
и приградски превоз путника, ванлинијски превоз
путника, линијски и ванлинијски превоз ствари,
превоз за сопствене потребе лица и ствари и
аутотакси превоз, инспекцијски надзор над приме–
ном Закона о јавним путевима и прописа донетих
на основу овог закона а који се односе на општин–
ске и некатегорисане путеве, стручни и управни
послови техничког и нормативног регулисања
саобраћаја, инспекцијски надзор над применом
прописа из области заштите животне средине из
надлежности града, утврђивање испуњености
услова заштите животне средине при обављању
делатности, инспекцијски надзор поступања шко–
ле у погледу придржавања закона, других прописа
и општих аката, преглед школе у поступку
утврђивања испуњености услова за почетак рада и
обављања делатности, предузимања мера ради
остваривања права и обавеза ученика и родитеља,
наставника, односно сарадника и директора, инс–
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пекцијски надзор над применом Закона о кому–
налним делатностима и прописа донетих на осно–
ву овог закона, инспекцијски надзор над радом
комуналних предузећа, извршавање решења доне–
тих у поступку инспекцијског надзора, припрема
нацрта аката из надлежности управе, припрема
нацрта извештаја и информација за органе града и
републичке органе, припрема нацрта одлука из
комуналне области и области локалног превоза и
заштите и одржавања локалних и некатегорисаних
путева, административно-канцеларијски послови,
дактилографски послови, одржавање комуналног
реда и другог законом уређеног реда од значаја за
комуналну делатност, комунално полицијска
контрола над применом закона и других прописа и
општих аката из области комуналне и других
делатности из надлежности града.
Градска управа за опште и заједничке
послове врши нормативно-правне, управне, над–
зорне, стручно-техничке, стручно-оперативне,
финансијско-материјалне, канцеларијске, стати–
стичко-евиденционе, документационе, помоћне,
занатске и манипулативне послове који се односе
на организацију градске управе, давање савета
грађанима и другим странкама у вези са подноше–
њем захтева и других поднесака органима града,
решавање у управним стварима о личним
статусима грађана, закључење брака, вођење
матичних књига и евиденција о држављанству,
ажурирање бирачког списка, издавање уверења,
односно других исправа о чињеницама о којима се
води службена евиденција и о којима се не води
службена евиденција ако је то законом одређено,
издавање увeрења о животу, попис и процену
заоставштине, правима и обавезама по основу рада
постављених и запослених у градским управама,
вођење кадровске евиденције и персоналних
досијеа за изабране, постављене, службенике на
положају, службенике и намештенике у органима
града, израду и уништавање печата органа града и
вођење евиденције о њиховој употреби, израду
нацрта општих аката који нису у делокругу рада
других градских управа, пружање правне помоћи
грађанима, послове за месне заједнице, стручне
послове у вези референдума и народне иници–
јативе, послове у вези са локалим изборима,
изборима за народне посланике, послове месних
канцеларија и остале послове који нису стављени
у делокруг рада других управа. Врши пријем,
евидентирање и отпремање поште, вођење архив–
ског пословања, послове пријемне канцеларије и
спровођење прописа о канцеларијском пословању,
организацију и рад писарнице и архиве за све
градске управе, праћење ажурности рада градских
управа у решавању у управним стварима, издава–
ња оверених преписа аката из архиве, обавља
текуће и инвестиционо одржавање пословног
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простора и опреме, физичко обезбеђење објекта
који се користи за потребе органа града, одржа–
вање чистоће у пословним просторијама које
користе органи града, послове превоза службеним
аутомобилима, одржавања и гаражирања возила,
умножавање материјала, озвучење и снимање тока
седнице Скупштине града, курирске послове,
противпожарну заштиту и друге заједничке пос–
лове за органе града који нису у надлежности
других управа. сходно члану 22. тачка 7. Одлуке о
градским управама («Сл.лист града Чачка, број
8/2008, 21/2009, 11/2015 и 19/2016), јавне набавке
добара, радова и услуга за органе града, израду
правних и других аката везаних за јавне набавке,
израду плана набавки, учествовање у изради
конкурсне документације и пружању стручне
помоћи Комисији за јавне набавке, послове
набавке опреме, уређаја и материјала, економата,
увођење, развој и коришћење информатичких
технологија за органе града, одржавање и кориш–
ћење базе података.
Градска управа за стручне послове
Скупштине, Градоначелника и Градског већа
врши стручне, нормативно правне, управно прав–
не, студијско-аналитичке, оперативне, организа–
ционе и административно-техничке послове за
потребе Градоначелника, Градског већа и помоћ–
ника Градоначелника (израду аката које доноси
Градоначелник и Градско веће, а који нису у
делокругу рада других градских управа), послове
протокола за потребе органа Града, стручне
послове у вези сарадње и удруживања Града са
локалним самоуправама у земљи и иностранству,
стручне и административне послове у вези са
постављењем и разрешењем за које је надлежно
Градско веће и Градоначелник, сазивање, припре–
му и одржавање седница Градског већа и стручних
радних тела које образује Градоначелник и Градс–
ко веће, припрему конференција за медије и прип–
рему информативних и документационих матери–
јала за јавно наступање Градоначелника, заменика
Градоначелника и чланова Градског већа, послове
конверзацијског превођења и превођења докуме–
ната за потребе Градоначелника и других функци–
онера Града, послове извештавања јавности о раду
и активностима градоначелника и других функци–
онера Града и друге послове у вези рада Градона–
челника, заменика Градоначелника, Градског већа
и помоћника Градоначелника. Стручна служба
Скупштине града образована је Одлуком о
градским управама као самостална организациона
јединица у оквиру Управе, и обавља стручне,
оперативне и организационе послове за потребе
Скупштине града, њених радних тела, председ–
ника и заменика председника Скупштине града,
као и послове који се односе на: припрему седница
и обраду аката усвојених на седницама Скупштине
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града, избор, именовања, постављења и разрешења
лица која бира, именује или поставља Скупштина
града, израду појединачних аката о примањима и
накнадама одборника у Скупштини града, јавност
рада Скупштине града, уређивања „Службеног
листа града Чачка“, интернет презентације органа
града, стручне, саветодавне и административнотехничке послове за потребе председника и заме–
ника председника Скупштине града, информисање
одборника и грађана о раду Скупштине града,
припрему конференција за медије и припрему
информативних и документационих материјала за
јавно наступање председника и заменика
председника Скупштине града и одборника и
друге послове у вези рада Скупштине града.
Служба за буџетску инспекцију обавља
послове буџетске инспекције у складу са законом
и другим прописима којима се уређује рад Службе
за буџетску инспекцију локалне самоуправе, на
основу годишњег Програма који доноси Градо–
начелник, као и ванредне контроле по захтеву
Скупштине града, Градског већа и Градоначел–
ника.
Служба за интерну ревизију корисника
буџетских средстава обавља послове из свог
делокруга у складу са Уставом, Законом о
буџетском систему, Правилником о заједничким
критеријумима за организовање и стандардима и
методолошким упутствима за поступање и
извештавање интерне ревизије у јавом сектору, у
складу са Статутом града Чачка и Повељом
интерне ревизије града Чачка. Интерна ревизија
помаже кориснику јавних средстава у постизању
његових циљева примењујући систематичан и
дисциплинован приступ у оцењивању система
финснсијског управљања и контроле.
Градско правобранилаштво је посебан
орган града Чачка који обавља послове правне
заштите имовинских права и интереса града Чачка.
Градско правобранилаштво заступа град
Чачак и његове органе и организације које немају
својство правног лица, у правним поступцима пред
судовима, арбитражама, органима управе и другим
надлежним органима, ради остваривања њихових
имовинских и других права и интереса.
Градско правобранилаштво може заступа–
ти као пуномоћник у судском, управном или
другом поступку и друга правна лица чији је
оснивач град Чачак или правна лица која се
финансирају из буџета града Чачка у погледу
њихових имовинских права и интереса кад
интереси тих правних лица нису у супротности са
интересима града Чачка односно у супротности са
функцијом коју врши Градско правобранилаштво.
Градско правобранилаштво даје правна
мишљења приликом закључивања уговора о
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прибављању и отуђењу непокретности у јавној
својини града Чачка, разматра могућност спора–
зумног решавања спорног односа, пре покретања
поступка пред судом, органом управе или другим
надлежним органом.
Градско правобранилаштво може давати
мишљења у вези са правним питањима која су од
значаја за рад, поступање и одлучивање органа и
организација града Чачка, као и правним лицима
која је основао град Чачак или се финансирају из
буџета Града, на њихов захтев, у вези са имови–
нско правним питањима.
Унутрашња организација градских
управа
Члан 15.
1.) Градска управа за финансије града Чачка
А) Служба трезора
Б) Служба буџета
В) Служба рачуноводства
Г) Финансијска служба месних заједница
2.) Градска управа за урбанизам града Чачка
А) Одсек за урбанизам, саобраћај и живот–
ну средину
а) Група за урбанистичко планирање
б) Група за послове из области саобраћаја
в) Група за заштиту животне средине
Б) Одсек за обједињену процедуру
а) Група за издавање локацијских услова
б) Група за издавање грађевинске, упот–
ребне дозволе и уписа права својине
В) Одсек за имовинско – правне послове
а) Служба за имовинске послове
б) Служба за озакоњење
3.) Градска управа за друштвене делатности
града Чачка
А) Служба за послове борачко-инвалидске
заштите
Б) Служба за послове друштвене бриге о
деци
В) Служба за послове друштвених делат–
ности
4.) Градска управа за локалну пореску
администрацију града Чачка
А) Одсек за канцеларијску контролу
правних лица, предузетника и физичких лица
а) Група за канцеларијску контролу
правних лица, предузетника и физичких лица
б) Група за теренску контролу
в) Група за пријем и обраду пријава
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Б) Одсек за наплату, пореско књиговодство
и извештавање
5.) Градска управа за локални економски
развој града Чачка
А) Служба за приватно предузетништво и
послове јавних предузећа
а) Група за прaћење пословне политике
јавних предузећа
Б) Служба за развој пољопривреде
а) Група за пољопривреду
В) Служба за израду и реализацију
развојних пројеката
Г) Служба за правне послове и развој
приватне иницијативе.
6.) Градска управа за инспекцијски надзор
града Чачка
А) Грађевинска инспекција
Б) Инспекција за локални превоз и путеве
В) Инспекција за заштиту животне средине
Г) Просветна инспекција
Д) Комунална инспекција
Ђ) Група за опште и правне послове
Е) Комунална полиција
7.) Градска управа за опште и заједничке
послове града Чачка
А) Одсек за управљање људским ресур–
сима и лични статус грађана
а) Служба за управљање људским ресу–
рсима
б) Служба за лични статус грађана
- Група за матичне књиге
Б) Одсек за месну самоуправу
а) Месне канцеларије
б) Градске месне заједнице
в) Безбедност и одбрана
В) Одсек за заједничке послове, јавне
набавке, инвестиције и информатику
а) Служба одржавања и помоћно технич–
ких послова
- Интерни бифе
б) Пријемна канцеларија и писарница
в) Служба за јавне набавке и инвестиције
- Група за јавне набавке
- Група за инвестиције
г) Служба за информатику и аналитику
Г) Служба за правну помоћ грађанима
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8.) Градска управа за стручне послове
Скупштине, Градоначелника и Градског већа
града Чачка
а) Канцеларија за послове Градоначелника
б) Канцеларија за послове Градског већа
в) Канцеларија за стручна радна тела изв–
ршних органа
г) Канцеларија за протокол и односе с јав–
ношћу
Стручна служба Скупштине града
а) Сектор за Скупштинске послове
б) Сектор за радна тела Скупштине
в) Канцеларија председника и заменика
председника Скупштине
9.) Служба за буџетску инспекцију града
Чачка
10.) Служба за интерну ревизију корисника
буџетских средстава града Чачка
Градско правобранилаштво, као орган
који оснива надлежни орган јединице локалне
самоуправе основан је према посебном закону.
Систематизација радних места
Члан 16.
Правилник о организацији и систематиза–
цији радних места садржи радна места на положа–
јима, извршилачка радна места и радна места на
којима раде намештеници.
Елементи радног места
Члан 17.
У овом Правилнику су наведени описи
радних места, звања у којима су радна места раз–
врстана, потребан број запослених за свако радно
место, врста и степен школске спреме, радно иску–
ство и други услови за рад на сваком радном месту.
Услови за обављање послова радног места
Члан 18.
Услови за обављање послова радног места
одређују се зависно од врсте и степена сложености
послова чији је обим претежан.
За обављање одређених послова радног
места прописана су одређена знања и вештине
(познавање страног језика, познавање рада на
рачунару и друго.).
За обављање одређених послова радног
места прописан је посебан стручни испит као
услов за обављање послова одређеног радног
места у јединици локалне самоуправе (радно место
матичара, јавних набавки и друго).
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1. Разврставање положаја
Начелници Градских управа
Члан 19.
На положајима начелника Градских управа
обављају се најсложенији послови, који суштин–
ски и непосредно утичу на начин управљања
јавним пословима из надлежности локалне
самоуправе и који захтевају управљачке способ–
ности, предузимљивост и висок степен струч–
ности, самосталности и искуства.
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Одговорност је мерило којим се изражава
колико послови утичу на остваривање циљева рада
органа или уже организационе јединице и пре
свега подразумева одговорност за послове и
одлуке којима се знатно утиче на одређивање или
спровођење одлука, што може да укључи
одговорност за руковођење;
Пословна комуникација је мерило којим се
изражава врста контаката у раду и њихов значај за
остваривање циљева рада органа;
Kомпетентност је мерило којим се изража–
вају знања, радно искуство и вештине које су
потребне за делотворан рад на радном месту.

2. Разврставање извршилачких радних места
Разврставање у звања

Послови у звању самосталног саветника

Члан 20.
Радна места службеника разврставају се
тако што се на опис свих послова радног места
примене мерила за процену радног места и потом
одреди звање које најбоље одговара радном месту.
Радна места службеника, укључујући и
радна места руководилаца ужих унутрашњих
јединица у којима искључиво раде службеници,
разврставају се, у складу са законом, у осам звања:
- самостални саветник,
- саветник,
- млађи саветник,
- сарадник,
- млађи сарадник,
- виши референт,
- референт и
- млађи референт.
Kоја су мерила за процену радног места

Члан 23.
Да би радно место било разврстано у звање
самосталног саветника, треба на следећи начин да
испуњава мерила:
- висок ниво сложености послова - сложени
послови у којима се стваралачки или применом
нових метода у раду битно утиче на остваривање
послова из надлежности рада уже унутрашње
јединице у органу аутономне покрајине, јединице
локалне самоуправе и градске општине;
- висок ниво самосталности у раду самосталност у раду и у одлучивању ограничена је
једино општим усмерењима и општим упутствима
руководиоца;
- висок ниво одговорности - одговорност за
послове и одлуке којима се у великој мери утиче
на остваривање послова из надлежности уже
унутрашње јединице, што може да укључи
одговорност за руковођење;
- редовна пословна комуникација на
високом нивоу - контакти унутар и изван органа, у
којима је понекад потребно да се делотворно
пренесу информације које служе остваривању
циљева рада уже унутрашње јединице;
- компетентност - стечено високо образовање на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специ–
јалистичким академским студијама, специјалис–
тичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факул–
тету и детаљно познавање принципа, метода рада
и најбољих примера из праксе у некој области које
се стиче радним искуством у струци од најмање
пет година, положен државни стручни испит као и
вештина да се при решавању сложених стручних
проблема стечена знања стваралачки примене.

Члан 21.
Мерила за процену извршилачких радних
места службеника су:
- сложеност послова,
- самосталност у раду,
- одговорност,
- пословна комуникација и
- компетентност.
Објашњење мерила
Члан 22.
Сложеност послова је мерило којим се
изражава ниво општости правила (технике, логике,
права и сл.) на којима су утемељени послови,
слобода стваралаштва и коришћење нових метода
у раду;
Самосталност у раду је мерило којим се
изражава у којој мери се посао врши по општим
или појединачним усмерењима и упутствима
руководиоца и у којој мери се врши под његовим
надзором;

Послови у звању саветника
Члан 24.
Да би радно место било разврстано у звање
саветника, по правилу, треба на следећи начин да
испуњава мерила:
- умерено висок ниво сложености послова
- најчешће прецизно одређени, али сложени
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послови у којима се примењују утврђене методе
рада, поступци или стручне технике;
- умерено висок ниво самосталности у раду
- самосталност у раду ограничена је повременим
надзором руководиоца и помоћи руководиоца кад
решавање сложених стручних проблема захтева
додатно знање и искуство;
- умерено висок ниво одговорности одговорност за правилну примену утврђених
метода рада, поступака и стручних техника, што не
укључује одговорност за руковођење;
- умерено висок ниво учесталости
пословне комуникације - контакти унутар и изван
органа, чија је сврха пружање савета и прикуп–
љање или размена битних информација;
- компетентност - стечено високо образо–
вање на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специ–
јалистичким академским студијама, специјалис–
тичким струковним студијама, односно на основ–
ним студијама у трајању од четири године или
специјалистичким студијама на факултету и
познавање метода рада, поступака и стручних
техника које се стиче радним искуством у струци
од најмање три године, положен државни стручни
испит као и вештина да се при решавању сложених
стручних проблема стечена знања примене.
Послови у звању млађег саветника
Члан 25.
Да би радно место било разврстано у звање
млађег саветника, треба на следећи начин да
испуњава мерила:
- средњи ниво сложености послова – пре–
цизно одређени, али сложени послови у којима се,
применом утврђених метода рада, поступака или
стручних техника, пружа стручна подршка служ–
беницима који раде послове у вишим звањима;
- средњи ниво самосталности у раду –
самосталност у раду ограничена је редовним
надзором руководиоца и његовим општим и поје–
диначним упутствима за решавање сложенијих
методолошких и процедуралних питања;
- средњи ниво одговорности-одговорност
за правилну примену утврђених метода рада,
поступака и стручних техника, што не укључује
одговорност за руковођење;
- средњи ниво повремене пословне кому–
никације-контакти унутар и изван органа, чија је
сврха прикупљање или размена информација;
- компетентност - стечено високо образо–
вање на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специја–
листичким академским студијама, специјалис–
тичким струковним студијама, односно на основ–
ним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит завршен прип–
равнички стаж и стечена вештина да се знања
примене.
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Послови у звању сарадника
Члан 26.
Да би радно место било разврстано у звање
сарадника, треба на следећи начин да испуњава
мерила:
- средњи ниво сложености послова - мање
сложени послови са ограниченим бројем
међусобно повезаних различитих задатака у
којима се примењују утврђене методе рада,
поступци или стручне технике;
- средњи ниво самосталности у раду –
самосталност у раду ограничена је повременим
надзором руководиоца и његовим општим усмере–
њима и општим упутствима за решавање сложе–
нијих методолошких и процедуралних питања;
- средњи ниво одговорности - одговорност
за правилну примену утврђених метода рада,
поступака и стручних техника, што може да
укључи одговорност за руковођење;
- средњи ниво пословне комуникације контакти углавном унутар органа, а повремено и
изван органа ако је потребно да се прикупе или
размене информације;
- компетентност - стечено високо
образовање на основним академским студијама у
обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама у
трајању до три године и познавање утврђених
метода рада, поступака или стручних техника које
се стиче радним искуством у струци од најмање
три године, положен државни стручни испит, као
и вештина да се стечена знања примене.
Послови у звању млађег сарадника
Члан 27.
Да би радно место било разврстано у звање
млађег сарадника, треба на следећи начин да
испуњава мерила:
- умерено низак ниво сложености послова прецизно одређени и мање сложени послови у
којима се примењују утврђене методе рада,
поступци или стручне технике;
- умерено низак ниво самосталности у раду
- самосталност у раду ограничена је редовним
надзором руководиоца и његовим општим и
појединачним
упутствима
за
решавање
сложенијих рутинских стручних проблема;
- умерено низак ниво одговорности одговорност за правилну примену утврђених
метода рада, поступака и стручних техника, што не
укључује одговорност за руковођење;
умерено
низак
ниво
пословне
комуникације - контакти углавном унутар уже
унутрашње јединице у којој је радно место, а
повремено и изван органа, ако је потребно да се
прикупе и размене информације;
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- компетентност - стечено високо
образовање на основним академским студијама у
обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама у
трајању до три године, положен државни стручни
испит, завршен приправнички стаж и током
приправничког стажа стечена вештина да се знања
примене.
Послови у звању вишег референта
Члан 28.
Да би радно место било разврстано у звање
вишег референта, треба на следећи начин да
испуњава мерила:
- низак ниво сложености послова претежно рутински послови, с бројним међусобно
повезаним различитим задацима, у којима се
примењују једноставне и прецизно утврђене
методе рада и поступци;
- средњи ниво самосталности у раду самосталност у раду ограничена је повременим
надзором руководиоца и његовим општим
упутствима;
- низак ниво одговорности - одговорност за
правилну примену утврђених метода рада и
поступака, што може да укључи одговорност за
руковођење;
- низак до средњег нивоа пословне
комуникације - контакти углавном унутар уже
унутрашње јединице у којој је радно место, а
повремено и с другим ужим унутрашњим
јединицама у органу, ако је потребно да се прикупе
или размене информације;
- компетентност - стечено средње
образовање у четворогодишњем трајању и
познавање једноставних метода рада и поступака
које је стечено радним искуством у струци од
најмање пет година, положен државни стручни
испит као и вештина да се стечена знања примене.
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поступака, што не укључује одговорност за
руковођење;
- низак ниво пословне комуникације контакти углавном унутар уже унутрашње
јединице у којој је радно место, а повремено и с
другим ужим унутрашњим јединицама у органу,
ако је потребно да се прикупе или размене
информације;
- компетентност - стечено средње
образовање
у
четворогодишњем
трајању,
познавање једноставних метода рада и поступака
које је стечено радним искуством у струци од
најмање три године, положен државни стручни
испит као и вештина да се стечена знања примене.
Послови у звању млађег референта
Члан 30.
Да би радно место било разврстано у звање
млађег референта, треба на следећи начин да
испуњава мерила:
- веома низак ниво сложености послова технички и други рутински послови, са
ограниченим бројем једноставних сличних
задатака, у којима се примењују једноставне и
прецизно утврђене методе рада и поступци;
- веома низак ниво самосталности у раду самосталност у раду ограничена је повременим
надзором руководиоца;
- веома низак ниво одговорности одговорност за правилну примену утврђених
метода рада и поступака, што не укључује
одговорност за руковођење;
- веома низак ниво пословне комуникације
- контакти углавном унутар уже унутрашње
јединице у којој је радно место;
- компетентност - стечено средње
образовање у четворогодишњем трајању, положен
државни стручни испит, завршен приправнички
стаж и током приправничког стажа стечена
вештина да се знања примене.

Послови у звању референта
Члан 29.
Да би радно место било разврстано у звање
референта, треба на следећи начин да испуњава
мерила:
- низак ниво сложености послова претежно рутински послови, с бројним међусобно
повезаним различитим задацима, у којима се
примењују једноставне и прецизно утврђене
методе рада и поступци;
- низак ниво самосталности у раду самосталност у раду ограничена је повременим
надзором руководиоца и његовим општим
упутствима;
- низак ниво одговорности - одговорност за
правилну примену утврђених метода рада и

Разврставање послова руководилаца ужих
унутрашњих јединица
Члан 31.
Радна места руководилаца ужих унутраш–
њих јединица (руководиоци одељења, шефови
одсека, и други) могу да се разврстају у звања
самосталног саветника, сарадника и вишег
референта.
Радно место руководиоца уже унутрашње
јединице не може бити разврстано у звање ниже од
звања осталих радних места у њој.
3. Разврставање радних места намештеника
Начин разврставања радних места
намештеника
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Члан 32.
Радна места намештеника, укључујући и
радна места руководилаца ужих унутрашњих
јединица у којима искључиво раде намештеници,
разврставају се у шест врста.
Радна места намештеника разврставају се
тако што се на опис послова радног места примене
мерила за процену радног места и потом одреди
врста којој радно место припада.
Која су мерила за процену радних места
намештеника
Члан 33.
Мерила за процену радних места
намештеника су:
- сложеност послова,
- самосталност у раду,
- одговорност,
- пословна комуникација и
- компетентност.
Објашњење мерила
Члан 34.
Сложеност послова је мерило којим се
изражава ниво општости правила на којима су
послови утемељени и интелектуални напор који
они захтевају.
Самосталност у раду је мерило којим се
изражава у којој мери се посао врши по
упутствима и под надзором руководиоца.
Одговорност је мерило којим се изражава
колико
послови
доприносе
обезбеђивању
пратећих техничких или других услова потребних
за редован рад органа, што укључује и одговорност
за одређивање и распоређивање радних задатака
другим намештеницима и надзор над њиховим
извршавањем (у даљем тексту: одговорност за
руковођење).
Пословна комуникација је мерило којим се
изражава врста контаката у раду и њихов значај за
извршавање послова.
Компетентност је мерило којим се
изражавају знања, радно искуство и вештине које
су потребне за делотворан рад на радном месту.
Прва врста радних места
Члан 35.
Да би радно место било разврстано у прву
врсту, треба на следећи начин да испуњава мерила:
- сложеност послова - пратећи послови с
међусобно повезаним различитим задацима у
којима се примењују утврђене методе рада или
стручне технике;
- самосталност у раду - самосталност у
раду и одлучивању о избору најбоље методе рада
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ограничена је повременим надзором руководиоца
и његовим општим упутствима;
- одговорност - одговорност за правилну
примену утврђених метода рада и стручних
техника, што може да укључи и одговорност за
руковођење;
- пословна комуникација - контакти
претежно унутар органа да би се примала или
давала упутства за рад;
- компетентност - стечено високо образо–
вање на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету и познавање одговарајућих метода рада
или стручних техника, као и радним искуством
стечена вештина да се оне примене.
Друга врста радних места
Члан 36.
Да би радно место било разврстано у другу
врсту, треба на следећи начин да испуњава мерила:
- сложеност послова - прецизно одређени
пратећи послови у којима се примењују утврђени
методи рада или стручне технике;
- самосталност у раду - самосталност у
раду ограничена је редовним надзором
руководиоца и његовим општим и појединачним
упутствима за решавање сложенијих методолош–
ких и техничких проблема;
- одговорност - одговорност за правилну
примену утврђених метода рада и стручних
техника, што не укључује одговорност за
руковођење;
- пословна комуникација - контакти унутар
органа да би се примала упутства за рад;
- компетентност - стечено високо
образовање на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студи–
јама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету и током приправничког стажа стечено
искуство да се знања примене.
Трећа врста радних места
Члан 37.
Да би радно место било разврстано у трећу
врсту, треба на следећи начин да испуњава мерила:
- сложеност послова - прецизно одређени
пратећи послови са ограниченим бројем међусо–
бно повезаних задатака у којима се примењују
утврђене методе рада или стручне технике;
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- самосталност у раду - самосталност у
раду ограничена је редовним надзором
руководиоца и његовим општим упутствима за
решавање сложенијих методолошких и техничких
проблема;
- одговорност - одговорност за правилну
примену једноставних и прецизно утврђених
метода рада и стручних техника, што може да
укључи и одговорност за руковођење;
- пословна комуникација - контакти
претежно унутар органа да би се примала и давала
упутства за рад;
- компетентност - стечено високо
образовање на основним академским студијама у
обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама у
трајању до три године и познавање утврђених
метода рада и стручних техника које је стечено
радним искуством.
Четврта врста радних места
Члан 38.
Да би радно место било разврстано у
четврту врсту, треба на следећи начин да испуњава
мерила:
- сложеност послова - рутински, занатски и
други пратећи послови у којима се примењују
утврђене методе рада и стручне технике и који
углавном подразумевају коришћење техничких
средстава, попут машина, алата и слично;
- самосталност у раду - самосталност у
раду ограничена је редовним надзором руково–
диоца и његовим општим и појединачним упутс–
твима за решавање сложенијих методолошких и
техничких проблема;
- одговорност - одговорност за правилну
примену утврђених метода рада и стручних
техника, што може да укључи и одговорност за
руковођење;
- пословна комуникација - контакти
претежно унутар органа да би се примала и давала
упутства за рад;
- компетентност - стечено средње образо–
вање у трогодишњем или четворогодишњем траја–
њу, односно IIO или IV степен стручне спреме или
стечено специјалистичко образовање.
Пета врста радних места
Члан 39.
Да би радно место било разврстано у пету
врсту, треба на следећи начин да испуњава мерила:
- сложеност послова - пратећи рутински
послови који подразумевају мањи круг сличних
задатака који се извршавају применом једноставне
методе рада;
- самосталност у раду - самосталност у
раду ограничена је редовним надзором
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руководиоца и његовим општим и појединачним
упутствима;
- одговорност - одговорност за правилно
извршавање послова у складу са општим и
појединачним упутствима руководиоца;
- пословна комуникација - контакти
искључиво унутар органа да би се примала
упутства за рад;
- компетентност - основно образовање.
Разврставање руководећих радних места
намештеника
Члан 40.
Намештеник може да руководи само оном
ужом унутрашњом јединицом у којој искључиво
раде намештеници.
Радна места намештеника који руководе
ужим унутрашњим јединицама могу да се развр–
стају у прву, трећу и четврту врсту радних места.
Члан 41.
У Правилнику су систематизована радна
места која се налазе у табели која је саставни део
Правилника.
Члан 42.
Укупан број систематизованих радних
места у Кабинету градоначелника је 4, са:
- 3 функционера
- 1 службеник на извршилачкoм раднoм
месту
Укупан број систематизованих радних
места у Градској управи за финансије је 24, са
25 извршилаца и то :
-

1 службеник на положају и
24 службеника

Укупан број систематизованих радних
места у Градској управи за урбанизам је 24 са
37 извршилаца и то :
- 1 службеник на положају,
- 34 службеника на извршилачкoм раднoм
месту и
- 2 намештеника
Укупан број систематизованих радних
места у Градској управи за друштвене делат–
ности је 17, са 20 извршилаца и то :
- 1 службеник на положају и
- 19 службеника на извршилачкoм раднoм
месту.
Укупан број систематизованих радних
места у Градској управи за локалну пореску
администрацију је 21, са 30 извршилаца и то :
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- 1 службеник на положају,
- 27 службеника на извршилачкoм раднoм
месту
- 2 намештеника.
Укупан број систематизованих радних
места у Градској управи за локални економски
развој је 22, са 23 извршиоца и то :
- 1 службеник на положају и
- 22 службеника.
Укупан број систематизованих радних
места у Градској управи за инспекцијски надзор
је 19, са 46 извршиоца и то :
- 1 службеника на положају,
- 44 службеника и
- 1 намештеника
Укупан број систематизованих радних
места у Градској управи за опште и заједничке
послове је 51, са 74 извршиоца и то :
- 1 службеника на положају,
- 55 службеника и
- 18 намештеника
Укупан број систематизованих радних
места у Градској управи за стручне послове
Скупштине, Градоначелника и Градског већа је
20, са 24 извршиоца и то :
- 1 службеник на положају,
- 20 службеника и
- 3 намештеника
Укупан број систематизованих радних
места у Служби за буџетску инспекцију је 3, са 3
извршиоца и то:
- 3 службеника
Укупан број систематизованих радних
места у Служби за интерну ревизију корисника
буџетских средстава је 2, са 3 извршиоца и то :
- 3 службеника
Укупан број систематизованих радних
места у Градском правобранилаштву је 5, за 7
извршиоца и то :
-

3 функционера
3 службеника извршилачком радном
месту и
1 намештеник

ГЛАВА IV
НАЗИВИ РАДНИХ МЕСТА, ЗВАЊА, ОПИС
РАДНИХ МЕСТА, УСЛОВИ ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ
И БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У КАБИНЕТУ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА
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Члан 43.
Укупан број систематизованих радних
места је 4 и то:
Извршилачка радна места:
Звање

Број радних места

Саветник

1

Број службеника
1

Члан 44.
1. Радно место шефа Кабинета
градоначелника
Звање: саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Руководи. координира и
организује рад запослених у Кабинету, стара се о
правилном обављању послова у Кабинету, упоз–
наје се са текућим активностима Градоначелника
и Заменика градоначелника и прикупља податке
од значаја за рад Градоначелника и Заменика
градоначелника, од органа, организација, служби,
јавних предузећа и установа, припрема радне и
друге састанке Градоначелника и Заменика
градоначелника, припрема информације, извеш–
таје и друге материјале за Градоначелника и Заме–
ника градоначелника, стара се о остваривању са–
радње Градоначелника и Заменика градоначел–
ника са државним органима, врши пријем странака
које се непосредно обраћају Градоначелнику и
Заменику градоначелника, врши сређивање аката,
предмета и документације, везане за активности
Градоначелника и Заменика градоначелника,
обавља друге послове по налогу Градоначелника.
За свој рад непосредно је одговоран
Градоначелнику.
Услови: стечено високо образовање на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету и најмање пет година радног искуства у
струци, познавање рада на рачунару, активно
знање једног светског језика.
2. Помоћник градоначелника за месну
самоуправу и инфраструктуру
Опис послова: покреће иницијативе за
израду аката из области месне самоуправе и
инфраструктуре, предлаже пројекте, сачињава
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мишљења у вези са питањима која су од значаја за
развој месне самоуправе и инфраструктуре, даје
упутства при решавању питања у делокругу своје
надлежности, сарађује са јавним службама и
организацијама у делокругу своје надлежности,
обавља и друге послове по овлашћењу и захтеву
Градоначелника
Услови: стечено високо образовање на
основним академским студијама у обиму од најма–
ње 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија–
ма, мастер струковним студијама, специјалистич–
ким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету и
најмање пет година радног искуства у струци.
3. Помоћник градоначелника за
друштвене делатности
Опис послова: покреће иницијативе за
израду аката из области друштвене делатности,
предлаже пројекте, сачињава мишљења у вези са
питањима која су од значаја за развој друштвених
делатности, даје упутства при решавању питања у
делокругу своје надлежности, сарађује са јавним
службама и организацијама у делокругу своје
надлежности, обавља и друге послове по
овлашћењу и захтеву Градоначелника.
Услови: високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету и
најмање пет година радног искуства у струци.
4. Помоћника градоначелника за
заштиту животне средине
Опис послова: покреће иницијативе за
израду аката из области заштите животне
срединем, предлаже пројекте, сачињава мишљења
у вези са питањима која су од значаја за развој
заштите животне средине, даје упутства при
решавању питања у делокругу своје надлежности,
сарађује са јавним службама и организацијама у
делокругу своје надлежности, обавља и друге
послове по овлашћењу и захтеву Градоначелника
Услови: високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
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студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету и
најмање пет година радног искуства у струци.
5. Радно место пословног секретара
Градоначелника и заменика
Градоначелника
Звање: саветник
Број службеника: 1
Опис послова: врши стручно-оперативне
послове и обавља студијско - аналитичке послове
за потребе Градоначелника и заменика
Градоначелника,
послове евиденције о
састанцима које заказују и на које су позвани,
врши послове у вези са налозима Градоначелника
и заменика Градоначелника и обавештава их о
извршењу истих, пружа обавештење странкама
које се обраћају Градоначелнику и заменику
Градоначелника, врши послове обраде и чувања
аката и документације везане за активности
Градоначелника и заменика Градоначелника
води евиденцију о присуству на раду
Градоначелника и заменика Градоначелника и
врши друге послове по налогу Градоначелника
Услови: високо образовање у области
друштвено – хуманистичких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету и
најмање 3 године радног искуства у струци.

ГЛАВА V
НАЗИВИ РАДНИХ МЕСТА, ЗВАЊА, БРОЈ
СЛУЖБЕНИКА, ОПИСИ РАДНИХ МЕСТА И
УСЛОВИ ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ У ГРАДСКОЈ
УПРАВИ ЗА ФИНАНСИЈЕ ГРАДА ЧАЧКA
Члан 45.
Укупан број систематизованих радних
места је 24, са 25 извршилаца и то:
- 1 службеник на положају
- 24 службеника
Положаји:
- Службеник на положају I група .......... 1
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Извршилачка радна места:
Звање Број радних места
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт

1.

Број службеника

5

5
6
3
1
/
4
1
3

7
3
1
/
4
1
3

Члан 46.
Радно место: Начелник Управе

Звање: Службеник на положају – I група
Број службеника на положају I групе: 1
Опис послова: Представља и заступа гра–
дску управу којом руководи, учествује у припреми
предлога акта о унутрашњем уређењу и система–
тизацији из домена управе, организује, координи–
ра и контролише обављање послова градске упра–
ве и појединих запослених, распоређује руководи–
оце унутрашњих организационих јединица и
запослене у складу са актом о унутрашњем уређе–
њу и систематизацији, распоређује послове на уже
организационе јединице, односно непосредне
извршиоце и пружа потребну стручну помоћ, обе–
збеђује законито, ефикасно и стручно обављање
послова из делокруга градске управе, доноси и
потписује акта из надлежности градске управе,
потписује акта градске управе која се упућују
Скупштини града, Градском већу и Градоначел–
нику, одлучује о правима, обавезама и одговор–
ностима запослених у управи, подноси Скупш–
тини града, Градоначелнику и Градском већу
извештај о раду градске управе, решава о сукобу
надлежности између унутрашњих организационих
јединица, стара се о извршавању радних обавеза
запослених у градској управи, обавља најсложе–
није послове из делокруга рада градске управе,
припрема нацрт одлуке о буџету, ребалансу,
привременом финансирању и завршном рачуну,
руководи пословима из области планирања
прихода и примања, учествује у анализи предлога
финансијских планова буџетских корисника, врши
мониторинг и евалуацију финансијских планова
по програмској методологији, подноси периодич–
не извештаје Градском већу, управља преговорима
о задуживању, врши пласирање слободних новча–
них средстава и обавештава Управу за трезор,
отвара подрачуне динарских и девизних средстава
корисника јавних средстава и посебне наменске
динарске рачуне корисницима јавних средстава и
осталим правним лицима и другим субјекитма,
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ближе уређује начин коришћења средстава са
подрачуна КРТ-а, припрема акта већег степена
сложености за потребе органа града, организује
јавне расправе и друге облике учешћа јавности у
поступку припреме нацрта аката и одлука из своје
надлежности, доноси правилнике, упутства и
друга акта којима се детаљније уређује поступање
запослених у Управи, прати спровођење градских
одлука из области финансија и покреће
иницијативе за измену прописа и аката Скупштине
града, управља рачуноводственим информацио–
ним системом; утврђује предлог захтева Минис–
тарству финансија за одобрење фискалног дефи–
цита изнад 10 посто текућих прихода, одобрава
потписом по потреби решења и друга акта које
Управа доноси у управном поступку, врши и друге
послове који су му законом, Статутом и другим
актима града стављени у надлежност и одговара за
благовремено, законито и правилно извршавање
послова Градском већу и Скупштини града.
Услови: стечено високо образовање из
научне области економске науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академ–
ским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у траја–
њу од најмање четири године или специјалис–
тичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање пет година радног
искуства у струци, познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket).
А. СЛУЖБА ТРЕЗОРА
1.

