
ЗАПИСНИК 

СА ШЕЗДЕСЕТОСМЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 31. августа 2018. године, у сали Градског већа града Чачка, са почетком у 9,00 

часова. 

 

 У смислу члана 15. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић, 

председник Градског већа отворило је 68. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

  да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 13 чланова: Милун 

Тодоровић, Милица Дачић, Мирослав Вукосављевић, др Велимир Дробњак, Анђелка 

Новаковић, Драгомир Шипетић, др Милан Лукић, Вељко Неговановић, Михаило Јовић, Славко 

Веселиновић, прим. др Славица Драгутиновић, Душан Радојевић и Немања Трнавац. 

 

  да у смислу члана 15. Пословника Градског већа града Чачка, Градско веће има кворум,  те  

може да ради и пуноважно одлучује; 

 

 да седници Градског већа  присуствују: 

 

- Милан Бојовић, помоћник Градоначелника  

- Игор Трифуновић, председник Скупштине града 

- Милорад Јевђовић, заменик председника Скупштине града 

- Мирослав Петковић, секретар Скупштине града 

- Славица Каранац, начелник Градске управе за стручне послове Скупштине, 

Градоначелника и Градског већа 

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије 

- Небојша Бежанић, начелник Градске управе за опште и заједничке послове 

- Владимир Грујовић, начелник Градске управе за локални економски развој 

 

 да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока 

седнице из за то одређене просторије, а након седнице биће им дата изјава о раду и одлучивању 

на седници. 

 

*** 

 

Милун Тодоровић, председник Градског већа, обавестио је чланове Градског већа да 

им је достављен  записник са 67. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли имају примедби на записник са 67. седнице 

Градског већа.  

Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће једногласно 

донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  67.  седнице Градског већа града Чачка број 06-200/2018-III   

од 20. августа 2018. године, без примедби. 

 

 

 

 



   

*** 

 

У смислу члана 16. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић,  

предложио је дневни ред који је достављен уз материјал за седницу. 

 

Питао је да ли има предлога за измену или допуну дневног реда.  

Како није било предлога за измену и допуну дневног реда, Градско веће је једногласно 

утврдило следећи: 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ 

ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ И 

ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ГРОБЉА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ 

ЧАЧАК СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

 

2. УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ 

УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКИМ 

УПРАВАМА, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

ГРАДА ЧАЧКА 

 

3. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ РАДА НА ПОЛОЖАЈУ НАЧЕЛНИКА 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ГРАДА ЧАЧКА 

 

4. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ГРАДА 

ЧАЧКА 

 

5. ЗАКЉУЧИВАЊЕ СПОРАЗУМА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК 

 

6. ЗАКЉУЧИВАЊЕ СПОРАЗУМА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК 

 

7. ЗАКЉУЧИВАЊЕ СПОРАЗУМА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ 

ПЕТКОВИЋ – ДИС“  

 

8. ЗАКЉУЧИВАЊЕ СПОРАЗУМА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ 

ЧАЧАК 

 

9. ЗАКЉУЧИВАЊЕ СПОРАЗУМА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА 

ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ 

 

10. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПУЋИВАЊУ НА СЛУЖБЕНИ ПУТ ЧЛАНА 

ГРАДСКОГ ВЕЋА  

 

11. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 498) 

 

 



   

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 

УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА И ГРОБЉА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК СА 

ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

 
Небојша Бежанић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда 

истакавши да је правни основ за доношење Одлуке о измени  Одлуке о усклађивању оснивачког 

акта Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља 

„Градско зеленило”  Чачак са Законом о јавним предузећима, садржан  у Закону о локалној 

самоуправи којим је прописано да јединица локалне самоуправе за остваривање својих права и 

дужности и за задовољавање потреба локалног становништва може основати предузећа, 

установе и друге организације које врше јавну службу, у складу са законом и статутом, као и да 

Град уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности. Законом о јавним 

предузећима прописано је да акт о оснивању јавног предузећа доноси скупштина јединице 

локалне самоуправе, која врши права оснивача, као и шта садржи оснивачки акт. Законом о 

комуналним делатностима прописане су комуналне делатности од општег интереса и  шта 

обухватају. Статутом града Чачка прописано је да за остваривање својих права и дужности и за 

задовољавање потреба локалног становништва Град може  оснивати  предузећа, установе и 

друге организације које врше јавну службу, у складу са законом и Статутом и да Скупштина 

града, у складу са законом оснива службе, јавна предузећа, установе и организације утврђене 

Статутом града у складу са законом и врши надзор над њиховим радом. Овом одлуком врши се 

измена члана 13. основне одлуке којим су утврђене претежна и остале делатности а разлог је 

стварање услова да Јавно комунално предузеће „Градско зеленило” Чачак осим наведене 

претежне делатности обавља и друге делатности које су од општег интереса за град Чачак. 

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о 

измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта јавног комуналног предузећа за изградњу и 

одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак са Законом о јавним 

предузећима, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ДРУГА ТАЧКА: УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 

МЕСТА У ГРАДСКИМ УПРАВАМА, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И 

ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЧАЧКА 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Небојша Бежанић. Истакао 

је да је основ за доношење Правилника о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у кабинету градоначелника, градским управама, стручним 

службама и градском правобранилаштву  града Чачка садржан у Закону о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Разлог доношешења Правилника о 

изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским 

управама, стручним службама и градском правобранилаштву града Чачка у делу којим је 

регулисано унутрашње уређење и систематизација Градске управе за локалну пореску 

администрацију, због повећаног обима послова као и одласка на породиљско одсуство због 

порођаја као и смрти једног радника, смањује се број извршилаца са звањем сарадник, а 

повећава за толико број извршилаца са звањем млађи саветник, и из тог разлога неопходно је 

променити услове радног места и то пријем и обрада пореских пријава и послови вођења 

пореске евиденције, књиговодства и извештавања. 



   

По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели: 

Прим. др Славица Драгутиновић поставила је питање у вези једног од радних места 

поменутих у уводном излагању. 

Небојша Бежанић дао је додатна појашњења о условима потребним за то радно место. 

 

 По упознавању са предлогом и завршеном претресу Градско веће је једногласно 

усвојило Правилник о изменама  Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији  радних 

места у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка. 

Правилник је саставни део Записника. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ РАДА НА ПОЛОЖАЈУ 

НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ ГРАДА ЧАЧКА 

 

У оквиру ове тачке дневног реда уводно излагање поднела је Славица Каранац 

истакавши да је решењем Градског већа града Чачка од 12. децембра 2013. године Владимир 

Грујовић, дипломирани економиста из Чачка, постављен  за начелника Градске управе за 

локални економски развој на период од 5 година. Законом о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе утврђено је да службенику престаје рад на 

положају због писменог отказа. Владимир Грујовић доставио је Градском већу писмени отказ и 

захтев за престанак радног односа због заснивања радног односа код другог послодавца. 

Обзиром да начелнику Градске управе залокални економски развој, рад на положају престаје 

пре истека периода од 5 година, то је  потребно да Градско веће донесе решење о престанку 

рада на положају начелника Градске управе за локални економски развој. 

 

По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели: 

Владимир Грујовић захвалио се, пре све градоначелнику и члановима Градског већа, 

као и свим колегама и сарадницима на досадашњој сарадњи за коју сматра да је била коректна  

и за резултат имала корист за све суграђане. Пожелео је Градском већу успех у даљем раду и 

добре резултате и нада се да ће бити прилике да са  њима сарађује у наставку своје каријере у 

привреди Чачка.  

Милун Тодоровић се захвалио начелнику Грујовићу, у своје лично и у име чланова 

Градског већа, на досадашњој сарадњи за коју сматра да је била квалитетна коректна како са 

начелником тако са целом Управом за локални економски развој. Пожелео му је успех у даљем 

раду у компанији која је респектабилна и важна за град Чачак и такође се нада даљој сарадњи. 