Радно место – Шеф службе трезора
Звање: самостални саветник
Број службеника: 1

Опис послова: Руководи, организује и
планира рад служби, пружа стручна упутства,
координира и надзире рад запослених у служби;
обавља најсложеније финансијско-материјалне
послове из надлежности службе, одговара за
благовремено, законито и правилно обављање
послова из делокруга рада службе; учествује у
припреми нацрта Одлука о буџету, ребалансу,
привременом финансирању; учествује у анализи
предлога финансијских планова буџетских корис–
ника, врши мониторинг и евалуацију финансиј–
ских планова по програмској методологији; обаве–
штава буџетске кориснике о одобреним располо–
живим апропријацијама; припрема акта за проме–
ну (преусмеравање) апропријације и коришћење
буџетске резерве; учествује у изради квота и раз–
матра захтев за измену квоте и приговоре на одо–
брене квоте; координира извршавање буџета; ове–
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рава дневник и главну књигу; врши интерну кон–
тролу рачуноводствених исправа и предузима ос–
тале контролне поступке и процедуре; сачињава
обједињени ИОС; учествује у преговорима о заду–
живању; саставља годишњи рачун директних ко–
рисника и информације о годишњим рачунима;
врши израду консолидованог завршног рачуна;
одговоран је за чување пословних књига, рачуно–
водствених исправа и финансијских извештаја и
присуствује уништењу истих којима је прошао
прописани рок чувања; прати прописе и измене за–
кона и друге послове по налогу начелника управе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области eкономске науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струковним студи–
јама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,
најмање пет година радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару (Windows Operativni
sistemi, MS office paket).
2. Радно место – главни контиста главне
књиге трезора
Звање: Саветник
Број службеника: 2
Опис послова: Обавља послове уноса буџета
(одобрених апропријација) и промена апропри–
јација у рачуноводствени програм; врши пријем и
контролу књиговодствених исправа, припрема
документацију за књижење и контирање налога за
директне кориснике; ажурно и уредно води главну
књигу трезора и помоћне књиге по свим буџетс–
ким класификацијама, врши сравњења са помоћ–
ним књигама; усклађује евиденције са буџетским
корисницима, добављачима и Управом за трезор,
врши сравњење и усклађивање аналитичких
евиденција са добављачима и купцима и припрема
нацрт ИОС-а; припрема финансијски извештај
директних корисника; учествује у припреми
завршног рачун консолидованог рачуна трезора
локалне власти; обавља послове евидентирање
прихода, примања и извршених појединачних
расхода и издатака, израђује извештаје о остваре–
ним приходима и извршеним расходима; спроводи
интерне контролне поступке и процедуре; иници–
ра измене интерних рачуноводствених аката и
друге послове по налогу шефа службе и начелника
управе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области eкономске науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струковним студи–
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јама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару (Windows Operativni
sistemi, MS office paket).
3. Радно место: Управљање јавним дугом
Звање: Саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Обавља послове у вези са
задуживањем локалне власти код домаћих или
међународних финансијских институција, води
евиденцију о дуговањима и приливима по основу
позајмљивања, као и контролу примене закона у
области банкарског пословања; учествује у
преговорома о задуживању; одговоран је за
рачуноводство зајмова и дугова; врши пласирање
слободних новчаних средстава и обавештава
Управу за Трезор; обавља послове око отварања
подрачуна динарских
и девизних средстава
корисника јавних средстава и наменске динарске
рачуне корисника јавних средстава; контролише
преузете кредитне обавезе локалних јавних
предузећа и установа и о томе периодично
извештава Министарство финансија - Управа за
трезор, обавља и друге послове по налогу шефа
службе и начелника управе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области eкономске науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струковним сту–
дијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару (Windows Operativni
sistemi, MS office paket).
4. Радно место за нормативно правне
послове
Звање: Саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Припрема нацрте општих и
појединачних аката у области припреме и изврше–
ња буџета, јавног задуживања, рачуноводства,
буџетског и трезорског пословања; прати ускла–
ђеност нормативних аката из делокруга Управе са
позитивним прописима; оцењује и даје мишљење
о правној основаности предложених расхода и
издатака у процесу припреме буџета и ребаланса;
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учествује у анализи предлога финансијских
планова; учествује у изради образложења одлука и
других аката из надлежности Управе; даје
мишљење на акте којима се преузимају обавезе;
учествује у састављању уговора; прати, анализира
и проучава нову законску регулативу из области
буџетског система и финансирања јавног сектора;
води матичну евиденцију за лица која су ван
радног односа код послодавца (пријаве и одјаве),
стара се о усклађености општих аката са законима,
прати и проучава извршавање закона и других
прописа везаних за буџетско и трезорско посло–
вање, обавља секретарске, сложеније админис–
тративно –техничке и документационо – евиден–
ционе послове, води евиденцију о радном времену
запослених у Управи, евидентира пристиглу
пошту за Управу и одговара за њено завођење и
отпремање и обавља друге послове по налогу
шефа службе и начелника управе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струковним студи–
јама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару (Windows Operativni
sistemi, MS office paket).
Б. СЛУЖБА БУЏЕТА
1.

Радно место: Шеф службе буџета

Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Шеф службе обавља најсложе–
није финансијско-материјалне послове из надле–
жности службе, организује, обједињава и усмерава
рад у оквиру Службе, координира и надзире рад
запослених у Служби. Учествује у изради нацрта
Упутства буџетским корисницима за припрему
буџета и финансијских планова, разматра захтеве
буџетских корисника у поступку израде буџета,
анализира и оцењује усаглашеност предлога
финансијских планова са упутством, даје миш–
љење о усаглашености обима средстава из упут–
ства, оцењује усаглашеност предлога финансиј–
ских планова са стратегијом развоја града, планом
капиталних инвестиција и другим актима. Прип–
рема нацрт одлука о буџету, ребалансу, привре–
меном финансирању и завршном рачуну. Врши
израду финансијских планова директних корис–
ника, координира извршавање буџета, одобрава
преконтролисане захтеве за плаћање и трансфер

17. јун 2017. године

средстава, врши интерну контролу рачуноводс–
твених исправа и предузима остале контролне по–
ступке и процедуре. Припрема периодичне (шес–
томесечни, деветомесечни) извештаје Градском
већу, учествује у састављању годишњег завршног
рачуна директних корисника и консолидованог
рачуна трезора и у изради информација. Припрема
и одобрава извештаје за надлежна министарства и
органе града, прати спровођење градских одлука
из области финансија, учествује у припреми аката
већег степена сложености за потребе органа града
одговара за благовремено, законито и правилно
обављање послова из делокруга рада службе, пру–
жа потребну стручну помоћ извршиоцима и рас–
поређује послове на непосредне извршиоце, врши
надзор и предузима мере за обезбеђивање изврша–
вања послова службе, прати прописе и измене
закона и друге послове по налогу начелника
Управе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области економске науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струковним студи–
јама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,
најмање пет година радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару (Windows Operativni
sistemi, MS office paket) .

2.

Радно место: Аналитичар буџета

Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Обавља аналитичке послове
припреме буџета, пројекције прихода, примања,
расхода и издатака буџета и пројекцију суфицита
односно дефицита буџета града. Учествује у
изради нацрта Упутства буџетским корисницима
за припрему буџета и финансијских планова,
разматра захтеве буџетских корисника у поступку
израде буџета, анализира и оцењује усаглашеност
предлога финансијских планова са упутством.
Учествује у припреми нацрта одлуке о буџету,
ребалансу и привременом финансирању, уз
поштовање јединствене буџетске класификације.
Анализира захтеве за додатно обезбеђење
средстава током буџетске године, врши праћење и
анализу прописа и аката који утичу на приходе и
расходе буџета, стара се о поштовању буџетских
процедура, планира и прати реализацију подсти–
цаја јавних инвестиција и буџета и донација, прати
буџетску ликвидност готовинских токова у оквиру
планова за извршење. Учествује у изради
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периодичних извештаја (месечни, шестомесечни и
деветомесечни извештај) и завршног рачуна,
припрема извештаје према државним органима,
међународним институцијама и локалним
органима власти, учествује у мониторингу
остварења индикатора програма, програмских
активности и пројеката; учествује у евалуацији
остварења програмских циљева, прати прописе и
измене закона и друге послове по налогу шефа
службе и начелника управе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области економске науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струковним студи–
јама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,
најмање пет година радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару (Windows Operativni
sistemi, MS office paket).
3.

Радно место – за послове реализације и
праћења финансијских планова
капиталних инвестиција

Звање: Саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Обавља послове реализације и
праћења финансијских планова капиталних
инвестиција на нивоу локалне самоуправе. Прати
и евидентира исплате по привременим и окончане
ситуације по закљученим уговорима, а у складу са
планом капиталних инвестиција, прави налоге у
ликвидатури. Учествује у изради плана
капиталних инвестиција и његовој измени
приликом доношења одлуке о буџету, ребалансу
и/или привременом финансирању. Води евиден–
цију примењених меница, гаранција и осталих
инструмената обезбеђења уговора са аспекта
њихове рочности. Врши сравњење са главном
књигом трезора и израду извештаја за потребе
надлежних органа. Припрема акта за коришћење
текуће буџетске резерве. Обавља интерну финан–
сијску контролу, учествује у изради периодичних
извештаја (месечни, шестомесечни и деветомесе–
чни извештај), припрема податке за израду годиш–
њег рачуна и учествује у састављању годишњег
рачуна директних корисника и консолидованог
рачуна трезора и изради информација о годишњим
рачунима, води регистар измирења новчаних
обавеза, у смислу поштовања рокова измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
између органа Града и привредних субјеката, а у
циљу спречавања неизмирења новчаних обавеза у
року, обавља пословну комуникацију са добавља–
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чима, извођачима радова, надлежним руководио–
цима из Одсека за јавне набавке, прати прописе и
измене закона и друге послове по налогу шефа
службе и начелника управе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области економске науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струковним студи–
јама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару (Windows Operativni
sistemi, MS office paket).
4. Радно место: Извршилац за финансијске
послове
Звање: Саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Обавља финансијске, стручне
и оперативне послове из дела трошења средстава
из фондова заштите животне средине и пољопри–
вреде, врши евиденцију примања и отплате
кредита, друштвених и хуманитарних организа–
ција, медијских кућа и јавних гласила, средстава за
финансирање унапређења безбедности саобраћаја
на путевима, нoвчaних кaзни и пенала пo рeшeњу
судoвa. Учествује у изради финансијских планова
директних корисника. Обавља интерну финансиј–
ску контролу, припрема налоге за плаћање и врши
њихову реализацију, врши израду захтева за пре–
нос средстава по економској класификацији за
одговарајуће апропријације, прави налоге у лик–
видатури, саставља финансијске извештаје о
извршеним расходима и издацима, учествује у
изради периодичних извештаја (месечни, шесто–
месечни и деветомесечни извештај) и завршног
рачуна, припрема извештаје према државним
органима, међународним институцијама и локал–
ним органима власти, води регистар измирења
новчаних обавеза, у смислу поштовања рокова
измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама између органа Града и привредних
субјеката, а у циљу спречавања неизмирења
новчаних обавеза у року, обавља пословну
комуникацију са корисницима и добављачима,
прати прописе и измене закона и друге послове по
налогу шефа службе и начелника управе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области економске науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струковним студи–
јама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
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четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару (Windows Operativni
sistemi, MS office paket).
5.

Радно место за послове реализације и
праћења финансијских планова
индиректних корисника

Звање: Сарадник
Број службеника: 1
Опис послова: Прима и заводи рачуне у књигу
улазних фактура директних и индиректних корис–
ника, контролише исправност документације,
обавља интерну финансијску контролу, припрема
налоге за плаћање и реализацију, врши израду
захтева за пренос средстава по екомомској
класификацији за одговарајуће апропријације,
саставља финансијске извештаје о извршеним
расходима и издацима, врши усаглашавање
обавеза и потраживања, обавља послове одлагања
документације, рачуноводствене послове извр–
шења средстава сталне и текуће буџетске резерве,
припрема извештаје за потребе надлежних органа
о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске
резерве, обавља финансијске, стручне и опера–
тивне послове из дела трошења средстава Градске
стамбене агенције и Туристичке организације
Чачак, прави налоге у ликвидатури, води регистар
измирења новчаних обавеза, у смислу поштовања
рокова измирења новчаних обавеза у комерцијал–
ним трансакцијама између органа Града и прив–
редних субјеката, а у циљу спречавања неизми–
рења новчаних обавеза у року, врши сравњење са
главном књигом трезора, обавља и друге послове
по налогу шефа службе и начелника управе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области економске науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основ–
ним струковним студијама, односно на студијама
у трајању до три године, положен државни
стручни испит, најмање три године радног
искуства у струци, познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket).
6.

Радно место за послове припреме и обраде
документације – ликвидатор

Звање: Млађи референт
Број службеника: 1
Опис послова: Прима и заводи рачуне у књигу
улазних фактура директних корисника градске
управе, врши рачунску, формалну и суштинску
проверу материјално-финансијске документације
и рачуноводствених исправа, обавља интерну
финансијску контролу, припрема налоге за пренос
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на основу Одлуке о буџету и доставља их Управи
за трезор и/или врши електронско плаћање, стара
се да сва плаћања буду у складу са одобреним
апропријацијама, врши израду Захтева за пренос
средстава по економској класификацији за
одговарајуће апропријације, прави налоге у
ликвидатури, врши комплетирање извода и
документације на основу које је извршено плаћање
и води евиденцију плаћања по профактурама,
прати и евидентира исплате по закљученим
уговорима. Испоставља рачуне купцима за
разграничење заједничких трошкова и друге
услуге, обавља послове одлагања документације,
врши сравњење са главном књигом трезора, води
регистар измирења новчаних обавеза, у смислу
поштовања рокова измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама између органа
Града и привредних субјеката, а у циљу
спречавања неизмирења новчаних обавеза у року,
обавља и друге послове по налогу шефа службе и
начелника управе.
Услови: средње четворогодишње образовање
економског смера, положен државни стручни
испит, најмање једна година радног искуства у
струци, познавање рада на рачунару (Windows
Operativni sistemi, MS office paket).
7.

Радно место за послове реализације и
праћења финансијских планова јавних
предузећа и средстава буџетске помоћи –
ликвидатор

Звање: Виши референт
Број службеника: 1
Опис послова: обавља послове евидентирања
и вођења регистра захтева за плаћање и трансфер
средстава јавним предузећима и захтева за
средства буџетске помоћи (раелизација текућих и
капиталних субвенција јавним нефинансијским
предузећима), прати и евидентира исплате по
закљученим уговорима, врши рачунску, формалну
и суштинску проверу материјално-финансијске
документације и рачуноводствених исправа јавних
предузећа, обавља интерну финансијску контролу,
доставља овлашћеном лицу на оверу контроли–
сану и потписану материјално-финансијску доку–
ментацију, припрема налоге за пренос средстава
на основу Одлуке о буџету и доставља их Управи
за трезор и/или врши електронско плаћање, стара
се да сва плаћања буду у складу са одобреним
апропријацијама, прави налоге у ликвидатури,
врши комплетирање извода и документације на
основу које је извршено плаћање и друге послове
по налогу шефа службе и начелника управе.
Услови: средње четворогодишње образовање
економског смера, положен државни стручни
испит, најмање пет година радног искуства у
струци, познавање рада на рачунару.
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В. СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА
1. Радно место – Шеф службе рачуноводства
Звање: самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Руководи, организује и пла–
нира рад службе, пружа стручна упуства, корди–
нира рад запослених, обавља најсложеније фина–
нсијско материјалне послове из надлежности
службе, студијско-аналитичке послове, припрема–
ње анализа, извештаја за надлежна министарства о
расходима за све буџетске кориснике, учествује у
припреми програма, планова који служе као
стручна основа у којима се стваралачки или
применом нових метода у раду битно утиче на
остваривање, утврђивање и спровођење послова у
области рачуноводства, праћење реализације и
извештавање о извршењу планова, предлагање и
давање мишљења о потребним мерама за ефикасан
и успешан рад службе, редовна пословна комуни–
кација у циљу делотворног преноса информација
који служе за остваривање циљева рада службе,
давање мишљења у вези са применом прописа и
општих аката, остваривање сарадње са ресорним
министарствима, стара се о ажурирању базе и
свеобухватности података о запосленима који су
неопходни за обрачун, израђује финансијске изве–
штаје о извршеним расходима и издацима, одгова–
ра за благовременост, законитост и правилност
рачуноводствених исправа, праћење законских
прописа и аката које доноси Влада, разматра
захтеве са требовањима са пратећом документаци–
јом за исплату плата, накнада и осталих примања
по економској класификацији и апропријацијама
опредељених у буџету за директне кориснике,
детаљније прати и уређује поступање запослених
у свом раду и самосталности, врши интерну
контролу пратеће докумнтације и преузима
контролне поступке и процедуре, одговоран је за
рачуноводствене исправе и требовања за расходе
по наменама, израђује финансијске планове, врши
контролу наменског трошења буџетских средста–
ва, припрема извештаје о утрошеним средствима
за плате, накнаде и друге расходе лица којима се
исплаћују накнаде и доставља их надлежним
министарствима, учествује у припреми аката већег
степена сложености за потребе праћења прописа
из области финансирања плата и накнада за
запослене, прати спровођење одлука и законских
решења из области расхода за запослене и остале
кориснике средстава буџета, учествује у изради
буџета, планирања средстава за примања запос–
лених, прати прописе из области буџетског
финансирања, прати и прави годишње извештаје о
раду службе, пружа стручну помоћ радницима у
раду и извршава друге задатке по налогу
начелника.
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Услови: стечено високо образовање из нау–
чне области економске науке на основним ака–
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студи–
јама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање пет година радног
искуства у струци, познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket).
2. Послови финансијског извештавања
Звање: млађи саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Врши студијско аналитичке
послове, прецизно одређене послове уз примену
утврђених метода рада, поступака са јасним окви–
ром самосталности уз повремени надзор непос–
редног руководиоца, послове који су прецизно
одређени са утврђеним методама рада, поступака
у припреми извештаја и информација, послове
уноса и овере података у Регистар запослених у
локалној самоуправи за директне и индиректне
кориснике буџетских средстава (подаци о запосле–
ма на неодређено, одређено време и ангажованих
по уговорима о привременим и повременим пос–
ловима, ангажованих преко омладинских задру–
га), и преузимање података од других органа,
организација, установа и нивоа власти, прати
извршење планираних средства на одговарајућим
економским класификацијама, врши обраду и еви–
дентирање расхода по наменама, ради потребне
месечне и периодичне извештаје за потребе упра–
ве, стара се о ажурности и исправности евиденција
о исплаћеним платама и накнадама за запослене и
лица која нису у радном односу, учествује у
анализирању и реализацији праће–ња извршења
расхода буџета и контролу наменског трошења
средстава за плате запослених уз праћење
законских прописа и аката које доноси Влада,
пружање савета и прикупљање или размена
битних информација за пословне комуникације
унутар органа и изван органа, учествује у припре–
ми нацрта плана извршења буџета и предлога
планираних средстава за плате и накнаде, прати
примену норматива и стандарда трошења и
наменско извршавање одобрених апропријација за
разна давања запосленима и врши сравњење и
усклађивање аналитичке евиденције свих исплата,
месечно извештавање о планираним и извршеним
расходима у буџетима јединица локалне власти
директних и индиректних корисника, месечно
извештавање о утрошеним средствима за плате,
отпремнине, јубиларне награде, и броја запосле–
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них по изворима финансирања који се месечно
достављају на прописаним обрасцима (ПЛ-1,ПЛ2), Министарству финансија, саставља финансиј–
ске извештаје о исплаћеним платама, доприносима
и порезима и доставља их статистици, саставља
пореске обрасце о зарадама и доставља их
надлежним службама, израђује М4 обрасце о
годишњим исплатама плата и доприноса за стаж
осигурања за запослене и ангажоване по уговори–
ма о привременим и повременим посло–вима,
врши израду и саставља пратеће обрасце за
наведене исплате и доставља надлежним служ–
бама, води аналитичке књиге са посебним евиде–
нцијама за сваког директног корисника буџетских
средстава и помоћних књига, врши ажурирање
извода са пратећом документацијом и сравњење
уплаћених пореза и доприноса са Пореском
управом и Фондом за ПИО, обавља редовну
пословну комуникацију у циљу делотворног
преноса информација који служе за остваривање
циљева свога рада и рада службе и друге послове
по налогу шефа службе и начелника управе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области економске науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струковним студи–
јама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,
завршен приправнички стаж и стечена вештина да
се знања примене, познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket).
3. Економско финансијски послови за
обрачун и исплату накнада и других
примања
Звање: саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Врши студијско аналитичке
послове, прецизно одређене послове уз примену
утврђених метода рада, поступака са јасним
оквиром самосталности уз повремени надзор
непосредног руководиоца, послове који су
прецизно одређени са утврђеним методама рада,
поступака у припреми извештаја и информација,
обавља аналитичке послове обрачуна накнада за
лица ван радног односа, Одборника Скупштине
града, чланова Градског већа, обрачун накнаде за
заменика председника Скупштине града, обрачун
накнада за рад чланова комисија и радних тела,
врши рачунску, формалну и суштинску проверу
документације, саставља пратеће обрасце за
наведене исплате, потписане и оверене од стране
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одговорних лица, припрема налоге за пренос
средстава и доставља их Управи за трезор, води
помоћне евиденције, стара се да сви обрачуни буду
у складу са одобреним апропријацијама и
утврђеним квотама, врши унос података у
ликвидатуру, врши израду требовања за исплату и
доставља надлежним службама на потпис за даље
плаћање, врши сравњење уплаћених пореза и
доприноса са Пореском управом и Фондом за
ПИО, врши ажурирање извода са пратећом
документацијом,
води
посебне
помоћне
евиденције, стара се да сва плаћања буду у складу
са одобреним апропијацијама и утврђеним
квотама, врши ажурирање базе података са
пореском базом, израђује и проверава и обједињује
извештаје, учествује у изради регистра запослених
за све накнаде за које врши обрачун, припрема
предлоге за израду буџета за планирана средства
за исплату накнада, врши планирање и праћење
реализације трошења средстава из буџета уз
месечне извештаје о трошковима истих, врши
контролу исправа (наредби, решења), и припрема
документацију за обрачун, ажурно и уредно води
помоћне књиге о исплатама накнада, израђује
извештаје о извршеним расходима, спроводи
интерне контролне поступке и процедуре, учес–
твује у изради буџета, обавља редовну пословну
комуникацију у циљу делотворног преноса
информација које служе за остваривање циљева
свога рада и рада службе и врши друге послове по
налогу шефа службе и начелника управе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области економске науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струковним студи–
јама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару (Windows Operativni
sistemi, MS office paket).
4. Послови за обрачун других примања
Звање: млађи саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Врши студијско аналитичке
послове, прецизно одређене послове уз примену
утврђених метода рада, поступака са јасним
оквиром самосталности уз повремени надзор
непосредног руководиоца, послове који су
прецизно одређени са утврђеним методама рада,
поступака у припреми извештаја и информација,
обавља аналитичке послове обрачуна накнада по
основу уговора о обављању привремених и
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повремених послова, води евиденцију закључених
уговора о привременим и повременим пословима,
уговора о делу, врши обрачун солидарне помоћи
за лечење запослених и чланова уже породице,
обрачун јубиларних награда и отпремнина,
обрачун уговора о делу, уговора о допунском раду,
уговора о вештачењу, врши исплате једнократних
новчаних помоћи за новорођену децу, исплату
финансијске помоћи за вантелесну оплодњу, врши
израду образаца за наведене исплате и доставља
надлежним службама, води послове помоћних
евиденција за све исплате и обрачуне, сравњује са
изводом, обавља интерну финансијску контролу,
контролише исправност и тачност обрачуна,
саставља финансијске извештаје, стара се да сва
плађања буду у складу са одобреним апропи–
јацијама и утврђеним квотама, врши ажурирање
базе података са пореском базом, израђује и
проверава и обједињује извештаје, учествује у
изради регистра запослених за сва примања за које
се врши обрачун, припрема предлоге за израду
буџета за планирана средства за исплату накнада,
врши планирање и праћење реализације трошења
средстава из буџета уз месечне извештаје о
трошковима истих, врши ажурирање извода са
пратећом документацијом и сравњење уплаћених
пореза и доприноса са Пореском управом и
Фондом за ПИО, врши квартално и годишње
усаглашавање главне књиге са помоћним књигама
и евиденцијама,
обавља редовну пословну
комуникацију у циљу делотворног преноса
информација које служе за остваривање циљева
свога рада и рада службе и друге послове по
налогу шефа службе и начелника управе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области економске науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струковним студи–
јама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,
најмање једна година радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару (Windows Operativni
sistemi, MS office paket).
5. Обрачун плата за запослене
Звање: виши референт
Број службеника: 1
Опис послова: Обављање административних,
техничких и других претежно рутинских послова
који обухватају широк круг задатака и познавање
и примену једноставних метода рада и поступака
за самостални рад уз привремени надзор непос–
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редног руководиоца, припрема потребну докумен–
тацију и врши израду обрачуна плата и накнада
запослених (накнаде за породиљско одсуство, бо–
ловање преко 30 дана), врши контролу радних
листа по сужбама и градским управама, сас–
тављање прегледа часова за обрачун плата, пријем
и контролу дознака за боловање и сравњење са
подацима унетим у радне листе, вођење евиден–
ције из обрачуна о свим појединачним исплатама
запослених, евиденције исплаћених зарада,
састављање и подношење извештаја о исплаћеним
зарадама и статистичке извештаје и попуњавање
осталих образаца који се односе на зараде, састав–
љање пореских образаца о зарадама и доставља их
надлежним службама, сравњење уплаћених доп–
риноса и пореза са Пореском управом, издавање
потврда, уверења, докумената и извештаја ради
остваривања права запослених,
евиденција
обустава и јемства, припрема административних
забрана за оверу, контрола података о кредитима
запослених са кредиторима и банкама, интерна
контрола свих докумената везаних за исплату
плата и накнада, израда захтева за пренос
средстава за исплате, припрема податке за унос у
регистар запослених, комуникација углавном
унутар уже унутрашње јединице ради прикупљања
или размене информација и друге послове по
налогу шефа службе и начелника управе.
Услови: средње четворогодишње образовање
економског смера, положен државни стручни
испит, најмање 5 година радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару (Windows Operativni
sistemi, MS office paket).
6. Вођење евиденције имовине и опреме
Звање: референт
Број службеника: 1
Опис послова: Обављање администра–
тивних, техничких и других претежно рутинских
послова који обухватају широк круг задатака и
познавање и примену једноставних метода рада и
поступака за самостални рад уз привремени надзор
непосредног руководиоца, припремне радње за
спровођење пописа, вођење евиденције непокре–
тне и покретне имовине и опреме, обрачунавање
амортизације и ревалоризације, вођење евиденције
нових набавки, задужење и раздужење корисника
по реверсима, помоћне књиге основних средстава
и аналитичка евиденција основних средстава,
усклађивање стања имовине са стварним стањем
која се утврђује пописом, на основу одлуке
пописне комисије припрема решења о расходу и
исте расходује по доношењу одлуке о расходу,
искњижавањем из помоћне књиге основних
средстава, достављање годишњих потребних
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податка Републичкој дирекцији за имовину, врши
и друге послове по налогу шефа службе и
начелника управе.
Услови: средње четворогодишње образовање
економског смера, положен државни стручни
испит, најмање 3 године радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару (Windows Operativni
sistemi, MS office paket).
7. Ликвидатор за обрачун накнада
Звање: млађи референт
Број службеника: 1
Опис послова: Заводи и обрачунава путне
налоге за путовања у земљи и иностранству за
изабране, постављене, запослене и лица ван радног
односа, врши обрачун дневница, трошкова
путовања на службеном путу, трошкове превоза и
других пратећих трошкова везаних за службена
путовања, саставља финансијске – благајничке
извештаје за готовину за подизање аконтација за
службена путовања у иностранству, обавља
редовну пословну комуникацију са банкама у
циљу остваривање циљева свога рада, врши
девизне исплате дневница и коначан обрачун
девизних дневница, попуњавање неопходних
образаца за исплату истих, обрачун трошкова
превоза за долазак на посао и одлазак са посла за
запослене и лица ангажована по основу уговора,
учествује у изради регистра запослених за сва
примања за које се врши обрачун, врши
ажурирање извода са пратећом документацијом и
сравњење уплаћених пореза и доприноса са
Пореском управом и Фондом за ПИО, врши
квартално и годишње усаглашавање главне књиге
са помоћним књигама и евиденцијама, обавља
административно-техничке послове који су везани
за пријем документације неопходне за обрачун и
исплату накнада и других личних примања, води
аналитичку евиденцију накнада за породиљско
одсуство и боловање преко завода, контролише и
припрема административне забране за обуставе од
зараде, врши доставу података о обустављеним
кредитима, издаје потврде запосленима за
административне забране и банкарске кредите,
врши хронолошко одлагање за архивирање
целокупне документације у вези са финансијско
материјалним пословањем и друге послове по
налогу шефа службе и начелника управе.
Услови: средње четворогодишње образовање
економског смера, положен државни стручни
испит, најмање једна година радног искуства у
струци, познавање рада на рачунару (Windows
Operativni sistemi, MS office paket).

17. јун 2017. године

Г. ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА
1.
Радно место: Шеф финансијске службе
месних заједница
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Шеф финансијске службе
руководи и организује рад Службе, обезбеђује
ефикасно и законито обављање послова из
делокруга Службе, прати прописе и организује
припремне радње и осмишљава начин спровођења
нових прописа. Стара се о правилном распореду
послова, пуној запослености радника и испуњава–
њу радних обавеза и спроводи мере (корективне и
превентивне) у циљу њихове оптимизације, пружа
стручну помоћ извршиоцима. Даје процену при–
хода и примања, расхода и издатака за све месне
заједнице, израђује предлоге финансијских пла–
нова месних заједница и прати њихово изврша–
вање. Саставља предлоге решења за захтеве за
пренос средстава са апропријација које то захте–
вају, контролише Захтеве за пренос средстава мес–
них заједница, израђује извештаје, информације и
друге материјале из делокруга рада Службе.
Саставља периодичне и годишње завршне рачуне
за све месне заједнице. Координира у пословима
везаним за контролу месних заједница од стране
Буџетске инспекције и Интерне ревизије. Обавља
све послове за несметано функционисање службе
и друге послове по налогу начелника управе.
Услови: стечено високо образовање из научне
области економске науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, мастер струковним студи–
јама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,
најмање пет година радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару (Windows Operativni
sistemi, MS office paket).
2. Радно место: Финансијски послови
капиталних инвестиција
Звање: Млађи саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Обавља послове вођења и
ажурирања база података за потребе: aнализе и
израде финансијких извештаја, за потребе израде
планова капиталних инвестиција, за потребе дру–
гих служби ГУ за финансије, за потребе предсе–

17. јун 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

дника савета месних заједница и грађана месних
заједница, за потребе Службе за јавне набавке у
вези капиталних инвестиција, за потребе Регистра
за измирење новчаних обавеза, за потребе евиден–
ције имовине месних заједница. Самостално изра–
ђује извештаје о финансијском пословању месних
заједница, периодичне (кварталне) извештаје о
приливу и трошењу средстава самодоприноса, вр–
ши сравњење са главном књигом трезора, прип–
рема податке за кварталне извештаје месних зајед–
ница за Управу за јавне набавке, саставља и спро–
води захтеве за пренос средстава самодоприноса
(ликвидатура самодоприноса). Прати и контроли–
ше извршење планова капиталних инвестиција,
аналитички прати прилив и трошење средстава
самодоприноса, прати поштовање примене Одлу–
ка о завођењу самодоприноса и прати извршење
финансијског плана за раздео самодоприноса. Во–
ди евиденцију имовине и опреме, води евиденци–
ју нових набавки, обрачунава амортизацију, врши
усклађивање стања имовине са стањем које се
утврђује пописом. Учествује у изради годишњих
завршних рачуна за месне заједнице и обавља
друге послове по налогу шефа службе и начелника
управе.
Услови: Високо образовање основних ака–
демских студија у обиму од 240 ЕСП бодова, мас–
тер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студи–
јама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит,
завршен приправнички стаж или најмање једна
година радног стажа у органима ЈЛС, познавање
рада на рачунару (Windows Operativni sistemi, MS
office paket).
3. Радно место: Ликвидатор
Звање: Виши референт
Број службеника: 1
Опис послова: Обавља самосталну израду
захтева за пренос средстава са буџета на рачуне
месних заједница. Обавља контролу рачунске,
формалне и суштинске исправности материјално
финансијске документације и рачуноводствених
исправа које прате захтев за пренос средстава.
Врши контролу комплетности документације која
прати захтев за пренос средстава. Саставља налоге
за пренос средстава са буџета града на рачуне
месних заједница, као и налогe за плаћање обавеза
месних заједница. Стара се да сва плаћања буду у
складу са одобреним апропријацијама и утвр–
ђеним квотама. Израђује фактуре за купце месних
заједница (на основу уговора о закупу). Одлаже
документацију.
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Обавља пословну комуникацију са председни–
цима савета и повериоцима месних заједница у
вези плаћања свих обавеза месних заједница.
Обавља друге послове по налогу шефа службе и
начелника управе.
Услови: средње четворогодишње образовање
економског смера, положен државни стручни
испит, најмање 3 године радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару (Windows Operativni
sistemi, MS office paket).
4. Радно место: Књиговођа
Звање: Виши референт
Број службеника: 1
Опис послова: Обавља књижење прихода
и примања, расхода и издатака месних заједница
на основу финансијске документације у главним
књигама месних заједница. Обавља послове
контирања за све месне заједнице. Врши компле–
тирање извода и документације на основу које је
извршено плаћање и врши одлагање и архивирање
документације. Контролише документованост и
врши сравњење спроведених књижења. Обавља
послове књижења у главној књизи трезора за све
пословне промене месних заједница. Води
помоћне књиге и евиденције за месне заједнице.
Врши сравњење помоћних књига са главним
књигама месних заједница и главних књига
месних заједница са главном књигом трезора.
Учествује у сравњењу и усклађивању аналитичких
евиденција са добављачима и купцима. У
пословној комуникацији даје финансијске податке
председницима савета месних заједница и
грађанима. Обавља друге послове по налогу шефа
службе и начелника управе.
Услови: средње четворогодишње образовање
економског смера, положен државни стручни
испит, најмање 3 године радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару (Windows Operativni
sistemi, MS office paket).

5. Радно место за обрачун плата
Звање: Млађи референт
Број службеника: 1
Опис послова: Обавља послове обрачуна пла–
та, обрачуна по уговору о делу и једнократних
исплата и других прихода грађана по одлукама
савета месних заједница. Врши контролу исправ–
ности и комплетности документације за обрачун.
Саставља и електронски шаље пореске обрасце за
обрачун плата и осталих примања. Уноси и
оверава податке о обрачуну у „Регистар
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запослених“. Врши сравњење обрачуна и исплате
са ПУРСом. Обавља друге послове по налогу шефа
службе и начелника управе.
Услови: средње четворогодишње образовање
економског смера, положен државни стручни
испит, најмање једна година радног искуства у
струци, познавање рада на рачунару (Windows
Operativni sistemi, MS office paket).
ГЛАВА VI
НАЗИВИ РАДНИХ МЕСТА, ЗВАЊА И ВРСТЕ
РАДНИХ МЕСТА НАМЕШТЕНИКА, БРОЈ
СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА,
ОПИСИ РАДНИХ МЕСТА И УСЛОВИ ЗА
ЗАПОСЛЕЊЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА
УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА
Члан 47.
Укупан број систематизованих радних
места је 24, са 37 извршилаца и то:
- 1 службеник на положају
- 22 радна места са 34 службеника
- 1 радно место са 2 намештеника
Положаји:
- Службеник на положају I група .......... 1
Извршилачка радна места:
Звање Број радних места

и пружа потребну стручну помоћ, стара се о
правилној примени закона и других прописа из
надлежности управе, доноси и потписује акта из
надлежности управе, одлучује о правима,
обавезама и одговорностима запослених у складу
са законом, подноси Скупштини града и Градском
већу извештај о раду управе, врши припремање
инструкција и упуства за примену прописа,
организује, контролише и прати извршење
послова решава о сукобу надлежности између
организационих јединица, стара се о извршавању
радних обавеза запослених у управи, обавља
најсложеније послове из делокруга рада управе,
врши и друге послове који су му законом,
Статутом и другим актима града стављени у
надлежност и одговара за благовремено, законито
и правилно извршавање послова Скупштини града
и Градском већу.
Услови: стечено високо образовање из
научне области правне науке, архитектуре, грађе–
винског инжењерства на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студи–
јама, специјалистичким струковним студијама
односно на основним студијама у трајању од нај–
мање четири године или специјалистичким
студијама на факултету,
положен државни
стручни испит, познавање рада на рачунару и
најмање 5 година радног искуства у струци.

Број службеника

Самостални саветник

7

7

Саветник

11

23

2

2

Млађи саветник

17. јун 2017. године

Сарадник

/

/

Млађи сарадник
Виши референт

/
1

/
1

Референт

/

/

Млађи референт

1

1

1. У ОДСЕКУ ЗА УРБАНИЗАМ, САОБРАЋАЈ
И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ОБРАЗУЈУ СЕ
СЛЕДЕЋА РАДНА МЕСТА:
a) Група за урбанистичко планирање

Намештеници:
Намештеник – IV врста радних места

1

2

Члан 48.
1. Радно место начелника Управе
Звање: положај у I групи
Број службеника: 1
Опис послова: организује, координира и
контролише обављање послова управе и поједи–
них запослених, распоређује послове на органи–
зационе јединице, односно непосредне извршиоце

2. Радно место руководиоца Групе за
урбанистичко планирање
Звање: самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Организовање послова у
области просторног и урбанистичког планирања,
послова на уступању израде планских докумената,
као носилац израде планских докумената и
студијско-аналитичких послова у области плани–
рања, спровођење законске процедуре за доноше–
ње планских докумената, пре њиховог доношења,
израђује информације на основу података прикуп–
љених у поступку доношења урбанистичких
планова, учествује у припреми елабората, студија
и програма припрема информације и извештаје из
делокруга рада групе за Скупштину града и
Градско веће, израђује информације о локацији из
урбанистичког плана о могућностима и ограни–
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чењима градње на катастарској парцели, даје
упутства и пружа стручну помоћ, руководи радом
групе, организује, координира, контролише и
прати извршење послова и задатака у групи оба–
вља послове у поступку доношења урбанистичких
планова и пројеката, прикупља податке за потребе
израде нацрта плана, прибавља од надлежног ор–
гана за послове заштите животне средине миш–
љење на предлог одлуке о изради или непристу–
пању израде стратешке процене утицаја, прибавља
мишљење надлежног органа за послове заштите
животне средине о потреби израде стратешке
процене утицаја на животну средину, пружа
потребне информације и стручну помоћ приликом
тумачења појединих решења и давања примедби
на план у време трајања јавног увида, као и друге
послове по налогу начелника Управе.
Услови: стечено високо образовање из на–
учне области правне науке, архитектуре, геонау–
ке, грађевинског инжењерства, геодетског инже–
њерства, интердисциплинарних, мултидисци–
плинарних, трансдисциплинарних (ИМТ) студија,
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специ–
јалистичким академским студијама, специјалис–
тичким струковним студијама односно на основ–
ним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, познавање рада
на рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office
paket, Auto Cad) и најмање 5 година радног
искуства у струци.
3. Радно место послова из области
урбанистичког планирања
Звање: саветник
Број службеника: 3
Опис послова: израђује информације о
локацији из урбанистичког плана о могућностима
и ограничењима градње на катастарској парцели,
израђује информације о локацији за објекте у пос–
тупку легализације, израђује обавештења за РГЗ
према посебном закону о упису права својине на
објекту, обавља послове Управе у поступку доно–
шења урбанистичких планова и пројеката, изра–
ђује локације у поступку издавања одобрења за
постављање киоска, мањих монтажних објеката,
аутобуских стајалишта и другог покретног моби–
лијара на површинама јавне намене у складу са
Одлуком о постављању привремених објеката,
потврђује да урбанистички пројекат није у суп–
ротности са важећим планским документом, зако–
ном и подзаконским актима, по претходно прибав–
љеном мишљењу Комисије за планове, учествује у
организовању јавне презентације урбанистичког
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пројекта, потврђује пројекте парцелације односно
препарцелације, пружа потребне информације и
стручну помоћ приликом тумачења појединих
решења и давања примедби на план у време
трајања јавног увида и врши друге послове које
одреди руководилац групе или Начелник управе.
Услови: стечено високо образовање из об–
ласти гео-науке односно архитектуре на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мас–
тер струковним студијама, специјалистичким ака–
демским студијама, специјалистичким струков–
ним студијама односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специја–
листичким студијама на факултету, положен др–
жавни стручни испит, познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket, Auto
Cad) и најмање 3 године радног искуства у
струци..
б) Група за послове из стамбене
области и области саобраћаја
4. Радно место руководиоца Групе за
нормативне - управне послове из стамбене
области и области саобраћаја
Звање: самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: обавља управно-правне
послове из стамбене области и области саобраћаја,
води управни поступак и припрема нацрте решења
за исељење бесправно усељених лица у станове и
заједничке просторије у стамбеној згради,обавља
нормативно-правне послове на припреми нацрта
одлука из урбанистичке, грађевинске и комуналне,
стамбене и саобраћајне области, пружа стручну
помоћ при изради аката које доноси Скупштина
града и Градско веће из надлежности Управе
саставља програме и планове рада, извештаје о
раду, обавља послове на припремању инструкција
и упутства за примену прописа, руководи и
координира радом групе, организује, контролише
и прати извршење послова и задатака у групи,
врши распоред послова у групи и одговара за
њихово спровођење, обавештава шефа одсека и
начелника управе о проблемима у раду и учествује
у решавању истих, ради и друге послове које
одреди руководилац групе или начелник Управе.
Услови: стечено високо образовање из
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студи–
јама, специјалистичким струковним студијама
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни

Страна 2064 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

стручни испит, познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket) и
најмање 5 година радног искуства у струци..
5. Радно место за управне послове на
издавању решења о одобрењу за постављање
мањих монтажних објеката привременог
карактера
Звање: саветник
Број службеника: 1
Опис послова: вођење управног
поступка и издавање решења о одобрењу за
постављање
мањих
монтажних
објеката
привременог
карак–тера
(киоска,
мањих
монтажних објеката, аутобус–ких стајалишта,
летњих и зимских башти, билбор–да, рекламних
паноа, тезги, витрина, објеката за забаву и других
покретних уређаја на јавним површинама у складу
са Одлуком о постављању мањих монтажних
објеката привременог карак–тера, обављање
нормативно-правних
послова
ве–заних
за
учествовање у припреми делова нацрта свих врста
нормативних аката из надлежности града из
урбанистичке, грађевинске комуналне, стамбене и
саобраћајне области, пружа стручну помоћ при
изради аката које доноси Скупштина града и
Градско веће из надлежности Управе, учествује у
изради информација и извештаја из ових области,
обавља послове првостепеног органа по жалби,
поступа по налозима другос–тепеног решења,
обавља и друге послове које одреди руководилац
групе или начелник Управе.
Услови: стечено високо образовање из
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студи–
јама, специјалистичким струковним студијама
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни
стручни испит, познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket) и
најмање 3 године радног искуства у струци.
6. Радно место за послове из области
саобраћаја
Звање: саветник
Број службеника: 1
Опис послова: води поступак и припрема
нацрте решења за издавање сагласности на
пројекат привремене саобраћајне сигнализације,
води поступак и припрема нацрте решења о
техничком
регулисању
саобраћаја,
прима
иницијативе за техничко регулисање саобраћаја,
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прикупља податке и нацрт одлуке о поднетој
иницијативи за техничко регулисање саобраћаја,
обавља и остале послове техничког регулисања
саобраћаја, обавља послове који се односе на
превоз у друмском саобраћају, прима, врши
проверу, оверава и уписује у регистар редове
вожње у јавном линијском градском и
приградском превозу путника, израђује одлуке из
области саобраћаја, израђује анализе, извештаје,
информације и планове из области саобраћаја,
врши и друге послове које одреди руководилац
групе или начелник Управе.
Услови: стечено високо образовање у
научној области саобраћајног инжењерства на ос–
новним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струко–
вним студијама односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специја–
листичким студијама на факултету, положен др–
жавни стручни испит, познавање рада на ра–
чунару(Windows Operativni sistemi, MS office pa–
ket) и најмање 3 година радног искуства у струци.
в) Група за заштиту животне средине
7. Радно место руководиоца Групе за
заштиту животне средине
Звање: самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: обавља нормативно-правне
послове везане за припрему свих нормативних
аката из надлежности града у области заштите
животне средине, прибављање мишљења и
разматрање примедаба и мишљења других органа
у поступцима стратешке процене утицаја на
животну средину, студијско-аналитичке послове у
области животне средине, припремање анализа,
извештаја, информација на основу података
прикупљених у поступку процене утицаја објеката
на животну средину, учествује у припреми
елабората, студија и програма, руководи радом
групе, организује, координира, контролише и
прати извршење послова и задатака у групи,
припрема информације и извештаје из делокруга
рада групе за Скупштину града, учествује у
изради, као и нацрта Одлука из делокруга рада
групе, даје упутства и пружа стручну помоћ
радницима у групи, води управни поступак и
израђује нацрте управних аката који се односе на:
процену утицаја на животну средину за пројекте
(објекте) одређене Законом, обим и садржину
студије о процени утицаја, давање сагласности на
студију о процени утицаја, спровођења јавног
увида, презентације и јавне расправе о студији о
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процени утицаја, послове у вези формирања и рада
техничке комисије која испитује студије о процени
утицаја, послове вођења јавне књиге као евиден–
ције о спроведеним поступцима и донетим одлу–
кама о студијама о процени утицаја, ради послове
око израде одлуке о стратешкој процени утицаја на
животну средину, води управни поступак и изра–
ђује нацрте управних аката који се односе на
издавање интегрисане дозволе за обављање
активности и изградњу постројења која проузро–
кују загађење животне средине, обавља послове у
вези формирања и рада техничке комисије која
оцењује услове утврђене у нацрту интегрисане
дозволе, обавља послове ревизије издате
интегрисане дозволе, као и управни поступак у
вези утврђења престанку важења интегрисане
дозволе, ради послове на изради извештаја о стању
животне средине, ради послове у вези доношења
планова и програма управљања природним
ресурсима и добрима; послови утврђивања
заштите и одржавања гробља, уређења услова и
начина сахрањивања, сакупљање и обрада
података, праћење националних и међународних
директива и прописа, усаглашавање локалних
аката са важећим стандардина, координација
израде
потребних
катастара
загађивача,
управљање мониторингом стања животне средине,
комуникација између јавности, загађивача и
представника
власти,
координација
и
контролисање примене и реализације ЛЕАП-а.
Услови: стечено високо образовање у
области биолошких, хемијских и биотехничких,
интердисциплинарних,
мултидисциплинарних,
трансдисциплинарних (ИМТ) студија или правних
наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специја–
листичким академским студијама, специјалистич–
ким струковним студијама односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, поло–
жен државни стручни испит, познавање рада на
рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office
paket) и најмање 5 година радног искуства у
струци.

лија, одговара за реализацију свих активности
везаних за израду и имплементацију ЛЕАП-а, кон–
тактира са јавним предузећима и институцијама
око њиховог учешћа у делу ЛЕАП-а који се односи
на њих, месне заједнице и организује активности
за укључивање јавности, израђује годишњи пред–
лог Програма заштите и унапређења животне
средине из извора наменских средстава за заштиту
животне средине, организује мониторинг, израђује
Извештај о стању животне средине у складу са
одредбама Закона о заштити животне средине,
учествује у изради и имплементацији локалног или
регионалног плана управљања отпадом; доставља
извештај о реализацији плана управљања отпадом
Министарству и Агенцији за заштиту животне
средине; утврђује мере и услове заштите од буке,
односно звучне заштите у плановима, програмима
и пројектима, укључујући и оне на које даје саг–
ласност у поступку стратешке процене утицаја на
животну средину, односно у поступку издавања
интегрисане дозволе за рад постројења и актив–
ности; врши акустично зонирање и одређује мере
забране и ограничења на захтев организатора јав–
них скупова и активности; обезбеђује израду стра–
тешких карата буке и финансирање мониторинга
буке у животној средини; води поступак по Закону
о заштити ваздуха при издавању дозвола за рад
стационарних извора загађивања као и друге
послове које одреди руководилац групе или
начелник Управе.
Услови: стечено високо образовање у об–
ласти биолошких, хемијских и биотехничких, ин–
тердисциплинарних,
мултидисциплинарних,
трансдисциплинарних ( ИМТ ) студија или правне
науке на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специја–
листичким академским студијама, специјалисти–
чким струковним студијама односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, поло–
жен државни стручни испит, познавање рада на
рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office
paket) и најмање 3 године радног искуства у
струци.

8. Радно место за послове
заштите животне средине
Звање: саветник
Број службеника: 1
Опис послова : води управни поступак и
израђује нацрте управних аката који се односе на:
процену утицаја на животну средину за пројекте
(објекте) одређене Законом, на издавање дозвола
за управљање отпадом, издавању дозволе за
обављање делатности нарочито опасних хемика–

9. Радно место за послове
мониторинга, очувања и заштите
природе
Звање: млађи саветник
Број службеника: 1
Опис послова: води управни поступак и
израђује нацрте управних аката који се односе на:
процену утицаја на животну средину за пројекте
(објекте) одређене Законом, на издавање дозвола
за управљање отпадом, издавању дозволе за обав–
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љање делатности нарочито опасних хемикалија,
одговара за реализацију свих активности везаних
за израду и имплементацију ЛЕАП-а, контактира
са јавним предузећима организује спровођење мо–
ниторинга израде и реализације програма (кон–
трола, анализе, праћење квалитета животне сре–
дине), ваздуха, нивоа комуналне буке, нејонизу–
јућег зрачења, површинских и подземних вода и
земљишта, контроле квалитета ваздуха, површи–
нских вода, загађености земљишта у случају удеса,
обавештава јавност о квалитету ваздуха, израђује
карте буке у насељима и доставља Агенцији за
заштиту животне средине, израђује локални реги–
стар загађивача, припрема и предлаже кратко–
рочне, средњорочне и дугорочне планове подиза–
ња, уређења, одржавања и коришћења зелених
површина, успоставља и води катастар зелених
површина, израђује и реализује програме управ–
љања отпадом међусекторском сарадњом и сара–
ђује и подржава реализацију пројеката и прог–
рама којима се подиже ниво квалитета животне
средине у граду, бави се едукацијом, публика–
цијом материјала и комуникацијом са грађанима и
обавља друге послове које одреди руководилац
групе или начелник Управе.
Услови: стечено високо образовање у
области биолошких наука на основним академс–
ким студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академ–
ским студијама, специјалистичким струковним
студијама односно на основним студијама у траја–
њу од најмање четири године или специјалис–
тичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket) и
завршен приправнички стаж.
2. У ОДСЕКУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ ОБРАЗУЈУ СE
СЛЕДЕЋА РАДНА МЕСТА:
10. Радно место шефа Одсека за спровођење
обједињене процедуре
Звање: самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: обавља студијско-анали–
тичке послове и праћење реализације у поступ–
цима обједињење процедуре, води управни посту–
пак и припрема нацрте решења руководи радом
одсека, организује, координира, контролише и
прати извршење послова и задатака у одсеку,
одговара за ефикасно спровођење обједињене
процедуре, за благовремено, законито и
квалитетно изршавање задатака и послова, пружа
помоћ запосленима у пословима на издавању
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локацијских услова, врши контролу усклађености
података наведених у изводу из пројекта са изда–
тим локацијским условима, саставља програме и
планове рада, извештаје о раду, врши распоред
послова у Одсеку и одговара за њихово спрово–
ђење, обавештава начелника о проблемима у раду
и учествује у решавању истих, предлаже мере за
унапређење организације и начина рада, сачињава
анализе, информације и извештаје из делокруга
рада службе за Скупштину града и Градско веће,
као и друге послове по налогу начелника Управе.
Услови: стечено високо образовање у на–
учној области архитектуре, техничко-технолош–
ких наука (грађевинског инжењерства), у образо–
вно-научној области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким стру–
ковним студијама односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специ–
јалистичким студијама на факултету, положен др–
жавни стручни испит, познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket, Auto
Cad) и најмање 5 година радног искуства у струци.
11. Радно место Регистратора регистра
обједињених процедура
Звање: млађи саветник
Број службеника: 1
Опис послова: стара се о законитом,
систематичном и ажурном вођењу Регистра,
обезбеђује јавну доступност података о току
сваког појединачног предмета, као и објављивање
локацијских услова, грађевинске и употребне
дозволе и решења из члана 145. Закона, кроз
централни информациони систем, у року од три
радна дана од дана њиховог издавања, омогућава
Централној евиденцији преузимање података,
аката и документације садржане у Регистру, у
роковима и на начин прописан Законом и
правилником, подноси пријаву за привредни
преступ, односно прекршајну пријаву, против
имаоца јавних овлашћења и одговорног лица
имаоца јавних овлашћења, ако су за подношење
пријаве испуњени Законом прописани услови,
предузима друге радње неопходне за несметано и
правилно функционисање Регистра, издаје
уверења о издатим грађевинским и употребним
дозволама, припрема нацрте решења о одобрењу
раскопавања јавних површина као и друге послове
по налогу начелника.
Услови: стечено високо образовање у
области економских наука на основним академ–
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
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струковним студијама, специјалистичким академ–
ским студијама, специјалистичким струковним
студијама односно на основним студијама у траја–
њу од најмање четири године или специјалис–
тичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket) и
завршен приправнички стаж и вештина да се знања
примене.
а) Група за издавање локацијских услова
12. Радно место руководиоца Групе за
издавање локацијских услова
Звање: саветник
Број службеника: 1
Опис послова: обавља студијскоаналитичке послове и праћење реализације у
поступцима обједињење процедуре на издавању
локацијских услова за све врсте објеката, учествује
у изради локацијских услова за објекте различитих
класа разврстаних у категорије А, Б, В и Г за које
се по Закону о планирању и изградњи издаје
грађевинска дозвола, руководи радом групе, врши
организацију и координацију у поступку припреме
нацрта аката у обједињеној процедури, контроли–
ше и прати извршење послова и задатака у групи,
одговара за благовремено, законито и квалитетно
изршавање задатака и послова, учествује у изради
локацијских услова за капиталне објекте и објекте
инфраструктуре за које се по Закону о планирању
и изградњи издаје грађевинска дозвола, пружа
помоћ запосленима у раду, врши контролу
усклађености података наведених у изводу из
пројекта са издатим локацијским условима,
саставља програме и планове рада, извештаје о
раду, врши распоред послова у групи и одговара за
њихово спровођење, учествује у изради локациј–
ских услова за које се по Закону о планирању и
изградњи издаје грађевинска дозвола увидом у
плански акт односно сепарат односно прибав–
љањем услова за пројектовање и прикључење од
ималаца јавних овлашћења, проверава испуњеност
формалних услова за поступање по захтеву,
обавештава подносиоца захтева о висини стварних
трошкова за прибављање услова од ималаца јавних
овлашћења, прибавља услове за пројектовање
односно прикључење, објеката на инфраструк–
турну мрежу, исправе и друга документа од
имаоца јавних овлашћења, издаје нове локацијске
услове у поступку по захтеву за измену решења о
грађевинској дозволи врши контролу усклађено–
сти података наведених у изводу из пројекта са
издатим локацијским условима,обавештава шефа
одсека и начелника управе о проблемима у раду и
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учествује у решавању истих, предлаже мере за
унапређење организације и начина рада, као и
друге послове по налогу шефа одсека и начелника
Управе.
Услови: стечено високо образовање у
научној
области
архитектуре,
техничкотехнолошких наука (грађевинског инжењерства),
интердисциплинарних,
мултидисциплинарних,
трансдисциплинарних (ИМТ) студија, правне
науке на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специја–
листичким академским студијама, специјалис–
тичким струковним студијама односно на основ–
ним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, познавање рада
на рачунару(Windows Operativni sistemi, MS office
paket, Auto Cad) и најмање 3 године радног
искуства у струци.
13. Радно место за послове издавања
локацијских услова за инжењерске објекте
Звање: саветник
Број службеника: 2
Опис послова: учествује у изради
локацијских услова за капиталне објекте и објекте
инфраструктуре, Г категорије, за које се по Закону
о планирању и изградњи издаје грађевинска
дозвола увидом у плански акт односно сепарат
односно прибављањем услова за пројектовање и
прикључење од ималаца јавних овлашћења, про–
верава испуњеност формалних услова за посту–
пање по захтеву, обавештава подносиоца захтева о
висини стварних трошкова за прибављање услова
од ималаца јавних овлашћења, прибавља услове за
пројектовање односно прикључење, објеката на
инфраструктурну мрежу, исправе и друга доку–
мента од имаоца јавних овлашћења, издаје нове
локацијске услове у поступку по захтеву за измену
решења о грађевинској дозволи врши контролу
усклађености података наведених у изводу из про–
јекта са издатим локацијским условима, учествује
у изради анализа, информација и извештаја из свог
делокруга рада, врши и друге послове које одреди
шеф одсека или начелник Управе.
Услови: стечено високо образовање у
научној области техничко-технолошких наука
(грађевинског, саобраћајног, машинског односно
електротехничког инжењерства) интердисципли–
нарних, мултидисциплинарних, трансдисципли–
нарних ( ИМТ ) студија, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студи–
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јама, специјалистичким струковним студијама
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни
стручни испит, познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket, Auto
Cad) и најмање 3 године радног искуства у струци.
14. Радно место за послове издавања
локацијских услова за зграде
Звање: саветник
Број службеника: 3
Опис послова: учествује у изради
локацијских услова за објекте различитих класа
разврстаних у категорије А, Б и В зграде за које се
по Закону о планирању и изградњи издаје
грађевинска дозвола, увидом у плански акт
односно сепарат односно прибављањем услова за
пројектовање и прикључење од ималаца јавних
овлашћења, проверава испуњеност формалних
услова за поступање по поднетом захтеву,
обавештава подносиоца захтева о висини стварних
трошкова за прибављање услова од ималаца јавних
овлашћења, прибавља услове за пројектовање
односно прикључење објеката на инфрас–
труктурну мрежу, исправе и друга документа од
имаоца јавних овлашћења, прибавља податке од
органа надлежног за послове државног премера и
катастра, издаје нове локацијске услове у поступку
по захтеву за измену решења о грађевинској
дозволи, врши контролу усклађености података
наведених у изводу из пројекта са издатим
локацијским условима, учествује у изради анализа,
информација и извештаја из свог делокруга рада,
врши и друге послове које одреди шеф службе,
шеф одсека или начелник Управе.
Услови: стечено високо образовање у
научној области архитектуре, техничко-техно–
лошких наука (грађевинског инжењерства),
интердисциплинарних,
мултидисциплинарних,
трансдисциплинарних (ИМТ) студија, правне нау–
ке на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специ–
јалистичким академским студијама, специјалис–
тичким струковним студијама односно на осно–
вним студијама у трајању од најмање четири годи–
не или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, познавање рада
на рачунару(Windows Operativni sistemi, MS office
paket, Auto Cad) и најмање 3 године радног
искуства у струци.

17. јун 2017. године

б) Група за издавање грађевинске и употребне
дозволе
15. Радно место руководиоца Групе за
издавање грађевинске и употребне
дозволе и уписа права својине
Звање: самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: обавља управно-правне
послове у поступку обједињење процедуре
руководи и координира радом групе, врши
припремање
инструкција
и
организује,
контролише и прати извршење послова и задатака
у групи, одговара за благовремено, законито и
квалитетно изршавање задатака и послова, пружа
помоћ запосленима у припреми нацрта решења о
издавању грађевинске и употребне дозволе,
решења којим се одобрава извођење радова из
члана 145. Закона о планирању и изградњи,
учествује у изради закључака о одбацивању
захтева у обједињеној процедури, учествује у
изради пријаве за привредни преступ против
правног лица и одговорног лица у правном лицу за
привредни преступ прописан Законом, као и у
припреми захтева за покретање прекршајног
поступка против одговорног лица због прекршаја
прописаног Законом, води управни поступак,
саставља програме и планове рада, извештаје о
раду, врши распоред послова у групи и одговара за
њихово спровођење, обавештава шефа одсека и
начелника управе о проблемима у раду и учествује
у решавању истих, ради и друге послове по налогу
шефа одсека и начелника Управе.
Услови: стечено високо образовање из
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студи–
јама, специјалистичким струковним студијама
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни
стручни испит, познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket) и
најмање 5 година радног искуства у струци.
16. Радно место за послове издавања
грађевинске, употребне дозволе и уписа права
својине
Звање: саветник
Број службеника: 3
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Опис послова: припрема нацрте решења о
издавању
грађевинске и употребне дозволе,
проверава испуњеност формалних услова за
поступање по захтеву, цени доказе о решеним
имовинско-правним односима за издавање
грађевинске односно употребне дозволе, израђује
измену решења о грађевинској дозволи, решење о
грађевинској дозволи доставља инспекцији која
врши надзор над изградњом објекта и имаоцима
јавних овлашћења надлежним за утврђивање
услова за пројектовање, односно прикључење
објеката на инфраструктурну мрежу, ради инфор–
мисања, израђује решење којим се одобрава
извођење радова из члана 145. Закона о планирању
и изградњи, потврђује пријаву радова, потврђује
изјаву о завршетку темеља, обавештава грађевин–
ску инспекцију о поднетој пријави радова, о
поднетој изјави о завршетку израде темеља, о под–
нетој изјави о завршетку израде објекта, упућује
захтев имаоцима јавних овлашћења да изврше
прикључење објекта на инфраструктуру, израђује
решење о употребној дозволи, доставља употре–
бну дозволу органу надлежном за послове држав–
ног премера и катастра ради уписа права својине,
води управни поступак, учествује у изради
закључака о одбацивању захтева у обједињеној
процедури, учествује у изради пријаве за прив–
редни преступ против правног лица и одговорног
лица у правном лицу за привредни преступ пропи–
сан Законом, као и у припреми захтева за пок–
ретање прекршајног поступка против одговорног
лица због прекршаја прописаног Законом у складу
са потребама, обавља и друге послове које одреди
шеф службе, шеф одсека или начелник Управе.
Услови: стечено високо образовање из
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студи–
јама, специјалистичким струковним студијама од–
носно на основним студијама у трајању од нај–
мање четири године или специјалистичким сту–
дијама на факултету, положен државни стручни
испит, познавање рада на рачунару(Windows
Operativni sistemi, MS office paket) и најмање 3
године радног искуства у струци.
3. У ОДСЕКУ ЗА ИМОВИНСКОПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОБРАЗУЈУ СЕ
СЛЕДЕЋА РАДНА МЕСТА:
а) Служба за имовинске послове
17. Радно место шефа Службе за
имовинске послове
Звање: самостални саветник
Број службеника: 1
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Опис послова: нормативно-правне посло–
ве везане за припрему свих врста нормативних
аката из надлежности града у области имовинскоправних послова, студијско-аналитичке послове у
области имовинско-правних односа и грађевин–
ског земљишта организује, контролише и прати
извршење послова у служби, одговоран је за
законито, благовремено и стручно вршење пос–
лова из делокруга рада службе, даје упутства и даје
стручну помоћ у обављању послова, ради на
припреми нацрта општих аката из делокруга рада
службе која доносе Скупштина града и Градско
веће, припрема извештаје и информације о стању
и проблемима у облати имовинских послова, до–
носи решења о експропријацији, административ–
ном преносу непокретности и одређивању накна–
де, одређивање земљишта за редовну употребу об–
јекта и формирању грађевинске парцеле, врши
послове који се односе на отуђење и давање у
закуп грађевинског земљишта у јавној својини,
поступак претварања права коришћења на грађе–
винском земљишту у право својине уз накнадуконверзија, повраћај задружне имовине, закуп
пословног простора, откуп станова, поступак рас–
прављања имовинских односа на самовласно зау–
зетом земљишту у друштвеној - јавној својини,
враћање утрина и пашњака селима на коришћење,
послови који се односе на располагање, кориш–
ћење и давање у закуп непокретности чији је
власник или корисник град Чачак, вођење једин–
ствене евиденције о имовини чији је корисник или
власник град Чачак и месне заједнице и други
послови из ових области које одреди начелник
Управе.
Услови: стечено високо образовање из
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студи–
јама, специјалистичким струковним студијама
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни
стручни испит, познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket) и
најмање 5 година радног искуства у струци.
18. Радно место за имовинско - правне
послове
Звање: саветник
Број службеника: 4
Опис послова: доноси решења о експро–
пријацији, административном преносу непокрет–
ности и одређивању накнаде, одређивање земљи–
шта за редовну употребу објекта и формирању
грађевинске парцеле, врши послове који се односе
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на отуђење и давање у закуп грађевинског земљи–
шта у јавној својини, поступак претварања права
коришћења на грађевинском земљишту у право
својине уз накнаду-конверзија, повраћај задружне
имовине, закуп пословног простора, откуп стано–
ва, поступак расправљања имовинских односа на
самовласно заузетом земљишту у друштвеној јавној својини, враћање утрина и пашњака селима
на коришћење, послови који се односе на распола–
гање, коришћење и давање у закуп непокретности
чији је власник или корисник град Чачак, вођење
јединствене евиденције о имовини чији је корис–
ник или власник град Чачак и месне заједнице
(води евиденцију о неизграђеном градском грађе–
винском земљишту и другим непокретностима
датим у закуп које су у својини града Чачка) и
други послови из ових области које одреди
начелник Управе.
Услови: стечено високо образовање из
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студи–
јама, специјалистичким струковним студијама
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни струч–
ни испит, познавање рада на рачунару(Windows
Operativni sistemi, MS office paket) и најмање 3
године радног искуства у струци.
19. Радно место дактилографа
Звање: намештеник-четврта врста
радних места
Број намештеника: 2
Опис послова: обавља дактилографске
послове за потребе Одсека и Градске управе врши
пријем, завођење и експедицију поште, улагање
поште у предмет, износи предмете у рад и
предмете по којима пристижу поднесци, пописује
списе предмета, архивира предмете, води набавку
потрошног материјала, разноси пошту, обавља
послове на копирању и умножавању и врши друге
послове које одреди шеф одсека и начелник
Управе
Услови: дактилограф, 1а и 1б или II класе
и познавање рада на рачунару (Windows Operativni
sistemi, MS office paket).
б) Служба за озакоњење
20. Радно место руководиоца
Службе за озакоњење
Звање: самостални саветник
Број службеника: 1
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Опис послова: управно-правне послове
везане за послове на озакоњењу објеката,
студијско-аналитичке
послове
у
области
озакоњења, руководи радом групе, кооридинира и
контролише извршење послова и организује рад
групе, припрема извештаје о уоченим проблемима,
утврђује могућности озакоњења, одлучује по
захтевима за озакоњење објеката који су изграђени
без грађевинске дозволе, у поступку озакоњења
прибавља се извештај о затеченом стању објекта
чији саставни део је и елаборат геодетских радова
за незаконито изграђени објекат, израђује захтеве
за допуну поднесака подносиоца захтева за које је
утврдио да постоји могућност озакоњења,
прибављена сагласност управљача јавног добра,
односно сагласност организације надлежне за
заштиту природних, односно културних добара,
учествује у поступку решавања у случају да не
постоји могућност озакоњења, прати и анализира
динамику решавања поднетих захтева, по
службеној
дужности
доставља
елаборат
геодетских радова и примерак правноснажног
решења о озакоњењу Служби за катастар
непокретности Чачак, даје иницијативе и предлоге
за решавање захтева и обавља друге послове које
одреди шеф одсека и начелник Управе.
Услови: стечено високо образовање из
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студи–
јама, специјалистичким струковним студијама
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни
стручни испит, познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket) и
најмање 5 година радног искуства у струци.
21. Радно место за послове озакоњења
захтевних објеката и инжењерских
објеката
Звање: саветник
Број службеника: 2
Опис послова: управно-правне послове
везане за послове на озакоњењу објеката, припре–
ма извештаје о уоченим проблемима, утврђује
могућности озакоњења, одлучује по захтевима за
озакоњење објеката који су изграђени без
грађевинске дозволе, у поступку озакоњења при–
бавља се извештај о затеченом стању објекта чији
саставни део је и елаборат геодетских радова за
незаконито изграђени објекат, израђује захтеве за
допуну поднесака подносиоца захтева за које је
утврдио да постоји могућност озакоњења, приба–
вљена сагласност управљача јавног добра, однос–
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но сагласност организације надлежне за заштиту
природних, односно културних добара, учествује у
поступку решавања у случају да не постоји могућ–
ност озакоњења, прати и анализира динамику
решавања поднетих захтева, по службеној дужно–
сти доставља елаборат геодетских радова и приме–
рак правноснажног решења о озакоњењу Служби
за катастар непокретности Чачак, даје иницијативе
и предлоге за решавање захтева и обавља друге
послове које одреди шеф одсека и начелник
Управе.
Услови: стечено високо образовање у нау–
чној области архитектуре, техничко-технолошких
наука (грађевинског инжењерста), правне науке на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специја–
листичким академским студијама, специјалис–
тичким струковним студијама односно на основ–
ним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, познавање рада
на рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office
paket, Auto Cad) и најмање 3 година радног
искуства у струци.
22. Радно место за послове озакоњења
мање захтевних објеката
Звање: саветник
Број службеника: 2
Опис послова: обавља стручне послове и
утврђује могућности озакоњења, одлучује по
захтевима за озакоњење објеката који су изграђени
без грађевинске дозволе, у поступку озакоњења
прибавља се извештај о затеченом стању објекта
чији саставни део је и елаборат геодетских радова
за незаконито изграђени објекат, израђује захтеве
за допуну поднесака подносиоца захтева за које је
утврдио да постоји могућност озакоњења, прибав–
љена сагласност управљача јавног добра, односно
сагласност организације надлежне за заштиту
природних, односно културних добара, обавља
друге послове које одреди шеф одсека или
начелник Управе.
Услови: стечено високо образовање у
научној области архитектуре, техничко-техно–
лошких наука (грађевинског инжењерста), правне
науке, интердисциплинарних, мултидисципли–
нарних, трансдисциплинарних (ИМТ) студија на
основним академским студијама у обиму од најма–
ње 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија–
ма, мастер струковним студијама, специјалис–
тичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама односно на основним сту–
дијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, поло–
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жен државни стручни испит, познавање рада на
рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office
paket, Auto Cad) и најмање 3 година радног
искуства у струци.
23. Радно место за послове на
озакоњењу незахтевних објеката
Звање: виши референт
Број службеника: 1
Опис послова: учествује у поступку оза–
коњења у свим претходним радњама утврђивања
провере поднете документације, прима странке и
даје обавештења о захтевима и стању предмета у
поступцима озакоњења објеката, припрема нацрте
захтева за допуну поднесака подносиоца захтева,
припрема нацрте уверења о поднетим захтевима за
легализацију, води евиденцију издатих решења о
грађевинским и употребним дозволама у поступку
легализације бесправно изграђених објеката,
издаје уверења о издатим одобрењима за изградњу
и одобрењима за употребу објеката, као и друга
уверења о чињеницама о којима се води службена
евиденција, припрема информације и извештаје о
грађевинским и употребним дозволама за
Републички завод за статистику и све друге органе
статистичко-евиденционе послове и обавља и
друге послове које одреди шеф службе, одсека или
начелник Управе.
Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању, познавање једностав–
них метода рада и поступање које је стечено
радним искуством у струци од најмање три године,
познавање рада на рачунару (Windows Operativni
sistemi, MS office paket) положен државни стручни
испит као и вештина да се стечена знања примене.
24. Радно место администратора
Звање: млађи референт
Број службеника: 1
Опис послова: Информише грађане и
инвеститоре о поступку и неопходним поступцима
у оквиру послова из надлежности управе, даје
потребне информације, пружа помоћ странкама
при попуњавању захтева, стара се о уредности
истих, издаје потврде о пријему захтева, врши
пријем, обавља завођење и експедицију поште,
улагање поште у предмет, износи предмете у рад и
предмете по којима пристижу поднесци, саставља
краће дописе, пописује списе предмета, архивира
предмете, обавља дактилографске послове, води
набавку потрошног материјала, разноси пошту,
обавља послове на копирању и умножавању и
врши по потреби друге послове по налогу
Регистратора и начелника Управе.
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Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању, познавање једностав–
них метода рада и поступање које је стечено
радним искуством у струци од најмање три године,
познавање рада на рачунару (Windows Operativni
sistemi, MS office paket), положен државни струч–
ни испит као и вештина да се стечена знања
примене.
ГЛАВА VII
НАЗИВИ РАДНИХ МЕСТА, ЗВАЊА, БРОЈ
СЛУЖБЕНИКА, ОПИСИ РАДНИХ МЕСТА,
И УСЛОВИ ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ У ГРАДСКОЈ
УПРАВИ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ГРАДА ЧАЧКА
Члан 49.
Укупан број систематизованих
радних места 17, са 20 извршилаца и то:
- 1 службеник на положају
- 16 радних места са 19 службеника
Положаји:
- Службеник на положају I група .......... 1
Извршилачка радна места:
Звање Број радних места Број службеника
Самостални саветник 4
4
Саветник
5
7
Млађи саветник
3
3
Сарадник
2
2
Млађи сарадник
/
/
Виши референт
2
3
Референт
/
/
Млађи референт
/
/
Члан 50.
1. Радно место: Начелник Управе
Звање: Службеник на положају - I група
Број службеника: 1
Опис послова: Начелник управе руководи
радом управе организује, обједињава и усмерава
рад у оквиру Управе, обавља најсложеније послове
из надлежности управе, одговара за благовремено,
законито и правилно обављање послова из дело–
круга рада, распоређује послове на непосредне
извршиоце по службама, учествује у изради
нацрта Одлуке о буџету, изради нацрта Одлука о
допунском буџету, припрема финансијске планове
за област друштвених делатности које се
финансирају из средстава локалне самоуправе и
извештаје о остварењу истих и обавља друге
послове по налогу Градоначелника.
Услови: Стечено високо образовање из
научне области економије - дипломирани еконо–
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миста односно из правне науке - дипломирани
правник на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студи–
јама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање пет година радног
искуства у струци и познавање рада на рачунару.
1. СЛУЖБА ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ
ЗАШТИТУ
2. Радно место: Шеф службе за
борачко инвалидску заштиту
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Води поступке за оствари–
вање права цивилних инвалида рата, остваривање
права ЖФТ, води поступке остваривања права на
туђу негу и помоћ и права на ортопедски додатак
за цивилне инвалиде рата, остваривање права на
месечна новчана примања цивилних инвалида
рата, мирнодопских и ратних војних инвалида и
породица палих бораца, остварење права на здрав–
ствену заштиту корисника личне и породичне
инвалиднине, права на накнаду погребних трош–
кова и помоћи у случају смрти корисника месечног
новчаног примања, организује и координира рад
Службе, сарађује и усаглашава рад са корисни–
цима. и врши друге послове по налогу начелника.
Услови:- Стечено високо образовање из
научне области правне науке - дипломирани
правник на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студи–
јама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,
најмање пет година радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару.
3.
Радно место из области борачко
инвалидске заштите
Звање: Саветник
Број службеника: 2
Опис послова: Води поступак у вези
примене Закона о основним правима војних
инвалида и породица палих бораца који се односе
на остваривање права на личну и породичну
инвалиднину, повећање процента инвалидитета
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због погоршаног здравственог стања, ортопедски
додатак, додатак за негу и помоћ, ортопедска и
друга помагала, права на помоћ у случају смрти
војног инвалида, борачки додатак, престанак
инвалидских права, и послове на остваривању
права мирнодопских породичних и ратних војних
инвалида којима је то право признато по основу
учешћа у другом светском рату и права из
оружаних акција после 17.08.1990. године и
обавља друге послове које одреди шеф службе и
начелник Управе.
Услови:- Стечено високо образовање из
научне области правне науке - дипломирани
правник на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студи–
јама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,
најмање 3 године радног искуства у струци и
познавање рада на рачунару.
4.
Радно место за послове
ликвидатора инвалидских додатака
Звање: Виши референт
Број службеника: 2
Опис послова: Врши исплату личних
инвалиднина, додатка за негу и помоћ, ортопед–
ског додатка цивилних инвалида рата, исплату
месечног новчаног примања за кориснике личне и
породичне инвалиднине, на основу решења о
инвалидским правима отвара картоне за исплату и
друге евиденције, обавља исплату корисника
ЖФТ, погребних трошкова и помоћи у случају
смрти, и других исплата које се односе на
кориснике инвалидских права, саставља потребне
извештаје, води књиговодствене послове из
области физичке културе (помоћне књиге) и
обавља друге послове које одреди шеф службе или
начелник Управе.
Услови:Средња
стручна
спрема
економског смера, положен државни стручни
испит, најмање 5 година радног искуства у струци
и познавање рада на рачунару.
2.
СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ
ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ
3.
5.
Радно место: Шеф службе за
послове друштвене бриге о деци
Звање: Самостални саветник
Број службеника:1
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Опис послова: Руководи, организује и
планира рад Службе за послове друштвене бриге о
деци, пружа стручна упутства, координира и
надзире рад запослених, стара се о законитом и
благовременом обављању послова, доноси и
потписује акта из делокруга службе по овлашћењу
начелника, води првостепени управни поступак и
израђује првостепене управне акте о праву на
дечји додатак, родитељски додатак, и право на
накнаду зараде за време породиљског одсуства и
одсуства са рада, одговоран је за законито и
стручно извршавање послова у служби којом
руководи, даје упутства и пружа стручну помоћ
запосленима и учествује у изради решења из
надлежности службе, остварује сарадњу са другим
организационим јединицама, установама и
надлежним министарствима, доставља извештаје о
раду, и обавља друге послове које одреди
начелник управе.
Услови: Стечено високо образовање из
научне области правне науке - дипломирани
правник на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студи–
јама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,
најмање 5 године радног искуства у струци и
познавање рада на рачунару .
6. Радно место за послове утврђивања
права у првостепеном поступку из области
дечје заштите
Звање: саветник
Број службеника: 2
Опис послова: Води првостепени управни
поступак и израђује првостепене управне акте о
праву на дечији додатак, родитељски додатак и
право на накнаду зараде за време породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета,
пружа правну и административну помоћ
странкама и заинтересованим лицима и
организацијама, припрема и доставља податке за
потеребе надлежног министарства, спроводи
поступак за повраћај неправилно исплаћених
износа и врши друге послове које одреди шеф
службе и начелник управе.
Услови: Стечено високо образовање из
научне области правне науке - дипломирани
правник на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студи–
јама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
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на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,
најмање 3 године радног искуства у струци и
познавање рада на рачунару.
7.
Радно место за праћење и
остваривање права од општег интереса
Звање: Саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Води првостепени управни
поступак и израђује првостепене управне акте о
праву на накнаду зараде за време породиљског
одсуства, одсуства са рада ради неге детета и
одсуства са рада ради посебне неге детета,
утврђује родитељски додатак, доноси решења за
дечији додатак, накнаду трошкова боравка у
предшколској установи за децу без родитељског
старања, утврђује накнаду трошкова боравка у
предшколској установи за децу ометену у развоју,
регресирање трошкова боравка у предшколској
установи деце из материјално угрожених
породица и друге послове које одреди шеф службе
и начелник управе.
Услови:- Стечено високо образовање из
научне области правне науке - дипломирани
правник на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студи–
јама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање 3 године радног искуства
у струци и познавање рада на рачунару.
8.
Радно место за финансијске
послове
Звање: Саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Врши финансијске и
рачуноводствене послове у области друштвене
бриге о деци, послове контирања и књижења
књиговодствене документације за породиљска
права, врши послове израде месечних извештаја о
утрошеним средствима за породиљска права,
састављања месечних извештаја о потребним
средствима за исплату породиљских права и
утрошка средстава за полудневни боравак за децу
предшколског узраста, састављање шестомесеч–
ног и годишњег извештаја за породиљска права
извештај о пренетим средствима за Дечију недељу
и врши друге послове које одреди шеф службе и
начелник управе.
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Услови: Стечено високо образовање из
научне области економске науке - дипломирани
економиста на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студи–
јама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,
најмање 3 године радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару.
9. Радно место за утврђивање и исплату
накнаде зараде лицима која самостално
обављају делатност
Звање: Млађи саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Обавља економске послове
у области друштвене бриге о деци, обрачун и
исплату накнаде зараде за време породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета и
одсуства са рада ради посебне неге детета за лица
која самостално обављају делатност, а немају
друге запослене, контролише обрачун накнаде за–
раде послодавца, врши пренос средстава посло–
давцу и лицима која самостално обављају делат–
ност, води евиденцију за сваког корисника права
на накнаду зараде на обрасцу НЗ – 3, утврђује
износ уплаћених доприноса за наведена лица ради
уписа стажа осигурања у фонду ПИО, сачињава
извештаје о броју корисника права за потребе
надлежног министарства, утврђује износ накнаде
зараде за време породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета, контролише исплату,
књижи на обрасцу НЗ-3 и врши друге послове које
одреди шеф службе и начелник управе.
Услови: Стечено високо образовање из
научне области економске науке - дипломирани
економиста на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака–
демским студијама, мастер струковним студија–
ма, специјалистичким академским студијама, спе–
цијалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факул–
тету; положен државни стручни испит, завршен
приправнички стаж и познавање рада на рачунару.
10.
Радно место за финансијско административне и послове ликвидатуре
Звање: сарадник
Број службеника: 1
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Опис послова: Утврђивање накнаде зара–
де за време породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета и посебне неге детета, кон–
трола и овера НЗ-1 образаца.књижење на евиден–
циони картон исплату накнаде зараде за сваку по–
родиљу, саставља шестомесечне и годишње из–
вештаје о броју корисника права, послодавцима за
потребе надлежног министарства и друге послове
које одреди шеф службе и начелник управе.
Услови: Стечено високо образовање из
области економских наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 180
ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године,
положен државни стручни испит, најмање 3
године радног искуства у струци, познавање рада
на рачунару.
11.
Радно место за административне
послове
Звање Виши референт
Број службеника:1
Опис послова: Обавља административно
– техничке послове који се односе на пријем
захтева, контроле исправности захтева и докумен–
тације која се подноси уз захтев за остваривање
права, води деловодник поште, деловодник
протокола корисника права, прима захтеве, води
картотечни регистар корисника права стара се о
прописаним роковима предмета у раду, здружује
списе и врши експедицију поште, води архивске
послове, сачињава месечне и годишње извештаје о
кретању предмета и врши друге послове које
одреди шеф службе и начелник управе.
Услови: Завршена средња економска
школа или четврти степен административно
правног смера, положен државни стручни испит,
најмање 5 година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.
3.
СЛУЖБА
ДЕЛАТНОСТИ

ЗА

ДРУШТВЕНЕ

12.
Радно место: Шеф службе за
друштвене делатности
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Руководи, организује и
планира рад службе, одговара за благовремено,
законито и правилно обављање послова из делок–
руга рада службе, израђује предлог финансијског
плана Градске управе, захтеве за измену апропри–
јација, доноси и потписује акта из делокруга рада
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службе по овлашћењу начелника Градске управе,
обавља најсложеније послове из надлежности
службе који се односе на припрему, доношење и
праћење реализације финансијских планова,
прикупља потребне информације неопходне за рад
буџетских корисника, проучава прописе који се
односе на градску управу и буџетске кориснике,
израђује
предлоге
финансијских
планова
буџетских корисника из области друштвених
делатности, израђује предлоге извештаја о
реализацији финансијских
планова,
врши
контролу документације приложене уз захтеве за
трансфере средстава, прати динамику реализације
финансијских планова и друге послове које му
одреди начелник управе.
Услови: - Стечено високо образовање из
научне области економске науке - дипломирани
економиста на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студи–
јама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,
најмање 5 година радног искуства у струци и
познавање рада на рачунару.
13. Радно место : Самостални саветник
за правне послове у области друштвених
делатности
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Прати прописе из области
културе, физичке културе, спорта, образовања,
здравствене заштите на примарном нивоу,
социјалне заштите, удружења грађана и других
области друштвених делатности из делокруга рада
управе. Израђује нацрте општих и појединачних
аката у области друштвених делатности из
надлежности Града који су у делокругу управе и
стара се о усаглашености Градских одлука са
законским прописима. Израђује нацрте аката за
оснивање установа у области друштвених
делатности које у складу са законом оснива Град
и стара се о усаглашености аката органа Града са
прописима који уређују области за које је
надлежна Управа. Пружа правну и другу стручну
помоћ установама и другим корисницима у изради
и усаглашености нормативних и других аката са
законима. Израђује годишње и средњорочне
планове и програме развоја и учествује у изради,
праћењу и реализацији финансијских планова за
ову област, сачињава нацрте нормативних аката из
горе наведених области. Сачињава извештаје и
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друге материјале из делокруга рада за потребе
Градоначелника, Градског већа и Скупштине
града. Израђује нацрте решења у области
друштвених делатности из надлежности управе,
нацрте уговора и врши друге правне послове из
делокруга рада управе. Обавља и друге послове по
налогу Шефа Службе за друштвене делатнсти и
начелника.
Услови: Стечено високо образовање из
научне области правне науке - дипломирани
правник на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студи–
јама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,
најмање 5 година радног искуства у струци и
познавање рада на рачунару.
14. Радно место:
рачуноводствени послови

финансијско

-

Звање: Саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Обавља финансијске пос–
лове у вези израде и праћења реализације планова
и програма из надлежности Градске управе,
контролише финансијске трансакције и пословне
догађаје, усаглашава потраживања и обавезе у
току године и на дан састављања годишњег
финансијског извештаја, израђује месечне, тро–
месечне и годишње извештаје о финансијском
пословању Градске управе, учествује у изради
предлога Финансијског плана Градске управе и
других докумената из области финансија (месеч–
ни, тромесечни и годишњи планови извршења
буџета и сл.), обавља контролу и оверу рачуновод–
ствених исправа и друге документације на основу
којих се подноси Захтев за плаћање, којом се утвр–
ђује потпуност, истинитост, рачунска тачност и
законитост, врши послове контроле улазних доку–
мената, припрема Захтеве за плаћање са одгова–
рајућом документацијом, обједињује податке и
врши припрему за израду решења о коришћењу
буџетских средстава (плаћање доспелих обавеза и
субвенција), припрема документациону основу за
израду нацрта одлуке о буџету, прати извршење
доспелих обавеза и израђује месечне извештаје о
стању неплаћених обавеза, учествује у изради
предлога Финансијског плана Градске управе и
других докумената из области финансија (месеч–
ни, тромесечни и годишњи планови извршења
буџета, програми из надлежности Градске управе
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и др.) обавља и друге послове по налогу начелника
Градске управе и шефа службе.
Услови: Стечено високо образовање из
економске научне области на основним академ–
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академ–
ским и специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године , положен државни испит,
најмање 3 године радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару.
15. Радно место за извршење буџета
индиректних корисника
Звање: Млађи саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Учествује у изради и пра–
ћењу финансијских планова за индиректне корис–
нике из области друштвених делатности. Прати
извршење финансијских планова индиректних
корисника буџета кумулативно за сваки месец.
Извршава и контролише тачност поднетих захтева
и документацију приложену уз захтеве за пренос
средстава за индиректне кориснике из области
друштвених делатности, контролише и обавља
друге послове, прати динамику реализације
финансијских планова у складу са одобреним
квотама, доноси решење о одобравању трансфера
или одбијању захтева за трансфер. Врши интерну
контролу свих захтева за одобрена средства за
плате и материјалне трошкове. Врши пренос
средстава по решењу Градоначелника и Градског
већа. Стара се о прибављању тачних и усаглаше–
них кварталних извештаја о извршењу буџета.
Врши и друге послове по налогу шефа Службе и
Начелника Управе.
Услови: Стечено високо образовање из
научне области економске науке - дипломирани
економиста на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студи–
јама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,
најмање 1 година радног искуства у струци и
познавање рада на рачунару.
16. Радно место за економско –
финансијске послове у области социјалних
права и услуга, ученичких и студентских
стипендија и финансијске подршке породици
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Звање: Сарадник
Број службеника: 1
Опис послова: - Извршава и контролише
тачност поднетих захтева за потребе преноса
средстава за остваривање социјалних права и
услуга, права на финансијску подршку ученицима
и студентима, финансијску подршку породици са
децом и породици са децом са посебним
потребама, спорта, удржења у области културе и
других удружења; Учествује у изради и праћењу
финансијских планова за кориснике буџета.
Усаглашава трошење средстава по захтевима и
апропријацијама по функционалној и економској
класификацији, врши интерну контролу и
контролу тачности свих трансакција рачуна
прихода и расхода по функционалној и економској
класификацији као и контролу свих захтева за
одобрена средства, врши хронолошко одлагање
целокупне документације у вези са финансијскоматеријалним пословањем у складу са прописима
о канцеларијском пословању као и друге послове
по налогу шефа Службе и начелника.
Услови:- стечено високо образовање из
области економских наука- економиста
на
основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до три
године, положен државни стручни испит, најмање
три године радног искуства у струци и познавање
рада на рачунару.
17. Радно место за правне послове у
области образовања
Звање: Млађи саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Врши послове израде
нацрта одлука и других аката у области образо–
вања које доноси Скупштина града, Градско веће
и Градоначелник, израде правних аката, одлука,
решења, уверења, уговора, анекса, предлога зак–
ључака, информација, иницијатива и других аката
и дописа из области образовања, врши послове
координатора Интерресорне комисије и админис–
тративно стручне послове за послове стручних
комисија и радних тимова образованих за изврше–
ње послова из делокруга Управе, прати прописе из
области образовања, ученичког и студентског
стандарда, културе и физичке културе, спорта,
здравствене заштите на примарном нивоу,
социјалне заштите и других области које су у
надлежности Управе, обавља и друге послове по
налогу шефа Службе и Начелника Управе.
Услови: Стечено високо образовање из
научне области правне науке - дипломирани
правник на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер

Страна 2077 – Број 10

академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студи–
јама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање 1 година радног искуства
у струци и познавање рада на рачунару.
ГЛАВА VIII
НАЗИВИ РАДНИХ МЕСТА, ЗВАЊА, БРОЈ
СЛУЖБЕНИКА, ОПИСИ РАДНИХ МЕСТА,
И УСЛОВИ ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ У ГРАДСКОЈ
УПРАВИ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ
АДМИНИСТРАЦИЈУ ГРАДА ЧАЧКА
Члан 51.
Укупан број систематизованих радних
места је 21, са 30 извршилаца и то:
- 1 службеник на положају
- 18 радних места са 27 службеника
- 2 радна места са 2 намештеника
Положаји:
- Службеник на положају I група .......... 1
Извршилачка радна места:
Звање

Број радних места

Број службеника

Самостални саветник

5

5

Саветник

5

9

Млађи саветник

1

1

Сарадник

2

2

Млађи сарадник

2

2

Виши референт
Референт

3
/

8
/

Млађи референт

/

/

Намештеници:
Намештеник – IV врста радних места

2

2

Члан 52.
1. Радно место: Начелник Управе
Звање: Службеник на положају I групе
Број службеника: 1
Опис послова: Руководи радом Управе и
усклађује рад Управе, планира, усмерава и надзире
рад Управе и обезбеђује координацију рада
унутрашњих организационих јединица у оквиру
управе и сарадњу са другим управама, прати
остваривање надлежности и обавља послове из
надлежности управе, унапређује организацију и
методе рада, системски прати прописе и усагла–
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шавање и усклађивање општих и појединачних
аката са Уставом, законом, статутом и другим
прописима јединице локалне самоуправе, прати
кадровску структуру запослених ради унап–
ређивања послова из надлежности управе, пружа
стручну помоћ у извршавању најсложенијих
послова из делокруга Управе.
Услови: високо образовање у образовном
- научном пољу правних или економских наука, на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким стру–
ковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, или специјалис–
тичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање 5 година радног искуства
у струци, познавање рада на рачунару
ОДСЕК ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКУ КОНТРОЛУ
ПРАВНИХ ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКА И
ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
2. Радно место Шеф Одсека за
утврђивање и контролу правних
лица, предузетника и физичких лица
Звање: самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: руководи радом Одсека,
руководи, организује и учествује у припреми
благовременог и законитог извршавања послова
утврђивања локалних јавних прихода решењем а
које администрира Управа, организује и прати
достављање решења о утврђивању локалних јав–
них прихода, припрема све врсте нормативних
аката из области Управе и координира у поступку
припреме нацрта аката из надлежности управе,
прибавља мишљења и разматра примедбе и миш–
љења других управа.Организује и прати изврша–
вање послова канцеларијске и теренске контроле
локалних јавних прихода, прати првостепени
поступак по поднетим жалбама и приговорима
пореских обвезника, прати и усмерава поновни
поступак по поништеним пореским управним
актима, припрема анализе и извештаје у вези
утврђивања и контроле локалних јавних прихода,
предлаже и даје мишљење за ефикаснији рад
Управе, непосредно организује и учествује у
изради методолошких упутстава у вези пријема и
обраде пореских пријава, канцеларијске и
теренске контроле локалних јавних прихода, даје
обавештења и пружа стручну помоћ пореским
обвезницима, по службеној дужности доставља
Пореској управи РС доказе о чињеницама које
сазна у вршењу послова из своје надлежности,
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стара се о чувању службене тајне у пореском
поступку, одговоран је за извршење послова из
делокруга одсека начелнику Управе.
Услови: високо образовање у образовном
- научном пољу правних или економских наука, на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специја–
листичким академским студијама, специјалистич–
ким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, или
специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, најмање 5
година радног искуства у струци, познавање рада
на рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office
paket).
Група за канцеларијску контролу правних
лица, предузетника и физичких лица
3. Радно
место
–
Инспектор
канцеларијске контроле правних
лица, предузетника и физичких лица
Звање: саветник
Број службеника: 4
Опис послова: Предузима радње и
активности неопходне за утврђивање чињеничног
стања ради утврђивања локалних јавних прихода,
одређује исправе и доказе, рок,место и начин
доставе на увид и проверу, обавља увиђај ради
утврђивања и разјашњавања чињеница од значаја
за опорезивање, сачињава записник, разматра
примедбе на записник и сачињава допунски
записник о контроли, доноси управни порески акт,
предузима законом прописане радње којима се
установљава појединачна пореска обавеза и
одређује порески обвезник, пореска основица и
износ пореске обавезе. Врши контролу и унос
података из пореских пријава, нарочито провера–
вајући математичку тачност, формалну исправ–
ност и потпуност пореске пријаве и других достав–
љених аката, доноси закључак којим налаже
пореском обвезнику отклањање грешке, односно
допуне пријаве или другог акта. Подноси налоге за
покретање прекршајног поступка надлежном
органу. Учествује у припреми извештаја о утвр–
ђеним локалним јавним приходима. Даје обавеш–
тења и саветује пореске обвезнике, обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: високо образовање у образовном
- научном пољу правних или економских наука, на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова,мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специја–
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листичким академским студијама, специјалистич–
ким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, или
специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, положен испит
за инспектора, најмање 3 године радног искуства у
струци и познавање рада на рачунару (Windows
Operativni sistemi, MS office paket).
4. Радно место за послове вођења
поступка по захтевима за промену
података
Звање: млађи сарадник
Број службеника: 1
Опис послова: врши пријем и припрему
обраде захтева пореских обвезника за промену
података од значаја за утврђивање пореске
обавезе, прима и припрема промену података по
решењима надлежних управа за лични статус
грађана и доноси одговарајући управни акт по
поднетим захтевима. Врши припреме за благовре–
мено и законито утврђивање локалних јавних
прихода, предузима радње и активности неопход–
не за утврђивање чињеничног стања ради утврђи–
вања локалних јавних прихода. Даје обавештења и
информације странкама на основу евиденције о
примљеним, обрађеним и експедованим захтевима
за промену података, обавља и друге послове по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: високо образовање на основним
академским студијама у области правних или
економских наука у обиму од најмање 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама односно
студијама у трајању до 3 године, положен државни
стручни испит, најмање 1 година радног искуства
у струци, вештина да се стечена знања примене,
познавање рада на рачунару (Windows Operativni
sistemi, MS office paket).
5. Радно место за обрачун доприноса за
уређивање грађевинског земљишта
Звање: сарадник
Број службеника: 1
Опис послова: врши обрачун доприноса
за уређивање грађевинског земљишта, сачињава
службену белешку која служи као доказ у
поступку утврђивања доприноса, врши проверу
уплате и чува доказ о уплати као књиговодствени
документ, прати извршење обавезе инвеститора о
уплати доприноса на рате и тражи принудно
извршење уколико инвеститор уредно не извршава
обавезу, у складу са посебним законом, врши
коначни обрачун доприноса, а који се утврђује пре
издавања употребне дозволе, даје потребне
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информације, пружа помоћ странкама при
попуњавању захтева, стара се о уредности истих ,
обрађује и саставља информације за потребе
локалне самоуправе и надлежних републичких
органа и обавља и друге послове по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: високо образовање на основним
академским студијама у области правних или
економских наука у обиму од најмање 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама односно
у студијама у трајању до 3 године, положен
државни стручни испит, најмање 3 године радног
искуства у струци, вештина да се стечена знања
примене, познавање рада на рачунару (Windows
Operativni sistemi, MS office paket).
6. Радно место- Послови вођења
поступка по правном леку у поступку
утврђивања пореза
Звање: самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: води првостепени поступак
по изјављеним жалбама на решења о утврђивању
пореске обавезе донетим у поступку канцела–
ријске и теренске контроле, доноси закључак о
одбацивању недопуштене, неблаговремене или од
неовлашћеног лица изјављене жалбе, разматра
наводе из жалбе и оцењује да ли је оправдана, да
ли је потребно спроводити ново утврђивање
чињеница, омогућује учешће жалиоцу у поступку,
по потреби врши измену пореског управног акта,
стара се о поштовању рокова за одлучивање по
жалби, доноси закључак о обустављању поступка
по жалби, доноси закључак о привременом
прекиду поступка по жалби до решавања
претходног питања, доставља акта другостепеном
органу, пореском обвезнику и по потреби суду.
Даје извештаје о кретању предмета у поступку по
жалбама и сарађује са надлежним другостепеним
органима.
Услови: високо образовање у образовном научном пољу правних наука, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким стру–
ковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, или специјалис–
тичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање 5. година радног искуства
у струци, познавање рада на рачунару (Windows
Operativni sistemi, MS office paket).
Група за теренску контролу
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7. Радно место – Инспектор теренске
контроле
Звање: самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: врши теренску контролу
пореских обвезника а на основу налога за
контролу, врши послове контроле законитости и
правилности обрачунавања и благовремености
плаћања локалних јавних прихода, врши припрему
годишњег плана контроле водећи рачуна о
ефикасности наплате и учествује у припреми
методолошког упутства којим се прописују
процедуре за спровођење теренске контроле,
предлаже предмет теренске контроле, сачињава
записник, разматра примедбе на записник и
сачињава допунски записник о контроли, доноси
решење за отклањање утврђених неправилности у
поступку контроле, контролише подношење
пријава за утврђивање локалних јавних прихода
решењем, подноси налоге за прекршајно
кажњавање надлежном органу, даје обавештења и
саветује пореске обвезнике, обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: високо образовање у образовном
- научном пољу правних или економских наука, на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова,мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специја–
листичким академским студијама, специјалис–
тичким струковним студијама, односно на основ–
ним студијама у трајању од најмање 4 године, или
специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, положен испит
за инспектора, најмање 5 година радног искуства у
струци, познавање рада на рачунару (Windows
Operativni sistemi, MS office paket).
8. Радно место – Инспектор теренске
контроле
Звање: саветник
Број службеника 1
Опис послова: врши теренску контролу
пореских обвезника а на основу налога за
контролу, врши послове контроле законитости и
правилности обрачунавања и благовремености
плаћања локалних јавних прихода. Сачињава
записник, разматра примедбе на записник и
сачињава допунски записник о контроли, доноси
решење за отклањање утврђених неправилности у
поступку контроле, контролише подношење
пријава за утврђивање локалних јавних прихода
решењем. Подноси налоге за прекршајно
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кажњавање надлежном органу. Даје обавештења
пореским обвезницима, обавља и друге послове по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: високо образовање у образовном
- научном пољу правних или економских наука, на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова,мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање 4
године, или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,
положен испит за инспектора, најмање 3 године
радног искуства у струци, познавање рада на
рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office
paket).
Група за пријем и обраду пријава
9. Радно место – Руководилац групе за
пријем и обраду пријава
Звање: виши референт
Број службеника: 1
Опис послова: руководи радом групе,
врши пријем, контролу исправности и обраду
пријава за утврђивање локалних јавних прихода,
пријем пријава о регистрацији пореских
обвезника. Припрема и издаје све врсте
стандардних потврда, докумената и извештаја рада
о остваривању права пореских обвезника. Врши
контролу послова чувања и архивирања предмета.
Организује рад непосредних извршилаца и
контролише рад у групи. Обавља и друге послове
по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању економског или другог
друштвеног смера, положен државни стручни
испит, најмање 5 година радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару (Windows Operativni
sistemi, MS office paket), вештина да се стечена
знања примене.
10. Радно место – Пријем и обрада
пријава
Звање: виши референт
Број службеника: 6
Опис послова: прима, обрађује и уноси
пријаве и друга обавештења пореских обвезника.
Проверава њихову формалну исправност и
потпуност. Издаје све врсте стандардних потврда,
докумената и извештаја о остваривању права

17. јун 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

пореских обвезника. Припрема и уноси податке у
одговарајућу базу података. Обавља и друге
послове по налогу руководиоца групе.
Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању економског или другог
друштвеног смера, положен државни стручни
испит, најмање 3 године радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару (Windows Operativni
sistemi, MS office paket), вештина да се стечена
знања примене.
11. Радно место- Чување и архивирање
предмета
Звање: виши референт
Број службеника: 1
Опис послова: Врши одлагање, чување и
архивирање документације, обавља и друге
послове по налогу руководиоца групе.
Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању економског или другог
друштвеног смера, положен државни стручни
испит, најмање 3 године радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару (Windows Operativni
sistemi, MS office paket), вештина да се стечена
знања примене.
12. Радно место- Помоћни послови на
чувању и архивирању предмета
Намештеник, четврта врста радних места
Број службеника 1
Опис послова: Помоћни послови везани за
одлагање, чување и архивирање документације.
Обавља и друге послове по налогу руководиоца
групе.
Услови: стечено средње образовање у
трогодишњем или четворогодишњем трајању
економског или другог друштвеног смера, најмање
1 година радног искуства у струци, познавање рада
на рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office
paket).
ОДСЕК ЗА НАПЛАТУ, ПОРЕСКО
КЊИГОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ
13. Радно место – Шеф Одсека за
наплату, пореско књиговодство и
извештавање
Звање: самостални саветник
Број службеника: 1
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Опис послова: руководи радом Одсека,
руководи, организује и учествује у припреми
благовременог и законитог извршавања послова
књижења задужења и уплата у пореском књиго–
водству а које администрира Управа. Израђује
планове редовне и принудне наплате јавних при–
хода и прати њихово извршавање, организује и
координира поступак израде пореског завршног
рачуна, прати првостепени поступак по поднетим
жалбама и приговорима пореских обвезника, пра–
ти и усмерава поновни поступак по поништеним
управним актима, прати и усмерава одлучивање по
поднетим захтевима за прекњижавање и повраћај
локалних јавних прихода, одобрава издавање уве–
рења и потврда о чињеницама о којима води служ–
бену евиденцију. Припрема све врсте нормативних
аката из области Управе и координира поступак
припрема нацрта аката из надлежности управе,
прибавља мишљења и разматра примедбе и
мишљења других управа. Припрема анализе и
извештаје у вези наплате локалних јавних прихода,
предлаже и даје мишљења за ефикаснији рад
Управе. Даје обавештења и пружа стручну помоћ
пореским обвезницима, по службеној дужности
доставља Пореској управи РС доказе о
чиљеницама које сазна у вршењу послова из своје
надлежности. Стара се о чувању службене тајне у
пореском поступку. Одговоран је за извршење
послова из делокруга одсека начелнику Управе.
Услови: високо образовање у образовном научном пољу правних или економских наука, на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање 4
године, или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,
најмање 5 година радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару (Windows Operativni
sistemi, MS office paket).
14. Радно место: Инспектор наплате
Звање: саветник
Број службеника: 2
Опис послова: припрема и шаље опомену
о врсти и износу локалних јавних прихода за
наплату у року од 30 дана од дана доспелости,
предлаже руководиоцу одсека предмет принудне
наплате, доноси решење о принудној наплати,
врши увећање пореског дуга за 5% на дан почетка
принудне наплате, врши принудну наплату
локалних јавних прихода на новчаним средствима
пореског обвезника и заради, односно накнади
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зараде, односно пензији, установљава привремене
мере обезбеђења пореског потраживања у
принудној наплати, доноси акт о прекиду и
обустави поступка принудне наплате, решава по
захтевима за отпис пореског потраживања по
основу застарелости, пријављује потраживања по
основу локалних јавних прихода у поступку
стечаја и ликвидације привредних субјеката,
доноси решења о одложеном плаћању дугованог
пореза. Подноси налоге за покретање прекршајног
поступка код надлежних органа. Учествује у
припреми извештаја о наплаћеним локалним
јавним приходима. Даје обавештења и саветује
пореске обвезнике. Обавља и друге послове по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: високо образовање у образовном
- научном пољу правних или економских наука, на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање 4
године, или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,
положен испит за инспектора, најмање 3 године
радног искуства у струци, познавање рада на
рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office
paket).
15. Радно место: Инспектор наплате
Звање: млађи саветник
Број службеника: 1
Опис послова: прибавља и припрема
податке неопходне за израду опомена о врсти и
износу локалних јавних прихода доспелих за
наплату, припрема израду нацрта решења о
принудној наплати дугованог пореза и припрема
нацрта решења о установљавању привремене мере
обезбеђења пореског потраживања у поступку
принудне наплате, припрема одговарајућу
документацију за решавање по захтевима за отпис
пореског потраживања по основу застарелости,
пријављује потраживања по основу локалних
јавних прихода у поступку стечаја и ликвидације
привредних субјеката и предузима друге управне
радње неопходне за спровођење поступка
принудне наплате. Припрема податке и
документацију неопходне за издавање налога за
покретање прекршајног поступка код надлежних
органа. Учествује у припреми извештаја о
наплаћеним локалним јавним приходима. Даје
обавештења пореским обвезницима о стању
обавеза на аналитичким картицама, обавља и
друге
послове
по
налогу
непосредног
руководиоца.
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Услови: високо образовање у образовном
- научном пољу правних или економских наука, на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање 4
године, или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,
положен испит за инспектора, најмање 1 година
радног искуства у струци, познавање рада на
рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office
paket).
16. Радно место –Порески извршитељ
Звање: саветник
Број службеника: 1
Опис послова: прибавља информације о
покретним стварима и потраживања обвезника,
врши упис заложног права у регистре заложних
права, врши попис покретних ствари и
непокретности, подноси захтев надлежном суду за
доношење решења за дозволу уласка у стан или
друге просторије, прибавља доказ о непокретности
које су у својини обвезника, подноси захтев за
брисање залоге, односно хипотеке и обавештава
банку и дужника пореског обвезника и пореског
обвезника о престанку важења решења, врши
процену пописаних ствари, саставља записник о
извршеном попису и процени и одузима пописане
покретне ствари, доноси закључак по приговору,
обавештава потенцијалне власнике, учествује у
одређивању почетне вредности непокретности,
доноси решење о утврђеној почетној вредности
непокретности, доноси решење по приговору,
врши заплену непокретности која није уписана у
одговарајући регистар, учествује у продаји непок–
ретности, доноси закључак о одређивању начина
продаје, припрема оглас о продаји, саставља
записник о јавном надметању у току непосредне
погодбе, доноси решење о продаји непокретности,
доноси решење о преносу непокретности у својину
града, доставља доказ о намирењу катастру са
налогом да се хипотека брише. Учествује у
припреми извештаја о извршеном попису и
продатим покретним и непокретним стварима у
поступку принудне наплате. Даје обавештења
пореским обвезницима, обавља и друге послове по
налогу непосредног руководиоца.
Услови: високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова у образовном - научном пољу
правних или економских наука, односно у
образовно научном пољу друштвено-хуманистич–
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ких наука, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академ–
ским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, или специјалис–
тичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање 3 године радног искуства
у струци, познавање рада на рачунару (Windows
Operativni sistemi, MS office paket).
17. Радно место: Послови вођења
поступка по правном леку у
поступку наплате
Звање: самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: води првостепени поступак
по изјављеним жалбама на решења донетим у
поступку принудне наплате обавеза по основу
локалних јавних прихода и решења о установља–
вању привремене мере обезбеђења потраживања,
доноси закључак о одбацивању недопуштене,
неблаговремене или од неовлашћеног лица
изјављене жалбе, разматра наводе из жалбе и
оцењује да ли је оправдана, да ли је потребно
спроводити ново утврђивање чињеница, омогућује
учешће жалиоцу у поступку, по потреби врши
измену пореског управног акта, стара се о
поштовању рокова за одлучивање по жалби,
доноси закључак о обустављању поступка по
жалби, доноси закључак о привременом прекиду
поступка по жалби до решавања претходног
питања, доставља акта другостепеном органу,
пореском обвезнику и по потреби суду. Израђује
извештаје о кретању предмета у поступку по
жалбама и сарађује са надлежним другостепеним
органима.
Услови: високо образовање у образовном
- научном пољу правних наука, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струко–
вним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године, или специјалис–
тичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање 5 година радног искуства
у струци, познавање рада на рачунару (Windows
Operativni sistemi, MS office paket).
18. Радно место: Послови вођења
пореске евиденције, књиговодства и
извештавања
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Звање: сарадник
Број службеника: 1
Опис послова: врши пријем, обраду и
доноси управни акт по захтевима за
прекњижавање, повраћај више или погрешно
уплаћених локалних јавних прихода, пријем,
издавање и евиденција захтева за издавање
уверења о подацима из надлежности Управе.
Врши проверу исправности књиговодствених
докумената пре књижења и врши унос исправних
књиговодствених докумената. Учествује у изради
пореског завршног рачуна. Обрађује и саставља
информације за потребе локалне самоуправе и
надлежних републичких органа. Обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: високо образовање на основним
академским студијама у области правних или
економских наука у обиму од најмање 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама односно
на студијама у трајању до 3 године, положен
државни стручни испит, најмање 3 године радног
искуства у струци, вештина да се стечена знања
примене, познавање рада на рачунару (Windows
Operativni sistemi, MS office paket).
19. Радно место: Послови вођења
поступка по захтевима за одложено
плаћање
Звање: млађи сарадник
Број службеника: 1
Опис послова: прима и припрема за
обраду захтеве за одложено плаћање дугованог
пореза, саставља и шаље позиве за допуну захтева
за одложено плаћање у поступку одлучивања о
одлагању плаћања дугованог пореза, врши
проверу датог средства обезбеђења и проверу
вредности у односу на висину дугованог пореза.
Даје обавештења и информације странкама на
основу евиденције о примљеним, обрађеним и
експедованим захтевима за одлагање плаћања.
Обавља и друге послове по налогу непосредног
руководиоца.
Услови: високо образовање на основним
академским студијама у области правних или
економских наука у обиму од најмање 180 ЕСПБ
бодова, основним струковним студијама односно
на студијама у трајању до 3 године, положен
државни стручни испит, најмање 1 година радног
искуства у струци, вештина да се стечена знања
примене, познавање рада на рачунару (Windows
Operativni sistemi, MS office paket).
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20. Радно место - Дактилограф
Намештеник, четврта врста радних места
Број намештеника 1
Опис послова: обавља дактилографске послове
за потребе Градске управе, врши експедицију
поште. Обавља и друге послове по налогу
руководиоца групе.
Услови: дактилограф 1а или 1б класе или
II класе познавање рада на рачунару (Windows
Operativni sistemi, MS office paket).
21. Радно место: IТ администратор

Укупан број систематизованих радних
места је 22, са 23 извршиоца и то:
-

1 службеник на положају
21 радно место са 22 службеника.

Положаји:
- Службеник на положају I група .......... 1
Извршилачка радна места:
Звање
Број радних места
Самостални саветник
4
Саветник

Звање: саветник
Број службеника: 1
Опис послова: администрира и обезбеђује
функционално стање базе података, контролише
правилну примену корисничких упутстава, врши
техничке припреме базе података за масовну
обраду у поступку утврђивања локалних јавних
прихода решењем, врши експорт података из базе
локалне пореске администрације по захтевима
надлежних органа, врши инпорт података у базу
локалне пореске администрације прибављених по
службеној дужности а од значаја за вршење
послова из надлежности локалне пореске
администрације, обрађује податке у циљу
састављања извештаја, отклања застој у раду
опреме. Обавља и друге послове по налогу
непосредног руководиоца.
Услови: високо образовање у образовно
научном
пољу
електротехнике,
односно
економских наука, односно из друге научне
области информатичког смера, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, најмање 3
године радног искуства у струци, познавање рада
на рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office
paket).
ГЛАВА IX
НАЗИВИ РАДНИХ МЕСТА, ЗВАЊА, БРОЈ
СЛУЖБЕНИКА, ОПИСИ РАДНИХ МЕСТА,
И УСЛОВИ ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ У ГРАДСКОЈ
УПРАВИ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ ГРАДА ЧАЧКА
Члан 53.
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Број службеника
4

12
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Млађи сарадник

/
1

/
1

Виши референт

/

/

Референт

/

/

Млађи референт

/

/

Члан 54.
1. Радно место: Начелник Управе
Звање: Службеник на положају – I група
Број службеника на положају I групе: 1
Опис послова: представља и заступа
Градску управу за локални економски развој,
доноси акт о унутрашњем уређењу и
систематизацији Градске управе за локални
економски развој уз сагласност Градског већа,
организује, координира и контролише обављање
послова Градске управе за локални економски
развој и појединих запослених, распоређује
руководиоце
унутрашњих
организационих
јединица и запослене у складу са актом о
унутрашњем уређењу и систематизацији, распоре–
ђује послове на организационе јединице, односно
непосредне извршиоце и пружа потребну стручну
помоћ, обезбеђује законито, ефикасно и стручно
обављање послова из делокруга Градске управе,
доноси и потписује акта из надлежности Градске
управе, потписује акта Градске управе која се упу–
ћују Скупштини града, Градском већу и Градона–
челнику, одлучује о правима, обавезама и одго–
ворностима запослених у Градској управи, под–
носи Скупштини града, Градском већу и Градо–
начелнику извештај о раду Градске управе, решава
о сукобу надлежности између унутрашњих орга–
низационих јединица, стара се о извршавању рад–
них обавеза запослених у Градској управи, обавља
најсложеније послове из делокруга Градске
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управе, врши и друге послове који су му законом,
Статутом и другим актима Града стављени у
надлежност и одговара за благовремено, законито
и правилно извршавање послова Градском већу и
Скупштини града.
Услови: Завршен економски или правни
или пољопривредни (агрономски) или грађевин–
ски или факултет организационих наука или
електротехнички или технолошки или саобраћајни
факултет у четворогодишњем или дужем трајању,
положен државни стручни испит, најмање пет
година радног искуства у струци.
1) СЛУЖБА ЗА ПРИВАТНО
ПРЕДУЗЕТНИШТВО И ПОСЛОВНУ
ПОЛИТИКУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
2. Шеф службе за приватно предузетништво
и пословну политику јавних предузећа
Звање: самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: организује рад службе,
координира и прати извршење послова у служби,
прати прописе и примену прописа из области
приватног предузетништва и
Споразума са
Агенцијом за привредне регистре, израђује
извештаје о актуелним питањима и кретањима из
области приватног предузетништва, учествује у
извршавању најсложенијих послова који се односе
на унапређење рада јавних предузећа, врши
распоред послова и надзор над њиховим
извршењем у оквиру службе, даје упутства и
пружа стручну помоћ запосленима у служби,
сарађује са Агенцијом за привредне регистре у
складу са Споразумом, сарађује са другим
градским управама, установама и институцијама
на локалном, регионалном и републичком нивоу,
ради остваривања бржег и успешнијег развоја
предузетништва, врши распоред послова и надзор
над њиховим извршењем у оквиру службе у
сарадњи са начелником, одговара за законито и
стручно извршавање послова у служби, обавља и
друге послове по налогу начелника Градске управе
за локални економски развој.
Услови: Завршен правни или економски
или факултет организационих наука у трајању од
најмање четири године односно стечено високо
образовање на студијама другог степена (диплом–
ске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне
студије) у образовно – научној области правних
или економских или организационих наука,
положен државни стручни испит, најмање пет
година радног искуства у струци, детаљно
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познавање принципа и метода рада у области
приватног предузетништва које се стиче радним
искуством у струци, познавање рада на рачунару
(word и интернет).
3. Радно место за послове регистрације
предузетника
Звање: саветник
Број службеника: 1
Опис послова: учествује у изради решења,
уверења и других управних аката из надлежности
службе, учествује у спровођењу Акционог плана
за запошљавање града Чачка, учествује у изради
обавештења и извештаја из области приватног
предузетништва по захтевима других органа,
обавља послове у вези пријема свих врста пријава
предузетника везаних за њихов статус, даје
упутства и пружа стручну помоћ предузетницима
приликом подношења свих врста пријава, води
управне поступке за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта и издавање водних
аката, одговара за законито, благовремено и
стручно извршавање послова, обавља и друге
послове по налогу начелника Градске управе за
локални економски развој и шефа Службе за
приватно предузетништво и пословну политику
јавних предузећа.
Услови: Завршен правни или економски
факултет у трајању од најмање четири године
односно стечено високо образовање на студијама
другог степена (дипломске академске студије –
мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије) у образовно –
научној области правних или економских наука,
положен државни стручни испит, најмање три
године радног искуства у струци, познавање
поступака и метода рада у области приватног
предузетништва које се стиче радним искуством у
струци, познавање рада на рачунару (word и
интернет).
4. Радно место за унапређење приватног
предузетништва
Звање: млађи сарадник
Број службеника: 1
Опис послова: учествује у изради дневне
и месечне спецификације, фактуре и извештаја у
складу са Споразумом са Агенцијом за привредне
регистре, обавља оперативне и административно –
техничке послове за развој приватног предузет–
ништва, пројекте и пољопривреду, учествује у
организацији промотивне подршке за развој
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предузетништва, врши прикупљање података
потребних за рад Градске управе за локални
економски развој, обавља и друге послове по
налогу начелника Градске управе за локални
економски развој и шефа Службе за приватно
предузетништво и пословну политику јавних
предузећа.
Услови: Стечено високо образовање на
студијама првог степена (основне академске
студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова) у
образовно – научној области економских или
правних наука, положен државни стручни испит,
најмање једна година радног искуства у струци,
познавање рада на рачунару (word и интернет).
а) Група за праћење пословне политике
јавних предузећа
5. Руководилац групе за праћење пословне
политике јавних предузећа
Звање: саветник
Број службеника: 1
Опис послова: организује рад групе,
израда дела планова који служе као основа за
спровођење политике цена из надлежности града,
израда
аналитичких
материјала
у
вези
финансијског пословања и унапређења рада јавних
предузећа, доставља извештаје о реализацији
програма градских јавних предузећа надлежним
министарствима, доставља извештаје о кретању
цена, производа и услуга из надлежности града,
врши распоред послова и надзор над њиховим
извршењем у оквиру групе у сарадњи са
начелником Градске управе за локални економски
развој, одговара за законито и стручно извршавање
послова групе, обавља и друге послове по налогу
начелника Градске управе за локални економски
развој и шефа Службе за приватно предузетниш–
тво и пословну политику јавних предузећа.
б) Посебни услови:
Завршен економски или правни факултет у
трајању од најмање четири године односно
стечено високо образовање на студијама другог
степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке струковне студије) у образовно –
научној области економских или правних наука,
положен државни стручни испит, најмање три
године радног искуства у струци, познавање
метода рада и поступака у области јавних
предузећа које се стиче радним искуством у
струци, познавање рада на рачунару (МS Office).

17. јун 2017. године

6. Радно место за јавна предузећа из
комуналне делатности
Звање: млађи саветник
Број службеника: 1
а) Опис послова: прати, проучава и
израђује
аналитичке
материјале
у
вези
финансијског пословања и унапређења рада
предузећа и организација из комуналне
делатности, контролише усклађеност програма
градских јавних предузећа са циљевима и мерама
економске
политике
државе,
контролише
усклађеност достављених извештаја од стране
јавних предузећа са њиховим програмима, и
прослеђује извештаје министарствима, одговора за
законито, благовремено и стручно извршавање
послова, обавља и друге послове по налогу
начелника Градске управе за локални економски
развој, шефа Службе за приватно предузетништво
и пословну политику јавних предузећа и
руководиоца групе за праћење пословне политике
јавних предузећа.
б) Посебни услови:
Завршен економски факултет у трајању од
најмање четири године односно стечено високо
образовање на студијама другог степена (дипло–
мске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне
студије) у образовно – научној области
економских наука, положен државни стручни
испит, најмање једна година радног искуства у
струци, познавање рада на рачунару (МS Office).
7. Радно место за област привредне и
комуналне делатности
Звање: саветник
Број службеника: 1
Опис послова: прати и израђује делове
планова у вези финансијског пословања и
унапређења рада предузећа и организација из
стамбено-комуналних делатности, води управни
поступак у привредним делатностима у првом
степену, обрачунава ревалоризацију рата за
стамбене кредите и станове, обрачунава висине
закупа пословног простора, евидентира уплате и
израђује одговарајуће извештаје, одговора за
законито, благовремено и стручно извршавање
послова, обавља и друге послове по налогу
начелника Градске управе за локални економски
развој, шефа Службе за приватно предузетништво
и пословну политику јавних предузећа и
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руководиоца групе за праћење пословне политике
јавних предузећа.
Услови: Завршен економски факултет у
трајању од најмање четири године односно
стечено високо образовање на студијама другог
степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке струковне студије) у образовно –
научној области економских наука, положен
државни стручни испит, најмање три године
радног искуства у струци, познавање рада на
рачунару (МS Office).
2) СЛУЖБА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
8. Шеф службе за развој пољопривреде
Звање: самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: организује рад Службе,
координира и прати извршење послова у Служби,
врши распоред послова и надзор над њиховим
извршењем у оквиру Службе у сарадњи са
начелником, учествује у припреми годишњег
Програма заштите, коришћења и уређења
пољопривредног земљишта на територији града
Чачка, учествује у изради других програма из
области пољопривреде и извештаја о њиховом
спровођењу, проучава и прати мере аграрне
политике и њихов утицај на положај
пољопривреде, прати стање противградне заштите
на територији града Чачка, припрема анализе из
области пољопривреде, прати извршење послова у
Центру за развој села, предузима мере и
активности за спровођење стратешких докумената
за развој пољопривреде на територији града Чачка,
одговора за законито и стручно извршавање
послова Службе, обавља и друге послове по налогу
начелника Градске управе за локални економски
развој.
Посебни услови: Завршен агрономски
(пољопривредни) факултет у трајању од најмање
четири године односно стечено високо образовање
на студијама другог степена (дипломске академске
студије – мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије) у
образовно – научној области биотехничких наука,
положен државни стручни испит, најмање пет
година радног искуства у струци, детаљно
познавање принципа и метода рада у области
приватног пољопривреде које се стиче радним
искуством у струци, познавање рада на рачунару
(МS Office).

Страна 2087 – Број 10

9. Радно место за развој пољопривреде
и финансијске подстицаје у пољопривреди
Звање: саветник
Број службеника: 2
Опис послова: прати и проучава мере
аграрне политике и њихов утицај на положај
пољопривреде, прати и израђује делове аналитич–
ких материјала у вези развоја пољопривреде,
израђује
делове
програма
из
области
пољопривреде, прикупља, сређује, обрађује и
презентује статистичке податке везане за праћење
стања у области пољопривреде, учествује у
реализацији мера у области сточарства, прати и
проучава мере аграрне политике и њихов утицај на
положај пољопривреде, обавља административнотехничке послове у вези реализације финансијских
подстицаја у пољопривреди, реализује изложбе из
области пољопривреде, израђује едукативне
материјале и одржава стручна предавања из
области пољопривреде, одговора за законито,
благовремено и стручно извршавање послова,
обавља и друге послове по налогу начелника
Градске управе за локални економски развој и
шефа Службе за развој пољопривреде.
Услови: Завршен агрономски (пољоприв–
редни) факултет у трајању од најмање четири
године односно стечено високо образовање на
студијама другог степена (дипломске академске
студије – мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије) у
образовно – научној области биотехничких наука,
положен државни стручни испит, најмање три
године радног искуства у струци, познавање
метода рада и стручних техника у области
пољопривреде које се стиче радним искуством у
струци, познавање рада на рачунару (word и
интернет).
а) ГРУПА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
10. Руководилац групе за пољопривреду
Звање: саветник
Број службеника: 1
Опис послова: организује рад групе,
координира и прати извршење послова групе,
обавља стручне послове у вези реализације
финансијских подстицаја у пољопривреди,
учествује у изради локалних одлука и програма из
области пољопривреде, координира радом Центра
за развој села, учествује у раду стручних комисија
из области пољопривреде, учествује у реализацији
мера селекције у области сточарства, израђује
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делове извештаја за потребе асоцијација и других
институција из области пољопривреде, одговора за
законито и стручно извршавање послова групе,
обавља и друге послове по налогу начелника
Градске управе за локални економски развој и
шефа Службе за развој пољопривреде.
Услови:
Завршен
агрономски
(пољопривредни) факултет у трајању од најмање
четири године односно стечено високо образовање
на студијама другог степена (дипломске академске
студије – мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије) у
образовно – научној области биотехничких наука,
положен државни стручни испит, најмање три
године радног искуства у струци, познавање
метода рада и поступака у области пољопривреде
које се стиче радним искуством у струци,
познавање рада на рачунару (МS Office).

Услови:
Завршен
агрономски
(пољопривредни) факултет у трајању од најмање
четири године односно стечено високо образовање
на студијама другог степена (дипломске академске
студије – мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије) у
образовно – научној области биотехничких наука,
положен државни стручни испит, најмање три
године радног искуства у струци, познавање
метода рада и поступака у области пољопривреде
које се стиче радним искуством у струци,
познавање рада на рачунару (word и интернет).

11. Радно место координатора у Центру
за развој села

Опис послова: праћење развоја заједничке
пољопривредне политике ЕУ и мера подршке
предвиђених
заједничком
пољопривредном
политиком ЕУ кроз ИПАРД програме, израда дела
анализе свих аспеката руралног развоја Града и
учешће у изради стратешких докумената за
рурални развој, пружање помоћи пољопривред–
ним произвођачима за аплицирање за средства
обезбеђена ИПАРД програмима, пружање помоћи
пољопривредним произвођачима за различите
видове сертификација, праћење заштите животне
средине на сеоском подручју, одговара за
законито, благовремено и стручно извршавање
послова, обавља и друге послове по налогу
начелника Градске управе за локални економски
развој, шефа Службе за развој пољопривреде и
руководиоца групе за пољопривреду.

Звање: саветник
Број службеника: 1
Опис послова: пружање помоћи у
регистрацији
пољопривредних
газдинстава
пољопривредним произвођачима на територији
Мрчајеваца, Заблаћа и Трбушана, која обухвата
следећа села: Бресница, Бечањ, Вујетинци, Остра,
Катрга, Мрчајевци, Доња Горевница, Мојсиње,
Доња Трепча, Горња Трепча, Станчићи, Љубићска
Балуга, Прељина, Прислоница, Трнава, Балуга
(трнавска), Виљуша, Вапа, Заблаће, Јежевица,
Бањица, Липница, Премећа, Петница, Рајац,
Слатина, Кукићи, Мршинци, Горичани, Атеница,
Брезовица, Трбушани, Вранићи, Миоковци, Горња
Горевница, Милићевци, Ракова, Соколићи, Рошци,
Јанчићи,
Врнчани,
Коњевићи,
едукација
пољопривредних произвођача на примени
савремених агротехничких мера у пољопривреди,
припрема делова пројеката и документације за
субвенције и кредите, организовање едукација о
примени нових научних достигнућа у области
пољопривреде,
обезбеђивање
сарадње
и
повезивања пољопривредних произвођача у
удружења пољопривредних произвођача, давање
савета из области заштите биља од болести и
штеточина, резидбе и прихране и давање предлога
за избор најприкладнијих сорти и хибрида
пољопривредних биљака, одговара за законито,
благовремено и стручно извршавање послова,
обавља и друге послове по налогу начелника
Градске управе за локални економски развој, шефа
Службе за развој пољопривреде и руководиоца
групе за пољопривреду.

12. Радно место за пројекте из области
руралног развоја
Звање: саветник
Број службеника: 1

Услови:
Завршен
агрономски
(пољопривредни) или природно – математички
факултет у трајању од најмање четири године
односно стечено високо образовање на студијама
другог степена (дипломске академске студије –
мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије) у образовно –
научној области биотехничких или математичких
или биолошких наука, положен државни стручни
испит, најмање три године радног искуства у
струци, познавање писаног и говорног енглеског
језика, познавање рада на рачунару (МS Office).
СЛУЖБА ЗА ИЗРАДУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ
РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТА
13. Шеф Службе за израду и реализацију
развојних пројеката
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Звање: самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: организује и руководи
радом Службе за израду и реализацију развојних
пројеката, координира на изради и реализацији
свих развојних пројеката, израда извештаја и
анализа у циљу подстицаја привредног развоја,
спроводи утврђену политику локалног економског
развоја и предлаже мере за њено унапређење,
учествује у координацији свих активности у
области привлачења инвестиција, учествује у
извршавању најсложенијих послова који се односе
на унапређење локалног економског развоја,
сарађује са пословним удружењима и удружењима
грађана, даје упутства и пружа стручну помоћ
запосленима у Служби, врши распоред послова и
надзор над њиховим извршењем у оквиру Службе
у сарадњи са начелником, одговара за законито,
благовремено и стручно извршавање послова у
Служби за израду и реализацију развојних
пројеката, обавља и друге послове по налогу
начелника Градске управе за локални економски
развој.
Услови: Завршен економски или правни
или пољопривредни (агрономски) или факултет
организационих наука или електротехнички или
технички или технолошки или саобраћајни или
шумарски факултет у трајању од најмање четири
године односно стечено високо образовање на
студијама другог степена (дипломске академске
студије – мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије) у
образовно – научној области економских или
правних или биотехничких или организационих
наука или образовно – научној области
електротехничког и рачунарског инжењерства или
индустријског инжењерства и инжењерског
менаџмента или технолошког инжењерства или
саобраћајног инжењерства или интердисципли–
нарних, мултидисциплинарних, трансдисципли–
нарних (ИМТ) студија, положен државни стручни
испит, најмање пет година радног искуства у
струци, детаљно познавање принципа и метода
рада у области развојних пројеката које се стиче
радним искуством у струци, активно знање
писаног и говорног енглеског језика, познавање
рада на рачунару (МS Office).
14. Радно место кooрдинатора за
локални економски развој
Звање: млађи саветник
Број службеника: 1
Опис послова: учествује у припреми,
изради и реализацији пројеката из области
одрживог развоја (локални економски развој,
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образовање, инфраструктура), прати рад донатор–
ских фондова у земљи и иностранству, израђује
делове програма развоја града, који се односе на
опште оцене, заједничке мере и задатке у области
економског развоја, прати кретања у домену
људских ресурса, врши административно стручне
послове за потребе комисија у реализацији локал–
ног економског развоја града, сарађује са другим
градским управама, надлежним установама и
институцијама на градском, регионалном и
републичком нивоу, учествује у одбрани пројеката
приликом ревизије и супервизије, сарађује са дру–
гим градским управама, надлежним установама и
институцијама на градском, регионалном и
републичком нивоу, учествује у управљању
буџетима пројеката у њиховој реализацији, ради
на повезивању града са међународним развојним
институцијама, сарађује на реализацији пројеката
са владиним и невладиним организацијама,
одговара за законито, благовремено и стручно
извршавање послова, обавља и друге послове по
налогу начелника Градске управе за локални
економски развој и шефа Службе за израду и
реализацију развојних пројеката.
Услови: Завршен економски или правни
или агрономски (пољопривредни) или факултет
организационих наука или електротехнички или
технички факултет у трајању од најмање четири
године односно стечено високо образовање на
студијама другог степена (дипломске академске
студије – мастер, специјалистичке академске сту–
дије, специјалистичке струковне студије) у обра–
зовно – научној области економских или правних
или биотехничких или организационих или
образовно – научној области електротехничког и
рачунарског инжењерства или инжењерског
менаџмента, положен државни стручни испит,
најмање једна година радног искуства у струци,
изражене комуникационе вештине, активно знање
писаног и говорног енглеског језика, познавање
рада на рачунару (МS Office).
15. Радно место кooрдинатора за развојне
пројекте у области заштите животне средине
Звање: млађи саветник
Број службеника: 1
Опис послова: учествује у изради општих
и појединачних аката који могу имати утицај на
заштиту животне средине, чије је доношење у
надлежности органа града, израђује делове
програма развоја града, који се односе на опште
оцене, заједничке мере и задатке у области зашти–
те животне средине, прати и анализира кретања у
области заштите животне средине, учествује у
изради и реализацији програма коришћења
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средстава буџетског фонда за заштиту животне
средине, сарађује са другим градским управама,
надлежним установама и институцијама на град–
ском, регионалном и републичком нивоу, припре–
ма предлоге подстицајних мера у домену заштите
животне средине, припрема, израда и реализација
пројеката из области одрживог развоја (заштите
животне средине и инфраструктуре), прати рад
фондова донаторских и других финансијских
организација и институција у земљи и иностран–
ству, учествује у одбрани пројеката приликом
ревизије и супервизије, ради на повезивању града
са међународним развојним институцијама, сара–
ђује на реализацији пројеката са владиним и
невладиним организацијама, сарађује на изради и
реализацији пројеката са научно – истраживачким
институцијама, одговара за законито, благовре–
мено и стручно извршавање послова, обавља и
друге послове по налогу начелника Градске управе
за локални економски развој и шефа Службе за
израду и реализацију развојних пројеката.
Услови: Завршен природно – математички
или економски или ветеринарски или саобраћајни
или технолошки или електротехнички (технички)
или шумарски факултет у трајању од најмање
четири године односно стечено високо образовање
на студијама другог степена (дипломске академске
студије – мастер, специјалистичке академске сту–
дије, специјалистичке струковне студије) у обра–
зовно – научној области математичких или
биолошких или економских или ветеринарских
наука или образовно – научној области саобраћај–
ног инжењерства или технолошког инжењерства
или образовно – научној области електротехнич–
ког и рачунарског инжењерства или биотехничких
наука или интердисциплинарних, мултидисци–
плинарних, трансдисциплинарних (ИМТ) студија,
положен државни стручни испит, најмање једна
година радног искуства у струци, изражене
комуникационе вештине, активно знање писаног и
говорног енглеског језика, познавање рада на
рачунару (МS Office).
16. Радно место за аналитику у области
руралног развоја
Звање: саветник
Број службеника: 1
Опис послова: учествује у изради свих
анкета, делова предлога пројеката и делова студија
везаних за сеоски туризам и рурални развој,
учествује у припреми анализе и давању предлога
за буџетску подршку развоја сеоског туризма и
економских активности на селу на локалном
нивоу,
давање мишљења у вези припреме
програма руралног развоја из делокруга локалне
самоуправе, одговара за законито, благовремено и
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стручно извршавање послова, обавља и друге
послове по налогу начелника Градске управе за
локални економски развој и шефа Службе за
израду и реализацију развојних пројеката.
Услови: Завршен економски или агроном–
ски (пољопривредни) или факултет организацио–
них наука у трајању од најмање четири године
односно стечено високо образовање на студијама
другог степена (дипломске академске студије –
мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије) у образовно –
научној области економских или биотехничких
или организационих наука, положен државни
стручни испит, најмање три године радног
искуства у струци, познавање метода рада и
поступака у области студијско – аналитичких
послова које се стиче радним искуством у струци,
познавање рада на рачунару (МS Office).
17. Радно место енергетског менаџера
Звање: млађи саветник
Број службеника: 1
Опис послова: учествује у припреми и
реализацији планова и програма за коришћење
обновљивих извора енергије, учествује у
припреми и реализацији предлога пројеката за
коришћење
обновљивих
извора
енергије,
учествује у спровођењу енергетске политике на
локалном нивоу, промовише и спроводи мере
енергетске ефикасности на локалном нивоу,
одговара за законито, благовремено и стручно
извршавање послова, обавља и друге послове по
налогу начелника Градске управе за локални
економски развој и шефа Службе за израду и
реализацију развојних пројеката.
Услови:
Завршен
машински
или
електротехнички или технички или рударско –
геолошки или технолошки или технолошко –
металуршки или грађевински факултет у трајању
од најмање четири године односно стечено високо
образовање на студијама другог степена (диплом–
ске академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне
студије) у образовно – научној области машинског
инжењерства или електротехничког и рачунарског
инжењерства или индустријског инжењерства и
инжењерског
менаџмента
или
рударског
инжењерства или геолошког инжењерства или
технолошког инжењерства или грађевинског
инжењерства, положен државни стручни испит,
најмање једна година радног искуства у струци,
активно знање писаног и говорног енглеског
језика, познавање рада на рачунару (МS Office).
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4. Служба за правне послове и развој
приватне иницијативе
18. Шеф службе за правне послове и
развој приватне иницијативе
Звање: самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: организује и руководи
радом Службе за правне послове и развој приватне
иницијативе, врши распоред послова и надзор над
њиховим извршењем у оквиру Службе за правне
послове и развој приватне иницијативе, коорди–
нира у припреми и изради свих врста уговора и
одлука за потребе Градске управе за локални
економски развој, учествује у извршавању прав–
них послова везаних за припрему и реализацију
развојних пројеката, давање мишљења у вези са
применом домаћих и међународних прописа у
области локалног економског развоја, учествује у
извршавању најсложенијих послова који се односе
на унапређење локалног економског развоја,
учествује у праћењу и реализацији годишњег
програма локалног економског развоја, израда
Информатора о раду Градске управе за локални
економски развој, председник је или члан
комисија за спровођење поступака јавних набавки,
који су везани за реализацију развојних пројеката,
а које израђује Служба за израду и реализацију
развојних пројеката, даје упутства и пружа
стручну помоћ запосленима у Служби за правне
послове и развој приватне иницијативе, одговара
за законито, благовремено и стручно извршавање
послова у служби за правне послове и развој
приватне иницијативе, обавља и друге послове по
налогу начелника Градске управе за локални
економски развој.
Услови: Завршен правни факултет у
трајању од најмање четири године односно
стечено високо образовање на студијама другог
степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалис–
тичке струковне студије) у образовно – научној
области правних наука, најмање пет година радног
искуства у струци, положен правосудни испит,
детаљно познавање принципа и метода рада у
области права које се стиче радним искуством у
струци, познавање рада на рачунару (word и
интернет).
19. Радно место за праћење улагања и
нормативно - правне послове
Звање: млађи саветник
Број службеника: 1
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Опис послова: обавља стручне послове у
изради јавног позива за доделу средстава потенци–
јалним инвеститорима у сарадњи са Комисијом за
доделу средстава, припрема моделе уговора о
додели средстава инвеститорима, прати реализа–
цију годишњег програма локалног економског
развоја, у сарадњи са Комисијом за надзор, коор–
динира активности са свим институцијама укљу–
ченим у процес реализације стратешких докуме–
ната, израђује записнике за потребе надлежних
субјеката, одговара за законито, благовремено и
стручно извршавање послова, обавља и друге
послове по налогу начелника Градске управе за
локални економски развој и шефа Службе за
правне послове и развој приватне иницијативе.
Услови: Завршен правни или економски
факултет у трајању од најмање четири године
односно стечено високо образовање на студијама
другог степена (дипломске академске студије –
мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије) у образовно –
научној области правних или економских наука,
најмање једна година радног искуства у струци,
положен државни стручни испит, познавање рада
на рачунару (word и интернет).
20. Радно место за административно правне послове
Звање: саветник
Број службеника: 1
Опис послова: израђује записнике и
извештаје за потребе надлежних субјеката, давање
мишљења у вези са применом прописа у области
локалног економског развоја, учествује у
припреми јавних позива из делокруга рада Градске
управе за локални економски развој, ажурирање
Информатора о раду Градске управе за локални
економски развој, врши доставу аката и предмета
у Градској управи за локални економски развој,
прикупља и води евиденцију о службеној
документацији и стручној литератури, одговара за
законито, благовремено и стручно извршавање
послова, обавља и друге послове по налогу
начелника Градске управе за локални економски
развој и шефа Службе за правне послове и развој
приватне иницијативе.
Услови: Завршен факултет за образовање
дипломираних правника и дипломираних еконо–
миста за руководеће кадрове у трајању од најмање
четири године, односно стечено високо образо–
вање на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова у образовно –
научној области правних наука, положен државни
стручни испит, најмање три године радног искус–
тва у струци, познавање метода рада и поступака у
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области права које се стиче радним искуством у
струци, познавање рада на рачунару (word и
интернет).
21. Радно место за послове промотивне
подршке предузетника и развој приватне
иницијативе
Звање: саветник
Број службеника: 1
Опис послова: припремање модела Базе
локација града Чачка и редовно ажурирање исте,
давање стручних савета и обављање делова
промоције у вези слободног земљишта за изградњу
и слободног пословног простора, учествује у
попуњавању анкета за потребе министарстава,
других релевантних институција и привредника са
територије града Чачка, учествује у припреми
инвестиционих брошура, праћење евиденције
улагања од локалног значаја, ажурира Профил
заједнице града, по потреби организује
промотивне подршке предузетницима, одговара за
законито, благовремено и стручно извршавање
послова, обавља и друге послове по налогу
начелника Градске управе за локални економски
развој и шефа Службе за правне послове и развој
приватне иницијативе.
Услови: Завршен економски или факултет
организационих наука или електротехнички или
технички или грађевински или архитектонски
факултет у трајању од најмање четири године
односно стечено високо образовање на студијама
другог степена (дипломске академске студије –
мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије) у образовно –
научној области економских или организационих
наука или образовно – научној области
електротехничког и рачунарског инжењерства или
области
индустријског
инжењерства
и
инжењерског
менаџмента
или
области
грађевинског
инжењерства
или
области
архитектуре, најмање три године радног искуства
у струци, положен државни стручни испит,
активно знање говорног и писаног енглеског
језика, познавање рада на рачунару (МS Office).
22. Радно место за развој и промоцију
привредних делатности
Звање: саветник
Број службеника: 1
Опис послова: припрема и давање стати–
стичких извештаја у вези стања, развоја и финан–
сирања привредних делатности, предлаже и даје
мишљења у вези мера за повећање запошљавања
предвиђених позитивним прописима, учествује у
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организацији и реализацији манифестација у вези
промоције привредних делатности, ажурирање
сајта за привреду, учествује у попуњавању анкета
за потребе министарстава и других релевантних
институција, одговара за законито, благовремено и
стручно извршавање послова, обавља и друге
послове по налогу начелника Градске управе за
локални економски развој и шефа Службе за
правне послове и развој приватне иницијативе.
Услови: Стечено високо образовање на
студијама другог степена у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова (специјалистичке струковне студије,
дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије), у образовно
– научној области менаџмента и бизниса, положен
државни стручни испит, најмање три године
радног искуства у струци, познавање рада на
рачунару (word и интернет).
ГЛАВА X
НАЗИВИ РАДНИХ МЕСТА, ЗВАЊА, ВРСТЕ
РАДНИХ МЕСТА НАМЕШТЕНИКА, БРОЈ
СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА,
ОПИСИ РАДНИХ МЕСТА И ПОСЕБНИ
УСЛОВИ ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ У ГРАДСКОЈ
УПРАВИ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
ГРАДА ЧАЧКА
Члан 55.
Укупан број систематизованих радних
места је 19, са 46 извршилаца и то:
-

1 службеник на положају
17 радних места са 44 службеника и
1 радно место са 1 намештеником.

Положаји:
- Службеник на положају I група .......... 1
Извршилачка радна места:
Звање

Број радних места

Број службеника

Самостални саветник

7

7

Саветник

6

21

Млађи саветник

1

4

Сарадник

2

9

Млађи сарадник

/

/

Виши референт
Референт

1
/

3
/

Млађи референт

/

/

Намештеници:
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Намештеник – III врста радних места

1

1

Члан 56.
1. Радно место: Начелник Управе
Звање: Службеник на положају – I група
Број службеника на положају I групе: 1
Опис послова: организује, координира и
контролише обављање послова управе и поједи–
них запослених, распоређује послове на организа–
ционе јединице, односно непосредне извршиоце и
пружа потребну стручну помоћ, стара се о
правилној примени закона и других прописа из
надлежности управе, доноси и потписује акта из
надлежности управе, одлучује о правима,
обавезама и одговорностима запослених у складу
са законом, подноси Скупштини града и Градском
већу извештај о раду управе, решава о сукобу
надлежности између унутрашњих организационих
јединица, стара се о извршавању радних обавеза
запослених у управи, обавља најсложеније
послове из делокруга рада управе, врши и друге
послове који су му законом, Статутом и другим
актима града стављени у надлежност и одговара за
благовремено, законито и правилно извршавање
послова Скупштини града и Градском већу.
Услови: Стечено високо образовање на
студијама другог степена у образовно-научној
области правних наука, грађевинског инжењер–
ства или архитектура на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студи–
јама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит и
најмање 5 година радног искуства у струци.
ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА
1. Шеф грађевинске инспекције
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Шеф грађевинске инс–
пекције координира, обједињава и усмерава рад у
оквиру инспекције, обавља најсложеније послове
из надлежности инспекције, одговара за благов–
ремено, законито и правилно обављање послова из
делокруга инспекције, доноси појединачне акте из
делокруга рада инспекције, распоређује послове на
непосредне извршиоце, пружа потребну стручну
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помоћ извршиоцима, врши инспекцијски надзор у
области изградње објеката и обавља послове грађе–
винског инспектора; врши праћење и анализу стања
у области инспекцијског надзора и процену ризика у
циљу превентивног деловања инспекције или нала–
гања мера сразмерно процењеном ризику кроз управ–
не акте које доноси у инспекцијском надзору; пружа
стручну помоћ и објављује податке на интернет
страници Градске управе, припрема документацију,
доставља надзираном субјекту обавештење о предс–
тојећем инспекцијском надзору, издаје инспекторима
налоге за вршење инспекцијског надзора, врши попу–
њавање контролних листа за вршење инспекцијског
надзора, води евиденције, припрема предлог плана
рада и извештаја о раду инспекције, доноси решења
и закључке, подноси пријаве за привредни преступ,
кривичне и прекршајне пријаве, подноси месечне
извештаје о извршеном инспекцијском надзору из
надлежности инспекције, доноси програм и план
уклањања-рушења незаконито изграђених објека–
та, обавља најсложеније студијско-аналитичке,
надзорно-контролне, оперативно-стручне послове
из делокруга инспекције, обавља и друге послове
по налогу начелника Градске управе.
Услови: Стечено високо образовање дру–
гог степена из стручне области грађевинско
инжењерство или архитектура на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, положен испит
за инспектора, најмање 7 годинa радног искуства
на инспекцијским пословима и познавање рада на
рачунару (MS office пакет и интернет).
1. Грађевински инспектор
Звање: Саветник
Број службеника: 3
Опис послова: врши надзор над применом
закона и других прописа и општих аката, стандарда,
техничких норматива и норми квалитета, који се
односе на пројектовање, грађење и реконструкцију
објеката (високоградња, нискоградња и др.), на
извођење појединих грађевинских радова на тим
објектима и грађење објеката на прописан начин;
доноси решења и налаже мере и одговоран је за
њихово спровођење; сачињава записник о уклањању
објекта односно његовог дела који доставља органу
надлежном за послове катастра непокретности;
врши праћење и анализу стања у области
инспекцијског надзора и процену ризика у циљу
превентивног деловања инспекције или налагања
мера сразмерно процењеном ризику кроз управне
акте које доноси у инспекцијском надзору, припрема
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документацију, доставља надзираном субјекту
обавештење о предстојећем инспекцијском надзору,
врши попуњавање контролних листа за вршење
инспекцијског надзора, доноси решења и закључке,
подноси захтеве за покретање прекршајног
поступка, односно кривичне пријаве и пријаве за
привредне преступе; сарађује са републичким
инспекцијама, комуналном полицијом и другим
органима и организацијама у циљу ефикаснијег
вршења надзора, води евиденције прописане за
грађевинску инспекцију; припрема извештаје за
Скупштину града, Градско веће и надлежне
републичке органе; прикупља податке и прати и
анализира стање у области свог делокруга; обавља и
друге послове по налогу шефа грађевинске
инспекције и начелника Градске управе.
Услови: Стечено високо образовање
другог степена из стручне области грађевинско
инжењерство или архитектура на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, положен испит
за инспектора, најмање 3 године радног искуства у
струци и познавање рада на рачунару (MS office
пакет и интернет).

предстојећем инспекцијском надзору, издаје
инспекторима налоге за вршење инспекцијског
надзора, врши попуњавање контролних листа за
вршење инспекцијског надзора, води евиденције,
припрема предлог плана рада и извештаја о раду
инспекције, доноси решења и закључке, издаје
прекршајне налоге, подноси пријаве за привредни
преступ, кривичне и прекршајне пријаве, подноси
месечне извештаје о извршеном инспекцијском
надзору, обавља најсложеније студијско-анали–
тичке, надзорно-контролне, оперативно-стручне
послове из делокруга инспекције, обавља и друге
послове по налогу начелника Градске управе.
Услови: Стечено високо образовање на
студијама другог степена из стручне области
саобраћајно
инжењерство
на
основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, положен испит
за инспектора, најмање 7 годинa радног искуства
на инспекцијским пословима и познавање рада на
рачунару (MS office пакет и интернет).

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ПРЕВОЗ И
ПУТЕВЕ

Звање: Саветник
Број службеника: 2
Опис послова: Обавља послове инспек–
цијског надзора у области заштите јавних путева
(општинских путева и улица) и некатегорисаних
путева на територији града, врши инспекцијски
надзор над законитошћу у обављању друмског
локалног превоза и то: линијског и ванлинијског
превоза путника, линијског и ванлинијског прево–
за ствари, превоза за сопствене потребе лица и
ствари и ауто-такси превоза; врши преглед возила
и контролише потребну документацију за возила,
прегледа аутобуска стајалишта, контролише
важеће редове вожње, уговоре о ванлинијском
превозу са списком путника, отпремнице и
спискове радника у превозу за сопствене потребе;
утврђује идентитет превозника, возног особља и
других одговорних лица за обављање превоза, као
и надзор над применом општинских одлука у
којима се регулише превоз у друмском саобраћају;
сачињава записнике о извршеном инспекцијском
надзору и саслушању странака, предузима управне
мере за које је законом овлашћен; врши праћење и
анализу стања у области инспекцијског надзора и
процену ризика у циљу превентивног деловања
инспекције или налагања мера сразмерно проце–

1. Шеф инспекције за локални превоз и
путеве
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Шеф инспекције за
локални превоз и путеве координира, обједињава
и усмерава рад у оквиру инспекције, обавља
најсложеније послове из надлежности инспекције,
одговара за благовремено, законито и правилно
обављање послова, доноси појединачна акта из
делокруга рада инспекције, распоређује послове
на непосредне извршиоце, пружа потребну
стручну помоћ извршиоцима, врши послове инс–
пекцијског надзора из надлежности инспекције,
врши праћење и анализу стања у области
инспекцијског надзора и процену ризика у циљу
превентивног деловања инспекције или налагања
мера сразмерно процењеном ризику кроз управне
акте које доноси у инспекцијском надзору; пружа
стручну помоћ и објављује податке на интернет
страници градске управе, припрема документа–
цију, доставља надзираном субјекту обавештење о

2. Инспектор за локални превоз и путеве
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њеном ризику кроз управне акте које доноси у
инспекцијском надзору, доставља надзираном
субјекту обавештење о предстојећем инспекциј–
ском надзору, врши попуњавање контролних лис–
та за вршење инспекцијског надзора, води евиден–
ције, доноси решења и закључке и стара се о њихо–
вом спровођењу; издаје прекршајне налоге, под–
носи захтеве за покретање прекршајног поступка,
односно кривичне пријаве и пријаве за привредни
преступ;
сарађује са другим инспекцијама,
органима и организацијама у циљу ефикаснијег
вршења надзора; израђује извештаје за Скупштину
града, Градско веће и надлежне републичке
органе, обавља и друге послове по налогу шефа
инспекције и начелника Градске управе.
Услови: Стечено високо образовање на
студијама другог степена из стручне области
саобраћајно инжењерство на основним академ–
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академ–
ским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање 4 године или специјалис–
тичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, положен испит за инспектора,
најмање 3 године радног искуства у струци и
познавање рада на рачунару (MS office пакет и
интернет).
ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
1. Шеф инспекције за заштиту животне
средине
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Шеф инспекције за
заштиту животне средине координира, обједињава
и усмерава рад у оквиру инспекције, обавља
најсложеније послове из надлежности инспекције,
одговара за благовремено, законито и правилно
обављање послова из делокруга рада инспекције,
доноси појединачне акте, распоређује послове на
непосредне извршиоце, пружа потребну стручну
помоћ извршиоцима, врши инспекцијски надзор у
области заштите животне средине и обавља
послове инспектора за заштиту животне средине,
врши праћење и анализу стања у области
инспекцијског надзора и процену ризика у циљу
превентивног деловања инспекције или налагања
мера сразмерно процењеном ризику кроз управне
акте које доноси у инспекцијском надзору; пружа
стручну помоћ и објављује податке на интернет
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страници градске управе, припрема документа–
цију, доставља надзираном субјекту обавештење о
предстојећем инспекцијском надзору, издаје
инспекторима налоге за вршење инспекцијског
надзора, врши попуњавање контролних листа за
вршење инспекцијског надзора, води евиденције,
припрема предлог плана рада и извештаја о раду
инспекције, доноси решења и закључке, подноси
пријаве за привредни преступ, кривичне и
прекршајне пријаве, подноси месечне извештаје о
извршеном инспекцијском надзору из надлежнос–
ти инспекције, обавља најсложеније студијскоаналитичке, надзорно-контролне,
оперативностручне послове из делокруга инспекције, обавља
и друге послове по налогу начелника Градске
управе.
Услови: Стечено високо образовање на
студијама другог степена из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља
правних наука, науке о заштити животне средине
и заштити на раду, медицинске науке, технолош–
ког инжењерства, биолошке науке, хемијске науке
или инжењерства заштите животне средине на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специја–
листичким академским студијама, специјалистич–
ким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, положен испит
за инспектора, најмање 7 годинa радног искуства
на инспекцијским пословима и познавање рада на
рачунару (MS office пакет и интернет).
2.
средине

Инспектор

за

заштиту

животне

Звање: Саветник
Број службеника: 3
Опис послова: Врши надзор над приме–
ном Закона о заштити животне средине, Закона о
поступању са отпадним материјама, Закона о
процени утицаја на животну средину, Закона о
интегрисаном спречавању и контроли загађивања
животне средине и другим прописима из области
заштите животне средине, припрема решења и
налаже мере и стара се за њихово спровођење;
врши праћење и анализу стања у области инспек–
цијског надзора и процену ризика у циљу
превентивног деловања инспекције или налагања
мера сразмерно процењеном ризику кроз управне
акте које доноси у инспекцијском надзору,
припрема документацију, доставља надзираном
субјекту обавештење о предстојећем инспекциј–
ском надзору, врши попуњавање контролних
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листа за вршење инспекцијског надзора, води
евиденције, доноси решења и закључке, подноси
захтеве за покретање прекршајног поступка,
односно кривичне пријаве и пријаве за привредни
преступ; прикупља податке и прати и анализира
стање у области свог делокруга; сарађује са
републичким инспекцијама и другим органима и
организацијама у циљу ефикаснијег вршења
надзора; води прописане евиденције, припрема
извештаје за Скупштину града, Градско веће и
надлежне републичке органе; обавља и друге
послове утврђене законом или по налогу шефа
инспекције и начелника Градске управе.
Услови: Стечено високо образовање на
студијама другог степена из научне, односно
стручне области правних наука, науке о заштити
животне средине и заштити на раду, медицинске
науке, технолошког инжењерства, биолошке
науке, хемијске науке или инжењерства заштите
животне средине на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студи–
јама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит,
положен испит за инспектора, најмање 3 године
радног искуства у струци и познавање рада на
рачунару (MS office пакет и интернет).
ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА
1. Шеф просветне инспекције
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Шеф просветне инспекције
координира, обједињује и усмерава рад у оквиру
инспекције, обавља најсложеније послове из
надлежности
инспекције,
одговара
за
благовремено, законито и правилно обављање
послова из делокруга рада инспекције, доноси
појединачне акте, распоређује послове на
непосредне извршиоце, пружа потребну стручну
помоћ извршиоцима, контролише поступање
установе у погледу примене закона других
прописа и општих аката, врши увид у наменско
коришћење средстава којима располаже школа,
врши контролу испуњености услова за почетак
рада и обављања делатности, предузима мере ради
остваривања права и обавеза ученика и родитеља,
наставника, сарадника и директора, контролише
инспуњеност услова за привремени упис деце и
поништава упис ученика у школу ако је обављен
супротно Закону, забрањује спровођење радњи у
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школи које су супротне закону, контролише
испуњеност прописаних услова за спровођење
испита, врши праћење и анализу стања у области
инспекцијског надзора и процену ризика у циљу
превентивног деловања инспекције или налагања
мера сразмерно процењеном ризику кроз управне
акте које доноси у инспекцијском надзору, пружа
стручну помоћ и објављује податке на интернет
станици градске управе, доставља надзираном
субјекту
обавештење
о
предстојећем
инспекцијском надзору, издаје инспекторима
налоге за вршење инспекцијског надзора, врши
попуњавање контролних листа за вршење
инспекцијског
надзора,
води
евиденције,
припрема предлог плана рада и извештаја о раду
инспекције, доноси решења и закључке, подноси
пријаве за привредни преступ, кривичне и
прекршајне пријаве, подноси месечне извештаје о
извршеном
инспекцијском
надзору
из
надлежности инспекције, обавља најсложеније
студијско-аналитичке,
надзорно-контролне,
оперативно-стручне
послове из делокруга
инспекције, обавља и друге послове по налогу
начелника Градске управе.
Услови: дипломирани правник – мастер
или дипломирани правник који је стекао високо
образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе или положен испит
за секретара установе или лице са стеченим
образовањем на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године, положен стручни испит у
области образовања, односно лиценца за
наставника, васпитача или стручног сарадника,
најмање 7 година радног искуства на
инспекцијским пословима, положен стручни
испит за рад у органима државне управе и испит за
инспектора, познавање рада на рачунару (MS
office пакет и интернет).
2. Просветни инспектор
Звање: Саветник
Број службеника: 1
Опис послова: контролише поступање
установе у погледу примене закона других
прописа и општих аката, врши увид у наменско
коришћење средстава којима располаже школа,
врши контролу испуњености услова за почетак
рада и обављања делатности, предузима мере ради
остваривања права и обавеза ученика и родитеља,
наставника, васпитача, стручног сарадника и
директора, контролише инспуњеност услова за
привремени упис деце и поништава упис ученика
у школу ако је обављен супротно Закону,
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забрањује спровођење радњи у школи које су
супротне закону, контролише испуњеност
прописаних услова за спровођење испита, врши
попуњавање контролних листа за вршење
инспекцијског надзора, води евиденције, налаже
отклањање неправилности и недостатака у
одређеном року, наређује извршење прописане
мере уколико није извршена, доноси решења и
закључке, подноси пријаве за привредни преступ,
кривичне и прекршајне пријаве, подноси месечне
извештаје о извршеном инспекцијском надзору,
обавља и друге послове по налогу начелника
Градске управе.
Услови: дипломирани правник – мастер
или дипломирани правник који је стекао високо
образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године, положен стручни испит за
рад у органима државне управе или положен испит
за секретара установе и најмање 5 година радног
искуства у државним органима, установи или
органима локалне самоуправе на пословима
образовања
и
васпитања
или
другим
инспекцијским пословима или лице са стеченим
образовањем на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године, положен стручни испит у
области образовања, односно лиценца за
наставника, васпитача или стручног сарадника,
најмање 5 година радног искуства у области
образовања и васпитања, положен стручни испит
за рад у органима државне управе и испит за
инспектора, познавање рада на рачунару (MS
office пакет и интернет).
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА:
1. Шеф комуналне инспекције
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис
послова:
Шеф
комуналне
инспекције координира, обједињава и усмерава
рад у оквиру инспекције, обавља најсложеније
послове из надлежности инспекције, одговара за
благовремено, законито и правилно обављање
послова из делокруга рада инспекције, доноси
појединачне акте из делокруга рада инспекције,
распоређује послове на непосредне извршиоце,
пружа потребну стручну помоћ извршиоцима,
врши инспекцијски надзор у области комуналне
делатности, врши праћење и анализу стања у
области инспекцијског надзора и процену ризика у
циљу превентивног деловања инспекције или
налагања мера сразмерно процењеном ризику кроз
управне акте које доноси у инспекцијском надзору;
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пружа стручну помоћ и објављује податке на
интернет страници градске управе, припрема
документацију, доставља надзираном субјекту
обавештење о предстојећем инспекцијском надзору,
издаје
инспекторима
налоге
за
вршење
инспекцијског
надзора,
врши
попуњавање
контролних листа за вршење инспекцијског надзора,
води евиденције, припрема предлог плана рада и
извештаја о раду инспектората, доноси решења и
закључке, подноси пријаве за привредни преступ,
кривичне и прекршајне пријаве, издаје прекршајне
налоге, подноси месечне извештаје о извршеном
инспекцијском
надзору
из
надлежности
инспекције, обавља најсложеније студијскоаналитичке, надзорно-контролне,
оперативностручне послове из делокруга инспектората,
обавља и друге послове по налогу начелника
Градске управе.
Услови: Стечено високо образовање на
студијама другог степена, односно на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, положен испит
за инспектора, најмање 7 годинa радног искуства
на инспекцијским пословима и познавање рада на
рачунару (MS office пакет и интернет).
2. Комунални инспектор I
Звање: Саветник
Број службеника: 10
Опис послова: Обавља
самостално
сложеније
послове инспекцијског надзора у
комуналној области, у складу са Законом о
комуналним делатностима, одлукама и другим
прописима Града, врши инспекцијски надзор над
законитошћу рада предузећа која обављају
комуналну делатност и поступака грађана,
предузетника и правних лица у погледу
придржавања закона, других прописа и општих
аката; врши надзор над спровођењем прописа који се
односе на кориснике и даваоце комуналних услуга у
погледу услова и начина коришћења и давања
услуга, уређивања и одржавања објеката и јавних
површина; прати јавну хигијену, уређење Града,
јавних зелених површина, јавне расвете, снабдевање
насеља водом и одвођења отпадних вода,
снабдевање топлотном енергијом, изношење и
депоновање
смећа,
сахрањивање,
гробља,
зоохигијену, делатности пијаца, чистоћу јавних
површина, раскопавање улица и других јавних
површина, лепљење плаката на забрањеним местима
и друге послове комуналне хигијене, прикупља
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податке и прати и анализира стање у области свог
делокруга; доноси решења и стара се о извршењу
донетих решења, издаје прекршајне налоге, подноси
захтеве за покретање прекршајног поступка и
предузима мере за уклањање ствари и предмета са
јавних површина; врши праћење и анализу стања у
области инспекцијског надзора и процену ризика у
циљу превентивног деловања инспекције или
налагања мера сразмерно процењеном ризику кроз
управне акте које доноси у инспекцијском надзору,
припрема документацију, доставља надзираном
субјекту обавештење о предстојећем инспекцијском
надзору, врши попуњавање контролних листа за
вршење инспекцијског надзора, води евиденције,
доноси решења и закључке, обавља и друге
послове по налогу шефа комуналне инспекције и
начелника Градске управе.
Услови: Стечено високо образовање на
студијама другог степена, односно на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, положен испит
за инспектора, најмање 3 године радног искуства у
струци и познавање рада на рачунару (MS office
пакет и интернет).
3. Комунални инспектор II
Звање: Саветник
Број службеника: 2
Опис послова: врши инспекцијски надзор
над трговином ван продајног објекта, осим
даљинске трговине, инспекцијски надзор над
истицањем и придржавањем радног времена и
истицања пословног имена, у складу са
овлашћењима прописаним Законом о трговини и
подзаконским актима, врши инспекцијски надзор
у комуналној области, у складу са Законом о
комуналним делатностима, одлукама и другим
прописима Града, прикупља податке и прати и
анализира стање у области свог делокруга; доноси
решења, врши праћење и анализу стања у области
инспекцијског надзора и процену ризика у циљу
превентивног деловања инспекције или налагања
мера сразмерно процењеном ризику кроз управне
акте које доноси у инспекцијском надзору, доставља
надзираном субјекту обавештење о предстојећем
инспекцијском надзору, врши
попуњавање
контролних листа за вршење инспекцијског надзора,
води евиденције, издаје прекршајне налоге, подноси
захтеве за покретање прекршајног поступка,
припрема извештаје и информације, организује и
спроводи извршења решења донетих приликом
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инспекцијског надзора, обавља и друге послове
које одреди шеф инспекције и начелник Управе.
Услови: Стечено високо образовање на
студијама другог степена, односно на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, положен испит
за инспектора, најмање 3 године радног искуства у
струци и познавање рада на рачунару (MS office
пакет и интернет).
4. Комунални инспектор III
Звање: Сарадник
Број службеника: 1
Опис послова: Обавља мање сложене
послове инспекцијског надзора у комуналној
области, у складу са законом, одлукама и другим
прописима Града, врши надзор над спровођењем
прописа који се односе на кориснике и даваоце
комуналних услуга у погледу услова и начина
коришћења и давања услуга, уређивања и
одржавања објеката и јавних површина; прати јавну
хигијену, уређење Града, јавних зелених површина,
јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења
отпадних вода, снабдевање електричном и
топлотном енергијом, изношење и депоновање
смећа,
сахрањивање,
гробља,
зоохигијену,
димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу
јавних површина, продају пољопривредних и других
производа ван пијачног простора, раскопавање
улица и других јавних површина, лепљење плаката
на забрањеним местима и друге послове комуналне
хигијене; доставља надзираном субјекту обавеш–
тење о предстојећем инспекцијском надзору, врши
попуњавање контролних листа за вршење инспек–
цијског надзора, доноси решења и закључке и стара
се о извршењу донетих решења; издаје прекршајне
налоге, подноси пријаве за прекршаје и предузима
мере за уклањање ствари и предмета са јавних
површина; обавља и друге послове по налогу шефа
инспекције и начелника Градске управе.
Услови: Стечено високо образовање првог
степена на основним академским студијама у
обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама у
трајању до 3 године, положен државни стручни
испит, положен испит за инспектора, најмање 3
године радног искуства у струци и познавање рада
на рачунару (MS office пакет и интернет).
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ГРУПА ЗА ОПШТЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ:
1. Шеф групе за опште и правне
послове
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компјутерских
програма
WORD,
EXCEL,
INTERNET и једна година радног искуства.
КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА:
1. Начелник комуналне полиције

Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Шеф групе за опште и
правне послове организује, обједињава и усмерава
рад групе;
обавља управно-правне послове
учествовања у припреми појединачних управних
аката које доносе инспектори у складу са законом
и другим прописима, даје инструкције и упутства
за примену прописа, учествује у дефинисању
задатака и структуре радних тимова за израду
аката из надлежности групе, доноси појединачне
акте из делокруга рада групе по овлашћењу
начелника Градске управе, учествује у изради
плана и програма рада Управе и извештаја о раду,
пружа потребну стручну помоћ извршиоцима,
обавља
најсложеније
нормативно-правне,
студијско-аналитичке
и
оперативно-стручне
послове из делокруга групе, обавља и друге
послове по налогу начелника Градске управе.
Услови: Стечено високо образовање на
студијама другог степена у образовно научној
области правних наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студија–
ма, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит,
најмање 5 годинa радног искуства у струци и
познавање рада на рачунару (MS office пакет и
интернет).
2. Технички секретар
Звање: Намештеник – трећа врста радних места
Број намештеника: 1
Опис послова: обавља административне и
канцеларијске послове, уноси податке у рачунар,
припрема материјал за штампање на рачунару,
одржава Web презентацију, припрема материјал за
постављање на Web презентацији, кореспондира
путем електронске поште, требује и распоређује
канцеларијски материјал, обавља и друге послове
по налогу шефа и начелника Управе.
Услови: стечено високо образовање на
основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама у трајању до три године, познавање

Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Начелник комуналне
полиције руководи радом одсека, координира,
обједињава и усмерава рад у оквиру одсека,
одговара за благовремено, законито и правилно
обављање послова из делокруга рада одсека,
распоређује послове на непосредне извршиоце,
повремено врши контролу извршавања задатака од
стране комуналних полицајаца; сачињава предлог
Стратешког плана рада одсека комуналне
полиције и у складу са стратешким планом,
предлог годишњег плана рада комуналне
полиције; даје обавезне инструкције комуналним
полицајцима за обављање послова комуналне
полиције; оцењује оправданост и правилност
употребе
средстава
принуде;
обавештава
надлежну полицијску управу о употреби средстава
принуде; решава притужбе лица која сматрају да
су им незаконитом или неправилном применом
овлашћења комуналних полицајаца повређена
права; подноси извештаје начелнику Градске
управе, Градоначелнику, Градском већу и
Скупштини града; предлаже начелнику Управе
систематизовање радних места и распоређивање
запослених у оквиру одсека; иницира поступак
стручног усавршавања, као и проверу стручне
оспособљености комуналног полицајца; налаже
комуналном полицајацу да се подвргне провери
психофизичке способности потребне за обављање
послова комуналне полиције; стара се о јавности и
транспарентности рада; иницира покретање
дисциплинских поступака због повреде радне
дисциплине; сарађује са другим градским
управама у складу са Одлуком о облицима и
начину остваривања сарадње комуналне полиције
и градских инспекцијских служби; обавља друге
послове који су му законом и актима Града
стављени у надлежност, као и друге послове по
налогу начелника Градске управе. Поред послова
руковођења комуналном полицијом, начелник
комуналне полиције може непосредно да обавља
послове комуналног полицајца.
Услови: Стечено високо образовање на
студијама другог степена на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студија–
ма, специјалистичким струковним студијама,
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односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит,
најмање 5 годинa радног искуства у струци и
познавање рада на рачунару (MS office пакет и
интернет); положен возачки испит „Б“ категорије.
Посебни
услови:
психофизичке
способности за обављање послова комуналног
полицајца, положен испит за обављање послова и
примену овлашћења комуналног полицајца, да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци, да му није престао радни однос у
државном или другом органу због теже повреде
дужности из радног односа.
2. Kомунални полицајац I
Звање: Млађи саветник
Број службеника: 4
Опис послова: Организованим присуст–
вом на местима одржавања комуналног реда
обавља сложеније комунално-полицијске послове
на које је овлашћен законом; предузима неопходне
радње ради одржавања, односно поновног
успостављања нарушеног комуналног и другог
реда из надлежности Комуналне полиције;
свакодневно учествује у планирању конкретних
радних задатака са начелником комуналне
полиције, припрема и саставља све потребне
извештаје о реализацији задатака и примени
овлашћења; размењује податке и извештава
претпостављене; пружа стручну подршку свим
члановима патроле, води рачуна о исправности
средстава за рад и задужене опреме, у складу са
овлашћењима, прописима и општим актима града
сачињава записник, службену белешку, изриче
меру, издаје прекршајни налог, подноси захтев за
покретање прекршајног поступка, подноси
пријаву надлежном органу за учињено кривично
дело; израђује акта која упућује другим органима
(организационим јединицама, градским општи–
нама, државним органима и др.) ради предузимања
мера за које је тај орган надлежан из свих области
које су у надлежности комуналне полиције;
израђује одговоре Прекршајном суду по наред–
бама или обавештењима тог суда у вези издатог
прекршајног налога; поступа по захтеву суда да се
да писано изјашњење на писану одбрану окрив–
љеног по поднетом захтеву за судско одлучивање;
израђује жалбе на одлуке Прекршајног суда
(пресуде и решења); извршава и друге задатке на
основу инструкција и налога начелника комуналне
полиције и начелника Управе.
Услови: Стечено високо образовање на
студијама другог степена на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
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мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студи–
јама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит,
завршен приправнички стаж и познавање рада на
рачунару (MS office пакет и интернет); положен
возачки испит „Б“ категорије.
Посебни
услови:
психофизичке
способности за обављање послова комуналног
полицајца, положен испит за обављање послова и
примену овлашћења комуналног полицајца, да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци, да му није престао радни однос у
државном или другом органу због теже повреде
дужности из радног односа.
3. Комунални полицајац II
Звање: Сарадник
Број службеника: 8
Опис послова: Организованим присус–
твом на местима одржавања комуналног реда
обавља комунално-полицијске послове на које је
овлашћен законом; предузима неопходне радње
ради одржавања, односно поновног успостављања
нарушеног комуналног и другог реда из
надлежности комуналне полиције; припрема и
саставља све потребне извештаје о реализацији
задатака и примени овлашћења; у складу са
овлашћењима, прописима и општим актима града
сачињава записник, службену белешку, изриче
меру, издаје прекршајни налог, подноси захтев за
покретање прекршајног поступка, подноси
пријаву надлежном органу за учињено кривично
дело; израђује акта која упућује другим органима
(организационим
јединицама,
градским
општинама, државним органима и др.) ради
предузимања мера за које је тај орган надлежан из
свих области које су у надлежности комуналне
полиције; израђује одговоре Прекршајном суду по
наредбама или обавештењима тог суда у вези
издатог прекршајног налога; поступа по захтеву
суда да се да писано изјашњење на писану одбрану
окривљеног по поднетом захтеву за судско
одлучивање; израђује жалбе на одлуке Прекр–
шајног суда (пресуде и решења); извршава и друге
задатке на основу инструкција и налога начелника
Комуналне полиције и начелника Управе.
Услови: Стечено високо образовање на
студијама првог степена на основним академским
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова,
основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године, положен
државни стручни испит, најмање 3 године радног
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искуства у струци, познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет); положен возачки
испит „Б“ категорије.
Посебни услови: психофизичке способ–
ности за обављање послова комуналног полицајца,
положен испит за обављање послова и примену
овлашћења комуналног полицајца, да није
осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци, да му није престао радни однос у
државном или другом органу због теже повреде
дужности из радног односа.
4. Комунални полицајац III
Звање: Виши референт
Број службеника: 3
Опис послова: одржава комунални ред у
области снабдевања водом, одвођења отпадних и
атмосферских вода, јавне чистоће, превоза и
депоновања комуналног и другог отпада, локалних
путева и улица, саобраћајних ознака и сигна–
лизације, паркирања, превоза путника у градском
и приградском саобраћају, ауто-такси превоза,
постављања привремених пословних објеката,
противпожарне заштите, заштите од буке у живот–
ној средини, контроле радног времена субјеката
надзора, одржавање комуналних објеката, пијаца,
гробља, паркова, зелених и других јавних повр–
шина, јавне расвете, стамбених и других објеката;
врши контролу над применом закона и других
прописа и општих аката из области комуналне и
друге делатности из надлежности Града; врши
контролу у области заштите животне средине,
културних добара, у складу са овлашћењима и
другим прописима и општим актима Града; издаје
прекршајни налог; издаје упозорење и усмено
наређење; врши проверу идентитета, довођење,
прегледање лица и предмета, привремено оду–
зимање предмета и видео надзор; употребљава
средства принуде, у складу са законом; подноси
пријаву надлежном органу за учињено кривично
дело; обавештава други надлежни орган да
предузме мере из своје надлежности; остварује
сарадњу са инспекцијама које врше надзор над
извршавањем прописа и других општих аката из
надлежности Града и послове инспекцијског
надзора, у складу са законом, обавља и друге
послове по налогу начелника комуналне полиције
и начелника Управе.
Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању, најмање 5 година рад–
ног искуства у струци, положен државни стручни
испит, познавање рада на рачунару (MS Office
пакет и интернет); положен возачки испит „Б“
категорије.
Посебни услови: психофизичке способ–
ности за обављање послова комуналног полицајца,
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положен испит за обављање послова и примену
овлашћења комуналног полицајца, да није
осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци, да му није престао радни однос у
државном или другом органу због теже повреде
дужности из радног односа.
ГЛАВА XI
НАЗИВИ РАДНИХ МЕСТА, ЗВАЊА, ВРСТЕ
РАДНИХ МЕСТА НАМЕШТЕНИКА, БРОЈ
СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА,
ОПИСИ РАДНИХ МЕСТА И УСЛОВИ ЗА
ЗАПОСЛЕЊЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА
ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА
ЧАЧКА
Члан 57.
Укупан број систематизованих радних
места је 51, са 74 извршилаца и то:
- 1 службеник на положају
- 37 радних места са 55 службеника
- 13 радних места са 18 намештеника
Положаји:
- Службеник на положају I група .......... 1
Извршилачка радна места:
Звање

Број радних места

Број службеника

Самостални саветник

11

11

Саветник
Млађи саветник

15
3

19
5

Сарадник

1

1

Млађи сарадник

/

/

Виши референт
Референт
Млађи референт

7
/
/

19
/
/

Намештеници:
Намештеник – I врста радних места

1

1

Намештеник – IV врста радних места

11

15

Намештеник – V врста радних места

1

2

Члан 58.
1. Радно место: Начелник Управе
Звање: Службеник на положају – I група
Број службеника на положају I групе: 1
Опис послова: руководи радом Управе,
организуje,
обjeдињује
и
усмeрава
рад
унутрашњих организационих jeдиница, односно
поjeдиних извршилаца, одлучује о правима,
обавезама и одговорностима руководилаца
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унутрашњих
организационих
јединица
и
запослених лица, пружа потрeбну стручну помоћ,
обавља наjсложeниje пословe из дeлокруга управе
и врши другe пословe у складу са законом,
Одлуком о градским управама и коje одрeде
Градоначелник, Градско веће и Скупштина града и
спроводи мере противпожарне заштите.
Услови: високо образовање из научне
области правне науке на студијама другог степена
(дипломске
академске
студијемастер,
специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке струковне студије) односно,
завршен правни факултeт у трајању од најмање
четири године, положен државни стручни испит,
најмање 5 година радног искуства у струци.
1. ОДСEК ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ЛИЧНИ
СТАТУС ГРАЂАНА
1. Радно мeсто шeфа одсeка
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: организује, координира и
контролише обављање послова одсека, стара се о
примени закона и других прописа из надлежности
одсека, о усклађености градских аката са
законима, прописима и другим актима, прати и
проучава извршавање закона и других прописа,
припрема програме и планове рада и извештаје о
раду одсека, прати стање у одсеку и даје
иницијативу за решавање питања у области за које
је одсек образован, пружа стручну помоћ
радницима у раду, обавља најсложеније послове из
делокруга рада одсека, врши надзор над вођењем
матичних књига, води евиденцију о печатима и
штамбиљима, издаје уверења о чињеницама о
којима се не води евиденција, у складу са законом,
води евиденцију о присутности на раду, спроводи
мере противпожарне заштите и обавља и друге
послове које одреди начелник.
Услови: високо образовање из научне
области правне науке – дипломирани правник на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
завршен правни факултeт у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положeн државни стручни испит,
најмање 5 годинa радног искуства и познавањe
рада на рачунару (Windows Operativni sistemi, MS
office paket).
Служба за управљање људским ресурсима
2. Радно место шефа Службе

17. јун 2017. године

Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: организује и планира рад
службе, пружа стручна упутства, координира и
надзире рад запослених у служби, стара се о
примени закона и других прописа из надлежности
службе, прати и проучава извршавање закона и
других прописа, врши анализу описа послова и
радних места у органима града и њихово правилно
разврставање у звања, припрема предлог
кадровског плана, анализира потребу за обуком и
додатним образовањем сваког службеника,
припрема предлог годишњег програма стручног
усавршавања службеника, предлаже мере и
активности у циљу развоја људских ресурса,
обавља стручне послове у вези израде и
уништавања печата и штамбиља органа града,
води евиденцију о њиховој употреби, спроводи
мере противпожарне заштите и другe пословe коje
одрeди начeлник.
Услови: високо образовање из научне
области правне науке – дипломирани правник на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
завршен правни факултeт у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положeн државни стручни испит,
најмање 5 година радног искуства у струци и
познавањe рада на рачунару (Windows Operativni
sistemi, MS office paket).
3. Радно место за управљање
људским ресурсима
Звање: Саветник
Број службеника: 2
Опис послова: обавља стручне послове у
поступку запошљавања и избора кандидата,
припрема предлог Кадровског плана, организује
стручно усавршавање службеника, врши процену
ефеката спроведених обука, анализира потребу за
обуком и додатним образовањем сваког службе–
ника, припрема предлог годишњег Програма
стручног усавршавања службеника и предлог
финансијског плана за извршавање годишњег
Програма стручног усавршавања, врши анализу
резултата и праћења ефеката оцењивања службе–
ника, води кадровску евиденцију запослених и
остале послове од значаја за каријерни развој
службеника, спроводи мере противпожарне
заштите и обавља друге послове које одреди
начелник.
Услови: високо образовање из научне
области правне науке – дипломирани правник на
основним академским студијама у обиму од
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најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специја–
листичким академским студијама, специјалистич–
ким струковним студијама, односно завршен
правни факултeт у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, положeн државни стручни испит,
најмање 3 године радног искуства у струци и
познавањe рада на рачунару (Windows Operativni
sistemi, MS office paket).
4. Радно место за нормативно правне послове
Звање: Саветник
Број службеника: 1
Опис послова: врши нормативно-правне
послове израде нацрта решења и општих аката
који се односе на организацију и рад градских
управа, нацрта општих аката из делокруга управе
и аката која нису у делокругу рада других управа,
учествује у изради нацрта појединачних аката из
делокруга рада управе, стара се о усклађености
аката града са законима, прописима и другим
актима, прати и проучава извршавање закона и
других
прописа,
остварује
сарадњу
и
комуникацију са органима града, спроводи мере
противпожарне заштите и обавља другe пословe
коje одрeди начeлник.
Услови: високо образовање из научне
области правне науке – дипломирани правник на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
завршен правни факултeт у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положeн државни стручни испит,
најмање 3 годинe радног искуства у струци и
познавањe рада на рачунару (Windows Operativni
sistemi, MS office paket).
6. Радно мeсто за послове радних односа
Звање: Саветник
Број службеника: 1
Опис послова: израђује нацрте општих и
појединачних аката из делокруга рада управе,
стара се о усклађености аката града са законима,
прописима и другим актима, припрема акта о
правима, дужностима и одговорностима по основу
рада постављених и запослених у градским
управама, припрема појединачна акта из области
радних односа, врши пријаву и одјаву у вези са
заснивањем и престанком радног односа службе–
ника, намештеника, постављених и изабраних
лица у органима града и сарађује са надлежним
фондовима, уписује податке у кадровску евиден–
цију и води персонална досијеа за све запослене,
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израђује потврде запосленима из радног односа,
води евиденције у области радних односа службе–
ника и намештеника, спроводи мере противпо–
жарне заштите и друге послове које одреди
начелник.
Услови: високо образовање из научне
области правне науке – дипломирани правник на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
завршен правни факултeт у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положeн државни стручни испит,
најмање 3 године радног искуства у струци и
познавањe рада на рачунару (Windows Operativni
sistemi, MS office paket).
Служба за лични статус грађана
7. Радно мeсто шефа Службе
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: организује координира и
контролише обављање послова службе врши
пословe у вeзи са спровођeњeм закона о матичним
књигама и надзор над вођењем матичних књига,
закона о држављанству, закона о браку и
породичним односима, израђуje нацртe рeшeња и
уверења из области личних статуса грађана и
држављанства, прати стање у овој области и
припрема информације потребне за рад органа
Града, спроводи мере противпожарне заштите и
врши другe пословe коje одрeди начeлник.
Услови: високо образовање из научне
области правне науке – дипломирани правник на
основним академским студијама у обиму од најма–
ње 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студи–
јама, мастер струковним студијама, специјалис–
тичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно завршен правни
факултeт у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, поло–
жен државни стручни испит, најмање 5 година
радног искуства у струци, познавање рада на
рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office
paket).
Група за матичне књиге
8. Радно мeсто матичара
Звање: Саветник
Број службеника: 1
Опис послова: организује, координира и
даје упутства потребна за обављање послова
матичара, прати прописе из области матичних
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књига, брака, породичних односа и држављанства,
пружа помоћ матичарима за остала матична под–
ручја на подручју Града и заменицима матичара,
присуствује при склапању брака, обавља послове
вођења матичних књига рођених, венчаних, умр–
лих и књиге држављана, врши надзор над вођењем
матичних књига, води одговарајуће регистре за
матичне књиге, уноси податке из матичних књига
у Централни систем за електронску обраду и
складиштење података и чување другог примерка
матичних књига, чува изворник матичне књиге,
спроводи мере противпожарне заштите и врши
другe пословe коje одрeди начeлник.
Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске
студије – мастер, специјалистичке академске сту–
дије, специјалистичке струковне студије) у обра–
зовно научном пољу друштвено-хуманистичких
наука, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године друштвеног смера,
односно основне академске студије првог степена
у обиму 240 ЕСПБ бодова, положен испит за рад у
органима државне управе, положен стручни испит
за матичара, овлашћење за обављање послова
матичара, најмање 3 године радног искуства у
струци и познавање рада на рачунару (Windows
Operativni sistemi, MS office paket).
9. Радно мeсто замeника матичара 1
Звање: Млађи саветник
Број службеника: 3
Опис послова: обавља послове вођења
матичних књига рођених, венчаних, умрлих и
књиге држављана, води одговарајуће регистре за
матичне књиге, врши управне и статистичкоевиденционе послове у вeзи са матичним књигама
рођeних, вeнчаних и умрлих и књигама
држављана, уноси податке из матичних књига у
Централни систем за електронску обраду и
складиштење података и чување другог примерка
матичних књига; чува изворник матичне књиге,
издаје изводе из матичних књига и уверења о
чињеницама уписаним у матичне књиге, издаје
уверења о држављанству, прима пријаве за
склапање брака, присуствује при склапању брака,
доставља извeштаjе о рођeњу, вeнчању и смрти,
спроводи мере противпожарне заштите и врши
другe пословe коje одрeди начeлник.
Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске
студије – мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије) у
образовно научном пољу друштвено-хумани–
стичких наука, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године друштвеног
смера, односно основне академске студије првог
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степена у обиму 240 ЕСПБ бодова, положен испит
за рад у органима државне управе, положен стру–
чни испит за матичара, овлашћење за обављање
послова матичара, најмање 1 годинa радног
искуства у струци и познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket).
10. Радно мeсто замeника
матичара 2
Звање: Виши референт
Број службеника: 3
Опис послова: врши статистичкоевиденционе послове у вeзи са матичним књигама
рођeних, вeнчаних и умрлих и књигама држав–
љана, уноси податке из матичних књига у Центра–
лни систем за електронску обраду и складиштење
података и чување другог примерка матичних
књига, чува изворник матичне књиге, обавља
матичне послове у вези са рођењем, закључењем
брака и уписом чињенице смрти, прима пријаве за
склапање брака, присуствује при склапању брака,
доставља извeштаjе о рођeњу, вeнчању и смрти,
спроводи мере противпожарне заштите и врши
другe пословe коje одрeди начeлник.
Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању, положен државни
стручни испит, положен посебан испит за
матичара, овлашћење за обављање послова
матичара, најмање пет година радног искуства у
струци и познавање рада на рачунару (Windows
Operativni sistemi, MS office paket).
11. Радно место за ажурирање
бирачког списка
Звање: Виши референт
Број службеника: 2
Опис послова: врши административне,
стручне и оперативне послове ажурирања
података у делу јединственог бирачког списка за
подручје града, извршава решења о упису,
брисању, измени, допуни и исправци грешке у
бирачком списку и друге послове прописане
Законом о јединственом бирачком списку и
Законом о националним саветима националних
мањина, спроводи мере противпожарне заштите и
врши друге послове које одреди начелник.
Услови: стечено средњe oбразовање у
четворогодишњем трајању, положен испит за рад
у органима државне управе, најмање пет година
радног искуства у струци и познавањe рада на
рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office
paket).
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2. ОДСEК ЗА МEСНУ САМОУПРАВУ
12. Радно мeсто шeфа одсeка
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: организује, координира и
контролише обављање послова одсека и врши
нормативно правне послове за потребе органа
месних самоуправа, израду нацрта уговора и
других аката за потребе месних заједница, правне
послове у вези легализације сеоских водовода, и
уређења сеоских гробаља, израду нацрта и
реализацију инвестиционих програма месних
заједница, стручне послове који се односе на
непосредно учешће грађана у остваривању
локалне самоуправе, стара се о примени закона и
других прописа из надлежности одсека, припрема
програме и планове рада и извештаје о раду
одсека, прати стање у одсеку и даје иницијативу за
решавање питања у области за које је одсек
образован, пружа стручну помоћ радницима у
раду, припрема анализе, извештаје и информације
о раду месних канцеларија, пружа стручну помоћ
у вези рада органа месних заједница, прати и
предлаже мере за унапређење рада месних
канцеларија, води eвидeнциjу о присутности на
раду, спроводи мере противпожарне заштите и
врши другe пословe коje одрeди начeлник.
Услови: високо образовање из научне
области правне науке – дипломирани правник на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
завршен правни факултeт у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,
најмање 5 година радног искуства у струци и
познавањe рада на рачунару (Windows Operativni
sistemi, MS office paket).
а) Месне канцеларије
13. Радно место шефа месне
канцеларије – матичара 1
Звање: саветник
Број службеника: 3
Опис послова: врши надзор над вођењем
матичних књига матичног подручја и организује
послове у месној канцеларији, врши управне,
стручно-оперативне, канцеларијске и статистичкоевиденционе пословe у вези са матичним књигама
рођених, венчаних и умрлих и књигама
држављана, прима пријаве за склапање брака,
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присуствује при склапању брака, уводи матични
број у матичне књиге, пријем поднесака,
непосредно проверавање података на терену за
ажурирање бирачког списка, послове за потребе
месних заједница, а који се односе на помоћ
председнику савета месне заједнице у пословима
везаним за припрему и организовање рада седнице
савета, припрему и достављање позива и
материјала за седнице, вођење записника и израда
аката донетих на седницама органа месних
заједница, помоћ у вези са припремама и органи–
зовањем зборова грађана, вођење и сређивање
записника о раду збора, израда аката донетих на
збору грађана, изборе за органе месне самоуправе,
изборе за одборнике, народне посланике и друге
изборе, архивске послове, послове у вези са
референдумом и народном иницијативом, увођења
самодоприноса за територију месне заједнице и
територију Града и друге послове на терену који су
им законом и одлуком органа Града и месне
заједнице стављени у делокруг, спроводи мере
противпожарне заштите и врши друге послове
које одреди начелник.
Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске
студије – мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије) у
образовно научном пољу друштвено-хуманис–
тичких наука, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године друштвеног
смера, односно основне академске студије првог
степена у обиму 240 ЕСПБ бодова, положен испит
за рад у органима државне управе, положен струч–
ни испит за матичара, овлашћење за обављање
послова матичара, најмање 3 године радног
искуства у струци и познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket).
14. Радно место шефа месне канцеларије
– матичара 2
Звање: млађи саветник
Број службеника: 1
Опис послова: врши надзор над вођењем
матичних књига матичног подручја и организује
послове у месној канцеларији, врши управне,
стручно-оперативне, канцеларијске и статистичкоевиденционе пословe у вези са матичним књигама
рођених, венчаних и умрлих и књигама држав–
љана, прима пријаве за склапање брака, присус–
твује при склапању брака, уводи матични број у
матичне књиге, пријем поднесака, непосредно
проверавање података на терену за ажурирање
бирачког списка, послове за потребе месних
заједница, а који се односе на помоћ председнику
савета месне заједнице у пословима везаним за
припрему и организовање рада седнице савета,
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припрему и достављање позива и материјала за
седнице, вођење записника и израда аката донетих
на седницама органа месних заједница, помоћ у
вези са припремама и организовањем зборова
грађана, вођење и сређивање записника о раду
збора, израда аката донетих на збору грађана,
изборе за органе месне самоуправе, изборе за
одборнике, народне посланике и друге изборе,
архивске послове, послове у вези са референдумом
и
народном
иницијативом,
увођења
самодоприноса за територију месне заједнице и
територију Града и друге послове на терену који су
им законом и одлуком органа Града и месне
заједнице стављени у делокруг, спроводи мере
противпожарне заштите и врши друге послове
које одреди начелник.
Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске
студије – мастер, специјалистичке академске сту–
дије, специјалистичке струковне студије) у обра–
зовно научном пољу друштвенохуманистичких
наука, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године друштвеног смера,
односно основне академске студије првог степена
у обиму 240 ЕСПБ бодова, положен испит за рад у
органима државне управе, положен стручни испит
за матичара, овлашћење за обављање послова
матичара, најмање 1 годинa радног искуства у
струци и познавање рада на рачунару (Windows
Operativni sistemi, MS office paket).
15. Радно место шефа
канцеларије – матичара 3

месне

Звање: виши референт
Број службеника: 2
Опис послова: врши надзор над вођењем
матичних књига матичног подручја и организује
послове у месној канцеларији, врши управне,
стручно-оперативне, канцеларијске и статистичкоевиденционе пословe у вези са матичним књигама
рођених, венчаних и умрлих и књигама држав–
љана, прима пријаве за склапање брака, присус–
твује при склапању брака, уводи матични број у
матичне књиге, пријем поднесака, непосредно
проверавање података на терену за ажурирање
бирачког списка, послове за потребе месних
заједница, а који се односе на помоћ председнику
савета месне заједнице у пословима везаним за
припрему и организовање рада седнице савета,
припрему и достављање позива и материјала за
седнице, вођење записника и израда аката донетих
на седницама органа месних заједница, помоћ у
вези са припремама и организовањем зборова
грађана, вођење и сређивање записника о раду
збора, израда аката донетих на збору грађана,
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изборе за органе месне самоуправе, изборе за
одборнике, народне посланике и друге изборе,
архивске послове, послове у вези са референдумом
и народном иницијативом, увођења самодоп–
риноса за територију месне заједнице и територију
Града и друге послове на терену који су им
законом и одлуком органа Града и месне заједнице
стављени
у
делокруг,
спроводи
мере
противпожарне заштите и врши друге послове
које одреди начелник.
Услови: стечено средње образовање у чет–
ворогодишњем трајању, положен државни струч–
ни испит, положен посебан испит за матичара,
овлашћење за обављање послова матичара,
најмање пет година радног искуства у струци и
познавање рада на рачунару (Windows Operativni
sistemi, MS office paket).
16. Радно место шефа месне канцеларије
- заменика матичара
Звање: виши референт
Број службеника: 8
Опис послова: врши управне, стручнооперативне, канцеларијске и статистичкоевиденционе пословe у вези са матичним књигама
рођених, венчаних и умрлих и књигама
држављана, прима пријаве за склапање брака,
присуствује при склапању брака, уводи матични
број у матичне књиге, пријем поднесака,
непосредно проверавање података на терену за
ажурирање бирачког списка, послове за потребе
месних заједница, а који се односе на помоћ
председнику савета месне заједнице у пословима
везаним за припрему и организовање рада седнице
савета, припрему и достављање позива и
материјала за седнице, вођење записника и израда
аката донетих на седницама органа месних
заједница, помоћ у вези са припремама и
организовањем зборова грађана, вођење и
сређивање записника о раду збора, израда аката
донетих на збору грађана, изборе за органе месне
самоуправе, изборе за одборнике, народне
посланике и друге изборе, архивске послове,
послове у вези са референдумом и народном
иницијативом, увођења самодоприноса за
територију месне заједнице и територију Града и
друге послове на терену који су им законом и
одлуком органа Града и месне заједнице стављени
у делокруг, спроводи мере противпожарне
заштите и врши друге послове које одреди
начелник.
Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању, положен државни
стручни испит, положен посебан испит за
матичара, овлашћење за обављање послова
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матичара, најмање пет година радног искуства у
струци и познавање рада на рачунару (Windows
Operativni sistemi, MS office paket).
б) Градске месне заједнице
17. Радно место за послове градских
месних заједница - повереника за избегла и
расељена лица
Звање: саветник
Број службеника: 1
Опис послова: врши административне и
стручно-оперативне, финансијско-материјалне и
канцеларијске послове за потребе органа градских
месних заједница; послове на терену у вези изјаш–
њавања грађана на референдуму или другог обли–
ка личног изјашњавања, увођења самодоприноса
за територију месне заједнице и Града, изборе за
органе градских месних заједница, изборе за
одборнике, народне посланике и друге изборе;
административно-техничке и организационе пос–
лове у вези са одржавањем зборова грађана, сед–
ница органа градских месних заједница и вођења
записника на седницама органа месних заједница;
израду нацрта аката градских месних заједница и
њихово достављање надлежним органима и служ–
бама; даје информације и пружа помоћ грађанима
за остваривање њихових права и интереса пред
органима локалне самоуправе и врши и друге
послове које повере органи Града; врши стручне,
административно-техничке и друге послове у
складу са прописима којима се уређују права,
обавезе и положај избеглих и расељених лица и
сарађује са органима, удружењима и организаци–
јама на тим пословима, пружа стручно – техничку
помоћ у хуманитарним и другим акцијама које
организују месне заједнице, град или други органи
и организације на заштити и збрињавању
социјално или из других разлога угрожених
становника; спроводи мере противпожарне
заштите и врши друге послове које одреди
начелник управе.
Услови: високо образовање из научне
области правне науке, односно других друштвено
- хуманистичких наука на студијама другог степе–
на (дипломске академске студије - мастер, специ–
јалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије) 240 ЕСПБ, односно завршен
правни, односно други факултет у области
друштвено - хуманистичких наука у трајању од
најмање четири године, најмање пет година радног
искуства у струци, положен државни стручни
испит и познавање рада на рачунару (Windows
Operativni sistemi, MS office paket).
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18. Радно место за безбедност и одбрану
Звање: саветник
Број службеника: 1
Опис послова: обавља нормативно-управне
послове из делокруга групе, припрема планове,
програме, евиденције, извештаје и друга акта из
области
ванредних
ситуација,
одбране,
безбедности здравља на раду и заштите од пожара
и других елементарних непогода. Координира са
представницима МУП-а, Министарства одбране,
Медицине рада, органима, организацијама и
агенцијама на припреми планова, програма и
извршењу задатака и прописаних мера из области
ванредних ситуација, одбране, безбедности и
здравља на раду и заштите од пожара и других
елементарних непогода, даје предлоге начелнику
управе о потреби обезбеђења финансијских и
других средстава за набавку потребне опреме и
других средстава ради спровођења мера и задатака
из надлежности групе. Обавља и друге послове
које одреди начелник управе. Учествује у
планирању, организовању, обуци и спровођењу
активности на пословима одбране и заштите од
пожара и других елементарних непогода и вођења
одговарајуће евиденције (израда базе података). У
раду сарађује са свим институцијама и органима у
вршењу обуке и спровођењу других активности на
пословима одбране и заштите од пожара и других
елементарних непогода. Обавља и друге послове
по налогу шефа Службе и начелника Управе.
Услови: високо образовање из научне
области техничко – технолошких наука на студи–
јама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије) у обиму од
240 ЕСПБ, односно завршен технички факултeт у
најмањем трајању четири године, односно
завршен факултет безбедности у трајању од
најмање четири године, положeн државни стручни
испит, најмање 3 године радног искуства у струци,
безбедносна провера прописана законом о одбрани
и тајности података и познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket).
3. ОДСЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ,
ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И
ИНФОРМАТИКУ
19. Радно место шефа одсека
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: руководи радом одсека,
организује, координира и контролише обављање
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послова одсека, стара се о примени закона и
других прописа из надлежности одсека, обавља
стручне и административно - техничке послове у
вези одбране, ванредних ситуација и противпо–
жарне заштите и одговоран је за примену мера
противпожарне заштите, стара се о примени
закона у области безбедности и здрављу на раду,
стара се о примени закона о заштити становништва
од изложености дуванском диму, припрема прог–
раме и планове рада и извештаје о раду одсека,
прати стање у одсеку и даје иницијативу за
решавање питања у области за које је одсек обра–
зован, пружа стручну помоћ радницима у раду,
стара се о спровођењу прописа о канцеларијском
пословању, архивској грађи противпожарној
заштити, саставља извештај о кретању предмета у
управном поступку и извештај о ажурности рада
градских управа у решавању у управним стварима,
израђује програм и план текућег инвестиционог
одржавања пословног простора које користе
градске управе, учествује у изради програма и
плана јавних набавки које се односе на набавку
добара и услуга за градске управе, учествује у
планирању развоја, одржавања и сигурности
рачунарско-комуникационе инфраструктуре, води
евиденцију о присутности на раду и друге послове
које одреди начелник.
Услови: високо образовање из научне
области правне науке – дипломирани правник на
основним академским студијама у обиму од најма–
ње 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студи–
јама, мастер струковним студијама, специјалис–
тичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно завршен правни
факултeт у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, поло–
жен државни стручни испит, најмање 5 година
радног искуства у струци и познавањe рада на
рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office
paket).
Служба обезбеђења, одржавањa и помоћно
техничких послова
20. Радно место шефа Службе
Намештеник - прва врста радних места
Број намештеника: 1
Опис послова: непосредно руководи,
организује, координира и контролише обављање
послова Службе. Стара се о благовременом
умножавању и достављању материјала за седнице
Скупштине града и других органа и радних тела
органа града, уредном одржавању хигијене у
просторијама и дворишту зграде Скупштине гра–
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да, стара се о сали за одржавање седница Скупш–
тине града и води евиденцију издавања, стара се о
одржавању, регистрацији и коришћењу моторних
возила, стара се о техничкој исправности возила, о
обезбеђењу зграде и реда у згради, стара се о
извршењу контроле уласка и изласка из зграде,
уређењу и загревању просторија, оверава путне
налоге за возила, утврђује распоред рада возача,
физички и технички обезбеђује зграду, контролу
улазака и излазака из зграде Скупштине града,
евиденцију о уласку и изласку из зграде, контролу
спровођења мера противпожарне заштите и друге
послове које одреди начелник.
Услови: високо образовање из научне
области технике на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке струковне студије) у обиму од
240 ЕСПБ, односно завршен технички факултeт у
трајању од најмање четири године, положен
државни стручни испит, најмање 5 година радног
искуства у струци и познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket).
21. Радно место портира
Намештеник – четврта врста радних места
Број намештеника: 4
Опис послова: врши послове физичког и
противпожарног обезбеђења зграде и имовине,
врши контролу уласка и изласка из зграде и
утврђује идентитет лица која улазе у зграду, даје
обавештења странкама о распореду службених
просторија и радника, стара се о паркинг простору
испред зграде и води евиденције о томе, спроводи
мере противпожарне заштите и друге послове које
одреди начелник.
Услови: стечено средње образовање у
трогодишњем или четворогодишњем трајању,
дозвола за ношење оружја и положен курс за
противпожарну заштиту.
22. Радно мeсто домара
Намештеник – четврта врста радних места
Број намештеника: 1
Опис послова: врши занатске послове,
поправку, прeглeд и одржавањe инвeнтара, урeђаjа
и инсталациjа у просториjама органа града и
мeсним канцeлариjама, врши прeношeњe опрeмe и
инвeнтара за потрeбe органа града, спроводи мере
противпожарне заштите и врши другe пословe
коje одрeди начeлник.
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Услови: стечено средње образовање у
трогодишњем трајању.
23. Радно мeсто тeлeфонистe
Намештеник – четврта врста радних места
Број намештеника: 1
Опис послова: врши канцеларијске посло–
ве успостављања тeлeфонских вeза и води eвидeн–
циjу свих обављeних тeлeфонских разговора, стара
сe о исправности тeлeфонских урeђаjа, спроводи
мере противпожарне заштите, одговоран је за
квалитетно и благовремено пружање услуга преко
телефонске централе и врши другe пословe коje
одрeди начeлник.
Услови: стечено средње образовање у
трогодишњем трајању.
24. Радно мeсто возача
Намештеник – четврта врста радних места
Број намештеника: 2
Опис послова: врши занатске послове
возача за потрeбe органа града, стара сe о
одржавању возила, води одговараjућу eвидeнциjу
о извршeном прeвозу, стара се о хигијени возила,
о исправном функционисању возила, предлаже
потребне поправке, замене делова возила и
опреме, спроводи мере противпожарне заштите и
врши другe пословe коje одрeди начeлник.
Услови: стечено средње образовање у
трогодишњем или четворогодишњем трајању,
положeн возачки испит „Б“ категорије.
25. Радно мeсто за слагањe
умножавањe матeриjала
Намештеник – четврта врста радних места
Број намештеника: 1

и

Опис послова: врши помоћне послове
умножавања матeриjала и аката, слажe и спаjа
сложeни матeриjал, води eвидeнциjу о количини
умноженог материјала, стара сe о одржавању
срeдстава за умножавањe матeриjала, спроводи
мере противпожарне заштите и врши другe
пословe коje одрeди начeлник.
Услови: стечено средње образовање у
трогодишњем трајању.
Интерни бифе
26. Радно место руководиоца интерног бифеа
Намештеник – четврта врста радних места
Број намештеника: 1
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Опис послова: руководи и организује рад
интерног бифеа, стара се о уредној снабдевености
и асортиману робе, води евиденцију о утрошку
намирница и контролише утрошак намирница,
подноси извештај о утрошку и врши занатске
послове коje сe односe на припрeмањe кафe и чаjа
и услуживање топлим и хладним напитцима,
одржава чистоћу и хигијену инвентара и бифеа,
спроводи мере противпожарне заштите и врши
другe пословe коje одреди начeлник.
Услови: стечено средње образовање у
трогодишњем трајању образовног профила кувар.
27. Радно мeсто конобара
Намештеник – четврта врста радних места
Број намештеника: 1
Опис послова: послужује топлим и
хладним напицима запослене у градским
управама, спроводи мере противпожарне заштите
и врши другe пословe коje одреди начeлник.
Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању и положен испит за
стручну оспособљеност за вршење послова
конобара.
28. Радно мeсто кафе куварице
Намештеник – четврта врста радних места
Број намештеника: 1
Опис послова: припрема топле и хладне
напитке, одржава чистоћу и хигијену инвентара и
кафе кухиње, спроводи мере противпожарне
заштите и врши другe пословe коje одреди
начeлник.
Услови: стечено средње образовање у
трогодишњем трајању образовног профила кувар.
29. Радно мeсто за одржавањe чистоћe
Намештеник – пета врста радних места
Број намештеника: 2
Опис послова: врши манипулативне
пословe чишћeња и одржавања хигиjeнe у
просториjама о којима се старају органи града,
стара се о одржавању зеленила у радним
просторима и холовима, спроводи мере
противпожарне заштите и врши другe пословe
коje одрeди начeлник.
Услови: стечено основно образовање.
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Пријемна канцеларија и писарница
30. Радно мeсто шеф пријемне канцеларије и
писарнице
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: руководи радом пријемне
канцеларије и писарнице, организуje, координира
и контролишe извршење послова писарнице и
пријемне канцеларије, врши канцеларијске и
документационе
послове
прегледања,
распоређивања, евидентирања, обрађивања и
достављања у рад аката односно предмета,
здруживања предмета у рокове и отварања поште,
води евиденицију о кретању предмета у управном
поступку, презавођење нерешених предмета на
крају године, стара сe о благоврeмeном урeдном и
законитом обављању послова и спровођeњу
прописа о канцeлариjском пословању и архивскоj
грађи, припрема извештаје за потребе органа
Града и других државних органа, припрeма
извeштаje о крeтању прeдмeта у управном
поступку, даје странкама упутства и обавештења,
спроводи мере противпожарне заштите и врши
другe пословe коje одрeди начeлник.
Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије) у
образовно научном пољу друштвено – хуманис–
тичких наука, у обиму од 240 ЕСПБ, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године друштвеног смера, положен државни
стручни испит, најмање 5 година радног искуства
у струци и познавањe рада на рачунару (Windows
Operativni sistemi, MS office paket).
31. Радно место за пријем и распоређивање
пореских пријава и других аката
Звање: Млађи саветник
Број службеника: 1
Опис послова: врши канцеларијске
послове примања пореских пријава и других
поднесака и прилога, контролише исправност
поднесака и прилога, даје странкама упутства и
обавештења, прима пошту и класификује
предмете, издаје уверења о животу и уверења о
породичном стању за запослене у иностранству,
спроводи мере противпожарне заштите и врши
друге послове које одреди начелник.
Услови: високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске
студије – мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије) у
образовно
научном
пољу
друштвено
–
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хуманистичких наука, односно завршен факултет
друштвених наука у трајању од најмање 4 године,
односно основне академске студије првог степена
у обиму 240 ЕСПБ бодова, положен државни
стручни испит, најмање 1 годинa радног искуства
у струци и познавањe рада на рачунару (Windows
Operativni sistemi, MS office paket).
32. Радно мeсто за примањe и распорeђивањe
аката
Звање: Виши референт
Број службеника: 1
Опис послова: врши канцеларијске
послове примања поднесака и прилога,
контролише исправност поднeсака и прилога, даје
странкама упутства и обавештења, стара се о
наплати таксе за поднеске у складу са прописима,
прима пошту и класификуje прeдмeтe, спроводи
мере противпожарне заштите и врши другe
пословe коje одрeди начeлник.
Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању, положен државни
стручни испит, најмање 5 година радног искуства
у струци и познавањe рада на рачунару (Windows
Operativni sistemi, MS office paket).
33. Радно мeсто за архивирањe прeдмeта
и аката 1
Звање: Сарадник
Број службеника: 1
Опис послова: врши канцеларијске
послове класификациjе завршeних прeдмeта,
одлагања прeдмeта у архиву писарницe и
развођења аката који се враћају ради архивирања,
води eвидeнциjу о архивираним прeдмeтима,
прeноси рeшeнe прeдмeтe послe одрeђeног рока у
архивски дeпо, излучуje прeдмeтe из архивског
дeпоа комe je протeкао рок чувања, прeдаje
архивску грађу надлeжном архиву, стара се о
поштовању прописаних рокова за архивирање
предмета, издаје преписе решења и предмета из
архиве на реверс, спроводи мере противпожарне
заштите и врши другe пословe коje одрeди
начeлник.
Услови: високо образовање из научне
области друштвено – хуманистичких наука на
студијама првог степена (основне академске
студије, основне струковне студије), односно на
студијама у трајању од три године 180 ЕСПБ или
виша школска спрема, најмање три године радног
искуства у струци, положен државни стручни
испит и познавање рада на рачунару (Windows
Operativni sistemi, MS office paket).
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34. Радно мeсто за архивирањe прeдмeта
и аката 2
Звање: Виши референт
Број службеника: 1
Опис послова: врши канцеларијске
послове класификациjе завршeних прeдмeта,
одлагања прeдмeта у архиву писарницe и
развођења аката који се враћају ради архивирања,
води eвидeнциjу о архивираним прeдмeтима,
прeноси рeшeнe прeдмeтe послe одрeђeног рока у
архивски дeпо, излучуje прeдмeтe из архивског
дeпоа комe je протeкао рок чувања, прeдаje
архивску грађу надлeжном архиву, стара се о
поштовању прописаних рокова за архивирање
предмета, спроводи мере противпожарне заштите
и врши другe пословe коje одрeди начeлник.
Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању, положен државни
стручни испит, најмање 5 година радног искуства
у струци и познавањe рада на рачунару (Windows
Operativni sistemi, MS office paket).
35. Радно мeсто за eкспeдициjу поштe
Намештеник – четврта врста радних места
Број намештаника: 1
Опис послова: врши занатске послове,
разврставања и отпрeмања поштe за потрeбe
градских управа и органа града, води прописане
евиденције у области експедиције поште,
спроводи мере противпожарне заштите и врши
другe пословe коje одрeди начeлник.
Услови: стечено средње образовање у
трогодишњем трајању, односно III степен стручне
спреме.
36. Радно мeсто достављача поштeвозача
Намештеник – пета врста радних места
Број намештаника: 1
Опис послова: врши манипулативне
послове прeузимања пошиљки са поштe,
разврстава и заводи пошту, разноси и уручуje
пошиљкe и односи пошиљкe на пошту, врши
доставу позива, решења, других аката из
надлежности органа града и материјала за седнице
органа локалне самоуправе, обавља пословe
возача и другe пословe коje одрeди начeлник.
Услови: основна школа и положен испит
за возача „Б“ категорије.
Служба за јавне набавке и инвестиције
37. Радно мeсто шeфа Службе
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
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Опис послова: руководи радом Службе,
нeпосрeдно организуje, координира и контролишe
извршавањe послова коjи сe односe на поступак
јавне набавкe добара и услуга и уступања
извођeња радова у складу са Законом о jавним
набавкама, учествује у спровођењу поступка
јавних набавки, добара, услуга и радова, прати
реализацију инвестиција које се финансирају из
буџета града у складу са Законом о планирању и
изградњи, спроводи мере противпожарне заштите
и врши другe пословe које одреди начелник и
одговоран је за законитост доделе уговора о јавној
набавци добара, услуга и радова.
Услови: високо образовање из научне
области правне науке, на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специја–
листичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), у обиму од најмање 240 ЕСПБ
односно завршен правни факултeт у најмањем
трајању четири године, положен испит за рад у
органима државне управе,
сертификат
службеника за јавне набавке, најмање 5 година
радног искуства, познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket).
Група за јавне набавке
38. Радно мeсто руководиоца групе за
јавне набавке
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: руководи радом групе,
нeпосрeдно организуje, координира и контролишe
извршавањe послова коjи сe односe на поступак
набавкe добара и услуга и уступања извођeња
радова у складу са Законом о jавним набавкама,
учествује у изради конкурсне документације и у
спровођењу поступка јавних набавки добара,
услуга и радова, води све потребне евиденције у
области спровођења поступка јавних набавки,
спроводи мере противпожарне заштите и врши
другe пословe које одреди начелник.
Услови: високо образовање из научне
области економске науке, на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије, специјалис–
тичке струковне студије), у најмањем обиму од
240 ЕСПБ бодова односно завршен eкономски фа–
култeт у најмањем трајању четири године, поло–
жен испит за рад у органима државне управе, сер–
тификат службеника за јавне набавке, најмање 5
година радног искуства, познавање рада на рачу–
нару (Windows Operativni sistemi, MS office paket).
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39. Радно место за административнофинансијске послове
Звање: Виши референт
Број службеника: 2
Опис послова: врши стручно-оперативне
и финансијско-материјалне послове у поступку
јавне набавке добара, услуга и радова на које се не
примењује Закон о јавним набавкама, преузима
извршене набавке добара и води евиденцију о
издатом потрошном материјалу, стању залиха у
магацину, саставља требовање за набавку и издаје
опрему и потрошни материјал на основу
требовања, задужује кориснике опреме по
реверсима, обезбеђује инвентарске бројеве
односно кодове, одговоран је за материјално
финасијско стање материјала, опреме и инвентара,
спроводи мере противпожарне заштите и врши
друге послове које одреди начелник.
Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању, положен државни
стручни испит, најмање 5 година радног искуства
у струци и познавањe рада на рачунару (Windows
Operativni sistemi, MS office paket).
Група за инвестиције
40. Радно место рукводиоца групе
инвестиције
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1

за

Опис послова: руководи радом групе,
нeпосрeдно организуje, координира и контролишe
реализацију инвестиције која се финансира из
буџета града, а која се односи на изградњу,
доградњу, реконструкцију и адаптацију објеката,
врши
стручни
надзор,
спроводи
мере
противпожарне заштите и врши друге послове у
вези реализације инвестиције.
Услови: високо образовање из научне об–
ласти машинства на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјал–
истичке академске студије, специјалистичке стру–
ковне студије), у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, односно завршен машински факултет у
најмањем трајању четири године, одговарајућа
лиценца за вршење стручног надзора, положен
државни стручни испит, најмање 5 годинa радног
искуства у струци, познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket).
41. Радно место за стручни надзор
Звање: Саветник
Број службеника: 1
Опис послова: нeпосрeдно прати реализа–
цију инвестиције која се финансира из буџета
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града, а која се односи на изградњу, доградњу,
реконструкцију и адаптацију објеката и врши
стручни надзор у складу са Законом о планирању
и изградњи, врши послове у вези техничког
пријема и прибављања употребне дозволе,
спроводи мере противпожарне заштите и врши
друге послове у вези реализације инвестиције.
Услови: високо образовање из научне об–
ласти грађевине, односно машинства, односно
електротехнике на студијама другог степена (дип–
ломске академске студије - мастер, специјалис–
тичке академске студије, специјалистичке стру–
ковне студије) у обиму од најмање 240 ЕСПБ бо–
дова односно завршен грађевински, односно ма–
шински факултeт односно електротехнички факу–
лтет у најмањем трајању четири године, одговара–
јућа лиценца за вршење стручног надзора, поло–
жен државни стручни испит, најмање 3 годинe
радног искуства, познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket).
42. Радно мeсто за правнe пословe у
области jавних набавки
Звање: Саветник
Број службеника: 1
Опис послова: врши нормативне и друге
правне послове у области jавних набавки, израђуje
нацртe и прeдлогe аката у вeзи jавних набавки,
стара се о поштовању рокова у поступцима јавних
набавки, прати и проучава прописe у области
jавних набавки, учествује у отварању понуда за
доделу уговора у поступку јавне набавке добара,
радова и услуга, спроводи мере противпожарне
заштите и врши другe пословe коje одрeди
начeлник.
Услови: високо образовање из научне
области правне науке на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке струковне студије) у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, завршен правни
факултет у најмањем трајању четири године,
положен државни стручни испит, сертификат
службеника за јавне набавке, најмање 3 годинe
радног искуства, познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket).
Служба за информатику
43. Радно место шефа службе
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: руководи радом Службе,
организује, координира и контролише обављање
послова лужбе, учествује у планирању развоја и

17. јун 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА

обавља најсложеније послове у подручју плани–
рања развоја, одржавања и сигурности рачунар–
ско-комуникационе инфраструктуре, учествује у
организовању и надгледа активности набавке, из–
раде и одржавања наменских пакета и базе пода–
така за кориснике, као и електронских архива,
надгледа активности на успостављању одржавању
и развоју информационих сервиса, надгледа изра–
ду и примену интерних стандарда, препорука и
правила понашања корисника информационе
инфраструктуре, прати, проучава и примењује
законске и друге прописе из подручја информаци–
оне технологије, води евиденцију о присутности
на раду, спроводи мере противпо–жарне заштите и
врши друге послове које одреди начелник.
Услови: високо образовање из научне
области електротехнике односно, технике на
студијама другог степена (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије) у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова односно,
завршен електротехнички, односно технички
факултет у најмањем трајању четири године,
положен државни стручни испит, најмање 5
година радног искуства у струци.
44. Радно место администратор сервера
и локалне мреже
Звање: Саветник
Број службеника: 1
Опис послова: врши стручно-техничке
послове који се односе на учествовање у
активностима планирања развоја и одржавање
сервера и локалне мреже у припреми и набавци
опреме за кориснике, планира расподелу,
инсталира, конфигурише и одржава сервере у
сарадњи са администратором WEB сервиса, ради
на пословима везаним за WEB сервисе корисника,
пружа подршку корисницима приликом рада на
мрежи, документује активности у вези са
управљањем сервисерима, инсталира и подешава
локалну мрежу радне станице и мрежне картице,
прати рад, одржава и сервисира локалну мрежу,
води документацију о инсталираној опреми,
софтверу и обављеним радовима, пријављује
сигурносне
инциденте,
спроводи
мере
противпожарне заштите и врши друге послове које
одреди начелник.
Услови: високо образовање из научне
области електротехнике на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке струковне студије) у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова односно завршен
електротехнички факултет у најмањем трајању
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четири године, положен државни стручни испит,
најмање 3 годинe радног искуства у струци.
45. Радно место администратора
апликација /програмер и WEB сервиса/
Звање: Саветник
Број службеника: 1
Опис послова: врши стручно-техничке
послове који се односе на учествовање у
планирању набавке нових програмских алата и
корисничких апликација, одржава постојеће
апликације, учествује у дефинисању и изради
пројектних задатака за израду корисничких апли–
кација, програмира и тестира апликацију и надзире
њен рад, инсталира и прилагођава апликацију
рачунару корисника и обучава корисника за рад са
апликацијом, претражује базе података и израђује
извештаје на основу упита, води документацију о
инсталираним апликацијама и програмским
пакетима, учествује у активностима планирања
развоја и одржавања информационих сервиса који
обухвата WWW корисничке сервисе и FTP
кориснике, као и посебних база податакаинформационих система доступних путем мреже,
надзире и одржава програмску подршку у сарадњи
са надлежним особама и службама, координира
рад оператера који раде на пословима везаним за
информационе сервисе, води документацију о
пословима
управљања
информационим
сервисима, спроводи мере противпожарне заштите
и врши друге послове које одреди начелник.
Услови: високо образовање из научне
области електротехнике на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке струковне студије) у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова односно завршен
електротехнички факултет у најмањем трајању
четири године, положен државни стручни испит,
најмање 3 годинe радног искуства у струци.
46. Радно место пројектанта базе података
Звање: Саветник
Број службеника: 1
Опис послова: учествује у изради
потребних анализа, база података, софтвера и
извештаја на бази користећи софтверске алате и
систем управљања базом података, спроводи мере
противпожарне заштите и врши друге послове које
одреди начелник одељења.
Услови: високо образовање из научне
области електротехнике на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке струковне студије) у обиму од
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најмање 240 ЕСПБ бодова односно завршен
електротехнички факултет у најмањем трајању
четири године, положен државни стручни испит,
најмање 3 годинe радног искуства у струци.
47. Радно место систем администратора
Звање: Саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Пружа стручну помоћ
корисницима и врши обуку корисника у градским
управама, остварује повезивање са базом података
јединственог информационог система, израђује
извештаје, анализе и информације за потребе
Управе, стара се о благовременом и ажурном
уносу података, послове дијагностичара приликом
кварова техничких средстава- рачунара, штампача
и опреме, спроводи мере противпожарне заштите
и врши друге послове по налогу начелника Управе
и шефа одсека.
Услови: високо образовање из научне
области електротехнике на студијама другог
степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке струковне студије) у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова односно завршен
електротехнички факултет у најмањем трајању
четири године, положен државни стручни испит,
најмање 3 годинe радног искуства у струци.
СЛУЖБА ПРАВНЕ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА
48. Радно мeсто шeфа Службe
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: врши послове правне
помоћи који се односе на
давање
правних
савета, састављање тужбе, предлога, молбе,
представке, уговора, тестамента, изјаве и друге
исправе и заступања грађана пред судовима и
државним органима, врши другe пословe утврђене
законом о адвокатури и Одлуком о служби правне
помоћи, води евиденцију о присутности на раду,
спроводи мере противпожарне заштите и врши
другe пословe коje одрeди начeлник.
Услови: високо образовање из научне
области правне науке на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специја–
листичке академске студије, специјалистичке
струковне студије) у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова односно завршен правни факултeт у
најмањем трајању четири године, положен
правосудни испит, познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket) и
најмање 5 година радног искуства у струци.

17. јун 2017. године

49. Радно мeсто за правнe пословe
Звање: Саветник
Број службеника: 2
Опис послова: врши правне послове који
се односе на давање правних савета, састављање
тужбе, предлога, молбе, представке, уговора,
тестамента, изјаве и друге исправе и заступања
грађана пред судовима и државним органима,
врши другe пословe утврђене законом о
адвокатури и Одлуком о служби правне помоћи,
води eвидeнциjу наплаћeних накнада за извршeнe
услугe, води упис грађана о пружeноj правноj
помоћи, спроводи мере противпожарне заштите и
врши другe пословe коje одрeди начeлник.
Услови: високо образовање из научне
области правне науке на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специја–
листичке академске студије, специјалистичке
струковне студије) у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова односно завршен правни факултeт у
најмањем трајању четири године, положен
правосудни испит, познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket) и
најмање 3 годинe радног искуства у струци.
50. Радно место Саветник за заштиту
права пацијената
Звање: Саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Обавља послове саветника
за заштиту пацијената утврђене Законом о
правима пацијената и прописима донетим на
основу тог закона. Сарађује са установама,
приватном лекарском, односно стоматолошком
праксом, здравственом инспекцијом, заштитником
права грађана, Службом правне помоћи Градске
управе, као и другим органима и организацијама у
вези заштите права пацијената. Обавља и друге
послове које одреди начелник Управе.
Услови: дипломирани правник (високо
образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена - дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије) у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова односно
завршен правни факултeт у трајању од најмање
четири године, положeн стручни испит за рад у
органима државне управе, најмање 3 године
радног искуства у струци, познавање прописа из
области здравства и познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket) и
најмање 3 годинe радног искуства у струци.
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51. Радно мeсто дактилографа – оператера
Намештеник – четврта врста радних места
Број намештеника: 1
Опис послова: врши дактилографскe
пословe за Службу правнe помоћи и Градске
управe и другe пословe коje одрeди начeлник.
Услови: дактилограф I-а или I-б класe и
познавањe рада на рачунару.
ГЛАВА XII
НАЗИВИ РАДНИХ МЕСТА, ЗВАЊА, ВРСТЕ
РАДНИХ МЕСТА НАМЕШТЕНИКА, БРОЈ
СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА,
ОПИСИ РАДНИХ МЕСТА И ПОСЕБНИ
УСЛОВИ ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ У ГРАДСКОЈ
УПРАВИ ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА
Члан 59.
Укупан број систематизованих радних
места је 20, са 24 извршиоца и то:
-

1 службеник на положају
17 радних места са 20 службеника
2 радна места са 3 намештеника

Положаји:
-

Службеник на положају I група .......... 1

Извршилачка радна места:
Звање

Број радних места

Број службеника

Самостални саветник

6

6

Саветник

9

12

Млађи саветник

/

/

Сарадник

/

/

Млађи сарадник

/

/

Виши референт
Референт

1
/

1
/

Млађи референт

1

1

Намештеници:
Намештеник – IV врста радних места

2

Члан 60.
1. Радно место: Начелник Управе
Звање: Службеник на положају – I група
Број службеника на положају I групе: 1

3
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Опис послова: руководи, представља и
заступа Управу, организује, координира и контро–
лише обављање послова Управе и појединих
запослених, распоређује руководиоце унутраш–
њих организационих јединица и запослене у
складу са актом о унутрашњем уређењу и система–
тизацији, распоређује послове на организационе
јединице, односно непосредне извршиоце и пружа
потребну стручну помоћ, обезбеђује законито,
ефикасно и стручно обављање послова из
делокруга Управе, доноси и потписује акта из
надлежности Управе, потписује акта Управе која
се упућују Скупштини града, Градском већу и
Градоначелнику, одлучује о правима, обавезама и
одговорностима запослених у Управи, подноси
Скупштини града, Градоначелнику и Градском
већу извештај о раду Управе, решава о сукобу
надлежности између унутрашњих организационих
јединица, стара се о извршавању радних обавеза
запослених у Управи, обавља најсложеније
послове из делокруга рада Управе, врши и друге
послове који су му законом, Статутом и другим
актима Града стављени у надлежност и одговара за
благовремено, законито и правилно извршавање
послова Градском већу и Скупштини града.
Услови: стечено високо образовање из
научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит и најмање пет
година радног искуства у струци.
1. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПОСЛОВЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1. Радно место руководиоца Канцеларије
за послове Градоначелника
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: руководи Канцеларијом,
обавља сложене стручне нормативно - правне
послове из надлежности Канцеларије који се
односе на обезбеђивање и припрему материјала за
рад Градоначелника, заменика Градоначелника,
помоћника Градоначелника, планира, усмерава и
надзире рад Канцеларије, учествује у припреми
свих врста аката из надлежности Канцеларије,
прибавља мишљења и информације у вези аката
које доноси или предлаже Градоначелник, стара се
о достављању аката Градоначелника, послове који
се односе на праћење извршења аката
Градоначелника,
учествује
у
припреми
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појединачних управних аката, организује рад
Канцеларије и обједињује рад запослених у
Канцеларији, пружа стручну помоћ запосленима,
обавља студијско- аналитичке послове и друге
послове које му одреди начелник Управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит и најмање пет
година радног искуства у струци.
3. Радно место за стручне послове за
Градоначелника
Звање: Саветник
Број службеника: 2
Опис послова: врши нормативно-правне и
студијско - аналитичке послове који се односе на
стручну припрему материјала за рад Градоначел–
ника, заменика Градоначелника и помоћника
Градоначелника, послове израде аката које доноси
Градоначелник, израде нацрта уговора које закљу–
чује Градоначелник, стара се о обезбеђивању
евиденције о раду и одлучивању Градоначелника,
даје стручна мишљења у вези остваривања
надлежности, као и друге послове које му одреди
руководилац Канцеларије или начелник Управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит и најмање три
године радног искуства у струци.
2. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПОСЛОВЕ
ГРАДСКОГ ВЕЋА
4. Радно место руководиоца
Канцеларије за послове Градског
већа
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: руководи Канцеларијом,
обавља сложене стручне нормативно-правне пос–
лове из надлежности Канцеларије који се односе
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на обезбеђивање и припрему материјала за рад
Градског већа, врши управно-правне послове, уче–
ствује у припреми најсложенијих појединачних
управних аката и других појединачних аката из
надлежности Канцеларије, врши студијско-анали–
тичке послове, послове припремања извештаја,
информација и других стручних материјала,
планира, усмерава и надзире рад Канцеларије,
стара се о достављању аката Градског већа, врши
послове који се односе на праћење извршења аката
Градског већа, стара се о обезбеђивању евиденције
о раду и одлучивању Градског већа, организује рад
Канцеларије и обједињује рад запослених у
Канцеларији, пружа стручну помоћ запосленима и
врши друге послове које му одреди начелник
Управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит и најмање пет
година радног искуства у струци.
5. Радно место за стручне послове за
Градско веће
Звање: Саветник
Број службеника: 2
Опис послова: врши нормативно правне
послове који се односе на обезбеђивање и при–
прему материјала за рад Градског већа, израђује
предлоге управних аката за одлучивање у другом
степену, врши послове правно техничког уређи–
вања предлога аката које утврди Градско веће као
овлашћени предлагач и израде предлога аката које
у оквиру своје надлежности доноси Градско веће,
обавља студијско аналитичке послове везане за
седнице Градског већа, послове припремања ма–
теријала за седнице Градског већа, вођења и сас–
тављања записника о току рада на седницама Гра–
дског већа, старање о објављивању информација и
аката који се односе на рад Градског већа, израда
Информатора о раду Скупштине, Градоначелника,
Градског већа и Управе, друге послове у складу са
Законом о слободном приступу информацијама од
јавног значаја као и друге послове које му одреди
руководилац Канцеларије или начелник Управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
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академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит и најмање три
године радног искуства у струци.
3. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА СТРУЧНА
РАДНА ТЕЛА ИЗВРШНИХ ОРГАНА
6. Радно место руководиоца
Канцеларије за стручна радна тела
извршних органа
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: руководи Канцеларијом,
обавља сложене стручне послове из надлежности
Канцеларије који се односе на обезбеђивање и
стручну припрему материјала за рад стручних
радних тела Градског већа и Градоначелника која
нису у надлежности других управа, планира,
усмерава и надзире рад Канцеларије, припреми
свих врста аката из надлежности Канцеларије,
прибавља мишљења и информације у вези аката
које доносе или предлажу стручна радна тела,
стара се о достављању аката Градском већу и
Градоначелнику, учествује у припреми појединач–
них управних аката, организује рад Канцеларије и
обједињује рад запослених у Канцеларији, пружа
стручну помоћ организацијама цивилног друштва
у поступку пројектног финансирања, пружа
стручну помоћ запосленима, обавља студијско аналитичке послове и друге послове које му
одреди начелник Управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит и најмање пет
година радног искуства у струци.
7. Радно место за послове припремања и
одржавања седница радних тела
Градског већа
Звање: Саветник
Број службеника: 1
Опис послова: обезбеђује и припрема
материјал радних тела Градског већа, која нису у
надлежности других управа, обавља стручне пос–
лове који се односе на припрему и организовање
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седница радних тела, води записник на седницама
радних тела и евиденцију о седницама, правнотехнички обрађује акта са седница радних тела,
даје стручна мишљења у вези остваривања над–
лежности радних тела, обавља студијско – анали–
тичке послове и друге послове које му одреди
руководилац Канцеларије или начелник Управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит и најмање три
године радног искуства у струци.
8. Радно место за послове припремања и
одржавања седница радних тела
Градоначелника
Звање: Саветник
Број службеника: 1
Опис послова: обезбеђује и припрема
материјал радних тела Градоначелника, која нису
у надлежности других управа, обавља стручне
послове који се односе на припрему и организо–
вање седница радних тела, води записник на
седницама радних тела и евиденцију о седницама,
правно-технички обрађује акта са седница радних
тела, даје стручна мишљења у вези остваривања
надлежности радних тела, обавља студијско аналитичке послове и друге послове које му
одреди руководилац Канцеларије или начелник
Управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит и најмање три
године радног искуства у струци.
9. Радно место дактилографа
Звање: намештеник – четврта врста
радних места
Број намештеника: 1
Опис послова: обавља дактилографске
послове за потребе Канцеларије и Управе, врши
техничке послове у припремању материјала за
седнице радних тела Градског већа и Градоначел–
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ника, као и друге послове које му одреди
руководилац Канцеларије или начелник Управе.
Услови: Дактилограф, Iа или Iб класа, са
знањем рада на рачунарима
4. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПРОТОКОЛ И
ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ
10.
Радно
место
руководиоца
Канцеларије за протокол и односе са
јавношћу
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: обавља стручне послове у
вези протоколарних обавеза градоначелника и
других функционера Града, организовања свеча–
ности поводом Дана града и Градске славе,
празника и свечаних манифестација; припрема
програме и протоколе посета и организује посете
домаћих и страних делегација; припрема докумен–
тацију у вези протоколарних обавеза градоначел–
ника и других функционера Града; води календар
догађаја; врши стручне послове у вези сарадње и
удруживања Града са локалним самоуправама у
земљи и иностранству, обавља послове организа–
ције конверзацијског превођења и превођења
докумената за потребе градоначелника и других
функционера Града; руководи и надзире рад
Канцеларије, пружа стручну помоћ запосленима,
обједињује рад запослених у Канцеларији, обавља
студијско - аналитичке послове и друге послове
које му одреди начелник Управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне области филолошке науке или социолошке
науке или
политичке науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, знање
енглеског језика, познавање рада на рачунару (MS
Office пакет и Интернет), положен државни
стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци.
11. Радно место за послове односа са
јавношћу
Звање: Саветник
Број службеника: 1
Опис послова: обавља стручне послове
извештавања јавности о раду и активностима
градоначелника и других функционера Града;
организује конференције за медије и припрему
информативних и документационих материјала за
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јавно наступање Градоначелника, заменика
Градоначелника, као и припрему за јавни наступ
чланова Градског већа, прати објављивање
средстава информисања о раду органа локалне
самоуправе и догађајима у Граду; одржава сталну
комуникацију са представницима медија и обавља
студијско - аналитичке послове и друге послове
које му одреди руководилац Канцеларије или
начелник Управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне области филолошке науке или социолош–
ке науке или политичке науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и
Интернет), положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци.
12. Радно место за послове информисања
Звање: Саветник
Број службеника: 1
Опис послова: врши стручне послове
информисања о раду органа Града; поставља
писана документа, фотографије и аудио и видео
материјале o активности градоначелника, замени–
ка градоначелника, чланова Градског већа и
помоћника градоначелника на званичну Интернет
презентацију града Чачка; ажурира наведене
садржаје на Интернет презентацији града Чачка;
обезбеђује техничке услове за одржавање конфе–
ренција за новинаре, седница Градског већа; као и
фото и видео бележење активности градоначел–
ника, заменика градоначелника, председника
Скупштине, заменика председника Скупштине и
других изабраних и постављених лица; обавља
студијско - аналитичке послове и друге послове
које му одреди руководилац Канцеларије или
начелник Управе;
Услови: стечено високо образовање из
науче области филолошке науке или социолошке
науке или политичке науке или из научне области
електротехничко и рачунарско инжењерство на
основним академским студијама у обиму од нај–
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту–
дијама, мастер струковним студијама, специјал–
истичким академским студијама, специјалистич–
ким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
познавање рада на рачунару (MS Office пакет и
Интернет), положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци.
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5. СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ
ГРАДА
а) СЕКТОР ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
13. Радно место шефа Сектора за
скупштинске послове
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: руководи Сектором,
планира, усмерава и надзире рад Сектора, пружа
стручну помоћ запосленима у Сектору и обавља
најсложеније послове из надлежности Сектора,
прати извршење аката Скупштине града, прати
мандате лица која бира, именује, или поставља
Скупштина града, организује рад Сектора и
обједињује рад запослених у Сектору и обавља
друге послове које му одреди секретар Скупштине
или начелник Управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит и најмање пет
година радног искуства у струци.
14. Радно место за послове припремања
и одржавања седница Скупштине
Звање: Саветник
Број службеника: 1
Опис послова: обавља нормативноправне и стручно- оперативне послове који се
односе на припрему позива за седницу Скупштине
и стара се о њиховом благовременом достављању
одборницима и другим учесницима на седницама,
припрему и организовање припремних састанака
пред почетак седнице Скупштине, припрему
подсетника за рад на седници Скупштине, води
евиденцију о присуству одборника и води
записник о току рада на седници Скупштине,
правно-технички обрађује акта донета на седници
Скупштине, обавља стручне послове у вези са
објављивањем аката Скупштине, одговоран је за
благовремено достављање одборничких питања и
обавља друге послове које му одреди шеф
Сектора, секретар Скупштине или начелник
Управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
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мастер струковним студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит и најмање три
године радног искуства у струци.
15. Радно место дактилографа
Звање: намештеник – четврта врста
радних места
Број намештеника: 2
Опис послова: обавља дактилографске и
техничке послове за потребе Скупштине, радних
тела и одборника Скупштине, врши техничку
припрему за објављивање аката у Службеном
листу града Чачка, учествује у сравњивању
откуцаних аката, прекуцава текст снимка седнице
Скупштине за потребе Скупштине и врши друге
послове које одреди шеф Сектора, секретар
Скупштине или начелник Управе.
Услови: Дактилограф, Iа или Iб класа, са
знањем рада на рачунарима.
б) СЕКТОР ЗА РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ
16. Радно место шефа Сектора за радна
тела Скупштине
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: руководи Сектором,
планира, усмерава и надзире рад Сектора, пружа
стручну помоћ запосленима у Сектору и обавља
најсложеније послове из надлежности Сектора,
прати припрему материјала радних тела Скупшти–
не, обавља стручне послове у вези са организо–
вањем седница радних тела, стара се о записни–
цима са седница радних тела, распоређује послове
непосредним извршиоцима и пружа потребну
стручну помоћ и обавља друге послове које му
одреди секретар Скупштине или начелник Управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит и најмање пет
година радног искуства у струци.
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17. Радно место за послове припремања
и одржавања седница радних тела
Скупштине
Звање: Саветник
Број службеника: 2
Опис послова: обезбеђује и припрема
материјал радних тела Скупштине, обавља струч–
не послове који се односе на припрему и орга–
низовање седница радних тела, води записник на
седницама радних тела и евиденцију о седницама,
правно-технички обрађује утврђене предлоге
аката које радно тело, као овлашћени предлагач,
подноси Скупштини, даје стручна мишљења у
вези остваривања надлежности радних тела и
обавља друге послове које му одреди шеф Сек–
тора, секретар Скупштине или начелник Управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне области правне науке или економске науке
или политичке науке или из научне области
електротехничко и рачунарско инжењерство на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци.
в) КАНЦЕЛАРИЈА ПРЕДСЕДНИКА И
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
18. Радно место руководиоца
Канцеларије председника и заменика
председника Скупштине
Звање: Саветник
Број службеника: 1
Опис
послова:
руководи
радом
Канцеларије, надзире рад запослених, пружа
стручну помоћ запосленима и обавља послове
информисања одборника и грађана о раду
Скупштине града, интернет презентације органа
Града, врши припрему конференција за медије и
припрему информативних и документационих
материјала за јавно наступање председника и
заменика председника Скупштине града и
одборника и друге послове које му одреди
секретар Скупштине или начелник Управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне области правне науке или економске науке
или политичке науке или из научне области
електротехничко и рачунарско инжењерство на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
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специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и
најмање три године радног искуства у струци.
19. Радно место техничког секретара у
посланичкој и одборничкој канцеларији
Звање: млађи референт
Број службеника: 1
Опис послова: прима странке и разврстава
пошту за потребе посланичке и одборничке
канцеларије, води евиденцију странака које се
обраћају посланицима и предлаже начин
решавања проблема на које указује странка,
обавља послове за потребе одборничких група у
Скупштини града и обавља друге послове које му
одреди руководилац Канцеларије, секретар
Скупштине или начелник Управе.
Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању, положен државни
стручни испит и завршен приправнички стаж.
20. Радно место техничког секретара
председника
Скупштине
и
заменика
председника Скупштине
Звање: виши референт
Број службеника: 1
Опис послова: обавља послове у вези са
радом Канцеларије председника Скупштине и
заменика председника Скупштине, врши послове
евиденције о састанцима које заказују и на које су
позвани председник Скупштине и заменик
председника Скупштине, врши послове у вези са
налозима председника Скупштине и заменика
председника Скупштине и обавештава их о
извршењу истих, прима електронску пошту за
Скупштину и обавља друге послове које му одреди
руководилац Канцеларије, секретар Скупштине
или начелник Управе.
Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању, положен државни
стручни испит и најмање 5 година радног искуства
у струци.
ГЛАВА XIII
НАЗИВИ РАДНИХ МЕСТА, ЗВАЊА, БРОЈ
СЛУЖБЕНИКА, ОПИСИ РАДНИХ МЕСТА И
УСЛОВИ ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ У СЛУЖБИ ЗА
БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА ЧАЧКА
Члан 61.
Укупан број систематизованих радних
места је 3, са 3 ивршиоца и то:
- 2 радна места са 3 службеника
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Извршилачка радна места:
Звање

Број радних места

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт

2
1
/
/
/
/
/
/

Број службеника
2
1
/
/
/
/
/
/

Члан 62.
1. Радно место – Начелник Службе за
буџетску инспекцију
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Начелник Службе за
буџетску инспекцију, представља службу, стара се
о законитом, ефикасном и стручном обављању
послова, организује, обједињује и усмерава рад
службе, даје упутства и смернице за рад, одлучује
о правима , обавезама и одговорностима по основу
рада запослених, обавља послове инспекције над
директним и индиректним корисницима средстава
буџета града, јавним предузећима чији је оснивач
град, правним лицима основаним од стране тих
јавних предузећа, правним лицима над којима град
има директну или индиректну контролу над више
од 50% капитала или више од 50% гласова у
управном одбору као и над другим правним
лицима у којима јавна средства чине више од 50%
укупног прихода. Обавља студијско аналитичке
послове ради утврђивања чињеничног стања у
области материјално-финансијског пословања и
наменског и законитог трошења средстава
корисника буџетских средстава, организација,
предузећа, правних лица и других субјеката,
обавља послове анализе пословних књига,
извештаја, евиденција и друге документације код
корисника буџетских средстава и указује на
евентуалне неправилности,
израда акта
(записника) о контроли, управни послови
доношења решења за извршење мера које су
прописане записником, сарађује са другим
истражним,
правосудним
и
прекршајним
органима, извештава Градоначелника у случају
неправилности о утрошку средстава код појединих
буџетских корисника, подноси извештаје о
извршеним инспекцијама Градском већу и
Скупштини града, остварује сарадњу са буџетском
инспекцијом Министарства и ради друге послове
по налогу Градоначелника.
Услови: стечено високо образовање из
економске области на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
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студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету;
положен испит за рад у државним органима и
најмање 7 година радног искуства на пословима
интерне контроле, финансијске контроле или
рачуноводствено финансијским пословима.
2. Радно место – Буџетски инспектор 1
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: обавља послове инспекције
над директним и индиректним корисницима
средстава буџета града, јавним предузећима чији
је оснивач град, правним лицима основаним од
стране тих јавних предузећа, правним лицима над
којима град има директну или индиректну
контролу над више од 50% капитала или више од
50% гласова у управном одбору као и над другим
правним лицима у којима јавна средства чине
више од 50% укупног прихода. Обавља студијско
аналитичке послове ради утврђивања чињеничног
стања у области материјално-финансијског посло–
вања и наменског и законитог трошења средстава
корисника буџетских средстава, организација,
предузећа, правних лица и других субјеката,
обавља послове анализе пословних књига, извеш–
таја, евиденција и друге документације код
корисника буџетских средстава и указује на
евентуалне неправилности, израда акта (записни–
ка) о контроли, управни послови доношења
решења за извршење мера које су прописане
записником, сарађује са другим истражним,
правосудним и прекршајним органима, извештава
начелника у случају неправилности о утрошку
средстава код појединих буџетских корисника и
ради друге послове по налогу начелника.
Услови: стечено високо образовање из
економске области на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету;
положен испит за рад у државним органима и
најмање 5 година радног искуства на пословима
интерне контроле, финансијске контроле или
рачуноводствено финансијским пословима.
3.
Радно место – Буџетски инспектор 2
Звање: Саветник
Број службеника: 1
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Опис послова: Учествује у обављању
послова инспекције над директним и индиректним
корисницима средстава буџета града, јавним
предузећима чији је оснивач град, правним лицима
основаним од стране тих јавних предузећа,
правним лицима над којима град има директну или
индиректну контролу над више од 50% капитала
или више од 50% гласова у управном одбору као и
над другим правним лицима у којима јавна
средства чине више од 50% укупног прихода.
Учествује у обављању студијско аналитичких
послова ради утврђивања чињеничног стања у
области материјално-финансијског пословања и
наменског и законитог трошења средстава
корисника буџетских средстава, организација,
предузећа, правних лица и других субјеката,
учествује у анализи пословних књига, учествује у
припремању извештаја, евиденција и друге
документације код корисника буџетских средстава
и указује на евентуалне неправилности, учествује
у изради нацрта записника о контроли, учествује у
управним пословима доношења решења за
извршење мера које су прописане записником,
извештава начелника у случају неправилности о
утрошку средстава код појединих буџетских
корисника, обавља послове архивирања предмета,
ажурира базу података из надлежности службе и
обавља друге техничке
послове по налогу
начелника.
Услови: стечено високо образовање из
економске области на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним
студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету;
положен испит за рад у државним органима и
најмање 3 године радног искуства на пословима
интерне контроле, финансијске контроле или
рачуноводствено финансијским пословима.
ГЛАВА XIV
НАЗИВИ РАДНИХ МЕСТА, ЗВАЊА, БРОЈ
СЛУЖБЕНИКА, ОПИСИ РАДНИХ МЕСТА И
УСЛОВИ ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ У СЛУЖБИ ЗА
ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА
БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ГРАДА ЧАЧКА
Члан 63.
Укупан број систематизованих радних
места је 2, са 3 извршиоца и то:
- 2 радна места са 3 службеника
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Извршилачка радна места:
Звање

Број радних места

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт

1
1
/
/
/
/
/
/

Број службеника
1
2
/
/
/
/
/
/

Члан 64.
1. Радно место – Начелник Службе за
интерну ревизију
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Начелник Службе за
интерну ревизију, руководи и организује Службу,
обезбеђује највиши професионални ниво обавља–
ња интерне ревизије као битног елемента управ–
љачке структуре. Руководи ревизорским тимом и
даје упутства за обављање ревизије система,
ревизије усаглашености, финансијске ревизије,
ревизије информационих технологија и ревизије
успешности или комбинација наведених типова
ревизија; пружа савете руководству и запослени–
ма, припрема и подноси на одобрење градоначел–
нику нацрт стратешког и годишњег плана интерне
ревизије. Надгледа спровођење годишњег плана
интерне ревизије и примену методологије интерне
ревизије, врши расподелу радних задатака интер–
ним ревизорима и одобрава планове обављања
појединачне ревизије, омогућава сталну обуку и
прати рад интерних ревизора. Обезбеђује одржа–
вање организационих и професионалних етичких
стандарда. Припрема извештаја из делокруга рада
Службе. Самосталан је и креативан у раду, са
способношћу самосталног процењивања и
одлучивања.
Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена у области економских
наука (дипломске академске студије – мастер
економиста, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије – специјалиста
економиста), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године - дипломирани
економиста, положен испит за овлашћеног
ревизора у јавном сектору, положен испит за рад у
државним органима и најмање 7 година радног
искуства на пословима ревизије, интерне
контроле,
финансијске
контроле
или
рачуноводствено финансијским пословима.
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2. Радно место – Интерни ревизор
Звање: Саветник
Број службеника: 2
Опис послова: Интерни ревизор је у
обавези да ради у складу са прописима Републике
Србије и да у вршењу функције примењује међу–
народне стандарде интерне ревизије, Етички ко–
декс интерне ревизије и принципе објективности,
компетентности и интегритета. Обавља послове
централне
хармонизације
и
координације
спровођења методологије контроле и интерне
ревизије у јавном сектору локалне самоуправе,
формирање и одржавање информатичке базе
података неопходне за обављање послова интерне
ревизије. Учествује у изради нацрта стратешког и
годишњег плана ревизије. Сачињава периодичне и
годишње извештаје за послове које реализује у
извештајном периоду, обавља и друге послове по
налогу начелника Службе. Самосталан је и
креативан у раду, са способношћу самосталног
процењивања и одлучивања.
Услови: стечено високо образовање на
студијама другог степена у области економских
наука (дипломске академске студије – мастер
економиста, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије – специјалиста
економиста), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године - дипломирани
економиста, положен испит за овлашћеног
ревизора у јавном сектору, положен испит за рад у
државним органима и најмање 3 године радног
искуства на пословима интерне контроле,
финансијске контроле или рачуноводствено
финансијским пословима.
ГЛАВА XV
НАЗИВИ РАДНИХ МЕСТА, ЗВАЊА, ВРСТЕ
РАДНИХ МЕСТА НАМЕШТЕНИКА, БРОЈ
СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА,
ОПИСИ РАДНИХ МЕСТА И УСЛОВИ ЗА
ЗАПОСЛЕЊЕ У ГРАДСКОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЧАЧКА
Члан 65.
Укупан број систематизованих радних
места је 5, са 7 запослених и то:
- 3 функционера
- 2 радна места са 3 службеника
- 1 радно место са 1 намештеником
Функционери:
-

Градски правобранилац ....................... 1
Заменик градског правобраниоца ....... 2
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Извршилачка радна места:
Звање

Број радних места

Број службеника

Самостални саветник

/

/

Саветник
Млађи саветник

1
/

2
/

Сарадник

1

1

Млађи сарадник

/

/

Виши референт
Референт

/
/

/
/

Млађи референт

/

/

Намештеници:
Намештеник – IV врста радних места

1

1

Члан 66.
1. ГРАДСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ
Функционер
Број извршилаца: 1
Опис послова: Представља Правобрани–
лаштво, руководи радом Правобранилаштва,
обавља најсложеније послове из делокруга рада
Правобранилаштва, одговара за законито и
правилно извршавање послова; организује рад и
врши надзор над радом Правобранилаштва, доно–
си акта од значаја за несметан рад и функциони–
сање органа; одлучује о правима и дужностима
службеника и намештеника; предузима правне
радње и користи правна средства пред судовима и
другим надлежним органима ради остваривања
заштите имовинских права и интереса града,
њихових органа и организација и других правних
лица чији је оснивач Град или чије се финансирање
врши из буџета, по захтеву, заступа и друга правна
лица чији је оснивач град у погледу њихових
имовинских права и интереса, када интерес тих
лица није у супротности са интересом града, или
функцијом коју врши правобранилац; предузима
потребне мере ради споразумног решавања
спорног односа, у складу са законом; даје правна
мишљења у вези закључивања правних послова
имовинске природе правним лицима чије
имовинске интересе и права заступа, као и другим
лицима, на њихов захтев.
Услови: стечено високо образовање из
научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен правосудни испит и најмање десет година
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радног искуства у
правној струци после
положеног правосудног испита.
2. Заменик градског правобраниоца
Функционер
Број извршилаца:2
Опис послова: Обавља најсложеније
послове из делокруга Градског правобранилаштва
и то обрадом најсложенијих предмета, саставља
све врсте поднесака, предузима правне радње и
користи правна средстава пред судовима и другим
надлежним органима ради остваривања заштите
имовинских права и интереса града, њихових
органа и организација и других правних лица чије
се финансирање врши из буџета града; по захтеву,
заступа и друга правна лица чији је оснивач град у
погледу њихових имовинских права и интереса,
када интерес тих лица није у супротности са
интересом града, или функцијом коју врши
правобранилац; предузима потребне мере ради
споразумног решавања спорног односа, у складу
са законом; даје правна мишљења у вези
закључивања правних послова имовинске природе
правним лицима чије имовинске интересе и права
заступа, као и другим лицима, на њихов захтев;
замењује правобраниоца у случају његове
одсутности или спречености за обављање његове
дужности, помаже правобраниоцу у руковођењу и
обављању осталих послова и радних задатака.
Услови: стечено високо образовање из
научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен правосудни испит и најмање осам година
радног искуства у правној струци после положеног
правосудног испита.
3. Радно место: правобранилачки
помоћник
Звање: саветник
Број извршилаца: 2
Опис послова: Обавља сложене правне
послове из делокруга Правобранилаштва, врши
обраду предмета и саставља све врсте поднесака и
врши заступање пред судовима и управним
органима, ради на припреми нормативних аката
везаних за рад Правобранилаштва, помаже у
вршењу административних послова и врши друге
послове из надлежности Правобранилаштва у
границама овлашћења градског правобраниоца и
заменика градског правобраниоца. За свој рад
непосредно је одговоран Градском правобраниоцу
и Заменику.

17. јун 2017. године

Услови: стечено високо образовање из
научне области правне науке на основним академ–
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академ–
ским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у тра–
јању од најмање четири године или специјалис–
тичким студијама на факултету, положен пра–
восудни испит и најмање три године радног
искуства у правној струци.
4. Радно место: административни
радник
Звање: сарадник
Број извршилаца: 1
Опис послова: води све уписнике,
регистре и роковник предмета, врши пријем,
завођење и експедицију поште, здруживање
приспеле поште, износи предмете у рад и предмете
по којима пристижу поднесци у току дана, води
евиденцију о кретању предмета заведених у
уписнике и благовремено изношење у рад
Правобраниоцу, односно Заменику, саставља
краће дописе, архивира предмете, стара се о
архивираним предметима, припрема податке за
извештаје о раду и врши друге послове. За свој рад
непосредно је одговоран Градском правобраниоцу
и Заменику.
Услови: Стечено високо образовање на
основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до три
године и познавање утврђених метода рада,
поступака и стручних техника, положен државни
стручни испит и најмање три године радног
искуства у струци.
5. Радно место: дактилограф
Намештеник – четврта врста радних места
Број намештеника: 1
Опис послова: обавља дактилографске
послове везане за рад Правобранилаштва, по
потреби обавља послове писарнице и обавља друге
административно техничке послове које одреди
Градски правобранилац или заменици.
Услови: основно образовање, дактилограф
Iа или Iб класе и познавање рада на рачунару
(Windows Operativni sistemi, MS office paket).
Приправници
Члан 67.
Приправник је лице које се прима у радни
однос на одређено време ради оспособљавања за
самосталан рад у струци, односно самостално
обављање посла.

17. јун 2017. године
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Градске управе могу засновати радни
однос са приправником уколико постоји слободно
радно место у складу са Кадровским планом и
уколико лице са којим заснива такав радни однос
има образовање које је прописано као услов за рад
на том радном месту.
Члан 68.
Својство приправника може стећи лице
које није било у радном односу, као и лице које је
провело на раду време краће од времена утврђеног
за приправнички стаж с тим степеном образовања.
Време проведено у радном односу код
другог послодавца не урачунава се у
приправнички стаж уколико послови које је то
лице обављало не одговарају степену и врсти
стручне спреме за који се приправнички стаж
спроводи у градским управама.
Приправник заснива радни однос на одре–
ђено време, после спроведеног јавног конкурса.
Члан 69.
Приправнички стаж за приправнике са
високим образовањем стеченим на студијама
другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке
академске
студије,
специјалистичке струковне студије), односно на
студијама које су законом изједначене са тим
студијама у погледу права која из њих произлазе,
траје једну годину.
Приправнички стаж за приправника са
високим образовањем стеченим на студијама
првог степена (основне академске студије, основне
струковне студије), односно на студијама које су
законом изједначене са тим студијама у погледу
права која из њих произлазе, траје девет месеци.
Приправнички стаж за приправнике са сте–
ченим средњим образовањем траје шест месеци.
Приправнику који из оправданих разлога
одсуствује с рада дуже од једног месеца продужава
се приправнички стаж онолико колико је трајало
одсуство.
За време трајања приправничког стажа
приправник остварује права, обавезе и одговор–
ности из радног односа у складу са законом.
Члан 70.
За време приправничког стажа приправник
се налази на стручној обуци која се изводи по
програму који утврђују начелници градских
управа на предлог организационе јединице за
управљање људским ресурсима.
За време трајања стручне обуке
приправник се путем практичног рада и учења
упознаје са пословима радног места на које се,
након полагања државног стручног испита,
распоређује уколико су за то испуњени услови.
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Члан 71.
Приправник је дужан да положи државни
стручни испит до окончања приправничког стажа.
Приправнику који не положи државни
стручни испит, престаје радни однос.
Када положи државни стручни испит, службе–
ник може да настави рад на неодређено време.
Члан 72.
Ради
стручног
оспособљавања
за
самосталан рад, за вршење стручних послова кроз
практичан рад у Правобранилаштву и стицања
услова за полагање правосудног испита под
условима прописаним законом, може се примити у
радни однос на одређено време правобранилачки
приправник - лице које има стечено високо
образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама.
Правобранилачки приправник прима се у
радни однос на три године.
Правобранилачки приправник се може
примити ради стручног оспособљавања, стицања
радног искуства и стицања услова за полагање
правосудног испита и у својству волонтера.
ПРОБНИ РАД
Члан 73.
Пробни рад је обавезан за сва лица која
нису заснивала радни однос у органу аутономне
покрајине, јединици локалне самоуправе, или
државном органу.
Пробни рад за радни однос заснован на
неодређено време траје шест месеци.
За радни однос на одређено време, пробни
рад је обавезан само ако је радни однос заснован
на дуже од шест месеци, и траје два месеца.
ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 74.
Запослени у Управи има права, дужности и
одговорност утврђену законом.
За свој рад, као и за акте и мере које је
донео односно предузео или пропустио да донесе
односно
предузме,
запослени
одговара
дисциплински, материјално и кривично.
Члан 75.
Запослени у Управи је дужан да послове
радног места на које је распоређен, односно
послове за чије извршење му је издат усмени или
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писани налог начелника Управе, извршава у
складу са законом и другим прописима, добијеним
налозима и упутствима за рад издатим од стране
начелника Управе.
XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 76.
Матичари, заменици матичара и шефови
месних канцеларија - матичари који на дан
ступања на снагу Закона о матичним књигама - 27.
марта 2009. године немају високо образовање
стечено на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне
студије) у образовно научном пољу друштвенохуманистичких наука, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
друштвеног смера, настављају да обављају
послове ако положе посебан стручни испит за
матичара у року од три године од дана почетка
примене Закона о матичним књигама (примењује
се од 28. децембра 2009. године), односно
најкасније до 28. децембра 2013. године.
Члан 77.
Решење о распоређивању руководиоца
унутрашњих
организационих
јединица
и
распоређивању службеника и намештеника на
радна места утврђена овим Правилником, донеће
начелници управа и Градски правобранилац у року
од 15 дана од дана ступању на снагу Правилника.
Члан 78.
Ступањем на снагу овог Правилника,
престају да важе Правилник о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места Градске
управе за финансије број: 110-3/2016-IV-1, од
31.03.2016. године, Правилник о измени Правил–
ника о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места Градске управе за финансије број:
110-3/2016-IV-1, од 18.04.2016. године, Правилник
о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места Градске управе за урбанизам број: 1109/2016-IV-2, од 11.04.2016. године, Правилник о
измени Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места Градске управе за
урбанизам број: 110-22/2016-IV-2, од 26.05.2016.
године, Правилник о изменама и допуни Правил–
ника о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места Градске управе за урбанизам број:
110-27/2016-IV-2, од 16.11.2016. године, Правил–
ник о организацији и систематизацији радних
места Градске управе за друштвене делатности,
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број 110-5/2016-IV-3, од 5.04.2016. године,
Правилник о изменама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији радних места
Градске управе за друштвене делатности, број 1105/2016-IV-3, од 28.06.2016. године, Правилник о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места Градске управе за локалну пореску адми–
нистрацију, број 110-8/2016-IV-4, од 8.04.2016.
године, Правилник о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Градској управи
за локални економски развој, број 110-17/2016- IV5, од 26.04.2016. године и Правилник о изменама и
допунама Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Градској управи
за локални економски развој, број 110-28/2016- IV5, од 21.11.2016. године, Правилник о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у Град–
ској управи за инспецијски надзор број 11016/2016-IV-6, од 26.04.2016. године, Правилник о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Градској управи за опште и заједничке
послове број 110-15/2016-IV-7, од 26.04.2016.
године, Правилник о изменама Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији Градске
управе за опште и заједничке послове број 11024/2016-IV-7, од 22.08.2016. године, Правилник о
изменама Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији Градске управе за опште и
заједничке послове број 110-26/2016-IV-7, од
18.10.2016. године, Правилник о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места Градске
управе за стручне послове Скупштине,
Градоначелника и Градског већа, број 110-4/16-IV8, од 6.04.2016. године, Правилник о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места Службе
за интерну ревизију корисника буџетских
средстава, број 110-14/2016-II-02, од 20.04.2016.
године и Правилник о унутрашњем уређењу
радних места Службе за буџетску инспекцију, број
110-22/2013-II, од 28.6.2013. године и Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних места у Градском правобранилаштву Јп.
бр. 24/15 од 19.08.2015. године.
Члан 79.
Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-92/2017-III
5. јун 2017. године

места Градске управе за друштвене делатности,
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић, с.р.
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