 

По упознавању са предлогом и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

о престанку рада на положају начелника  

Градске управе за локални економски развој града Чачка 

 

 Владимиру Грујовићу, дипл. економисти из Чачка, престаје рад на положају начелника 

Градске управе за локални економски развој града Чачка, због престанка радног односа 

његовим писменим отказом, закључно са 31.8.2018. године.  

 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

Образложење 

 

Решењем Градског већа града Чачка, број 06-266/2013-III од 12.12.2013. године, 

Владимир Грујовић, дипл. економиста из Чачка постављен је за начелника Градске управе за 

локални економски развој града Чачка, на период од 5 година.  



   

Владимир Грујовић, дана 15.8.2018. године, поднео је писмени отказ о престанку радног 

односа на радном месту начелника Градске управе за локални економски развој града Чачка 

закључно са 31.08.2018. године. Као разлог за подношење отказа навео је заснивање радног 

односа код другог послодавца. 

Чланом 51. став 1. тачка 8. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 и 113/2017 - др. закон), 

утврђено је да службенику престаје рад на положају ако му радни однос престане његовим 

писменим отказом.  

Како подношењем писменог отказа Владимиру Грујовићу, начелнику Градске управе за 

локални економски развој града Чачка престаје рад на положају, закључно са 31.8.2018. године, 

пре истека периода од 5 година, то је Градско веће града Чачка донело решење као у 

диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења није допуштена жалба али се може 

покренути управни спор пред Управним судом у Београду - Одељење у Крагујевцу у року од 30 

дана од дана пријема Решења. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ГРАДА ЧАЧКА 

 

У уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда Славица Каранац упознала је 

чланове Градског већа да је након доношења решења о престанку рада на положају начелника  

Градске управе за локални економски развој Владимиру Грујовићу писменог отказа, до 

постављења начелника Управе потребно поставити вршиоца дужности - службеника који 

испуњава утврђене услове за радно место службеника на положају, који ће обављати послове 

начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног конкурса, у складу са 

одредбама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. 

Како су испуњени законски услови за постављење вршиоца дужности начелника Градске 

управе за локални економски развој и какоВладимир Грујовић, дипломирани правник из Чачка, 

запослен у Градској управи за локални економски развој на радном месту шефа Службеза 

правне послове и развој приватне иницијативе, испуњава све услове за радно место службеника 

на положају, то  Градско веће може донети решење о постављењу вршиоца дужности начелника 

Градске управе залокални економски развој. 

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

о постављењу вршиоца дужности начелника  

Градске управе за локални економски развој града Чачка 

 

 ПОСТАВЉА СЕ Владимир Гојгић, дипл. правник из Чачка, за вршиоца дужности 

начелника Градске управе за локални економски развој града Чачка, почев од 3.9.2018. године, 

до постављења начелника Градске управе за локални економски развој града Чачка, а најдуже 

на три месеца. 

  

Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

Образложење 

 

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 31. августа 2018. године, донело је 

Решење о престанку рада на положају  начелника Градске управе за локални економски развој 



   

града Чачка, Владимиру Грујовићу, дипл. економисти из Чачка, због подношења писменог 

отказа. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 и 113/2017-др. закон), утврђено је 

да до постављења начелника управе Веће може поставити вршиоца дужности- службеника који 

испуњава утврђене услове за радно место службеника на положају, који ће обављати послове 

начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног конкурса. 

Како су испуњени законски услови за постављење вршиоца дужности начелника 

Градске управе за локални економски развој града Чачка и како Владимир Гојгић, дипл. 

правник из Чачка, запослен у Градској управи за локални економски развој града Чачка, на 

радном месту шефа Службе за правне послове и развој приватне иницијативе, испуњава све 

услове за радно место службеника на положају, то је Градско веће града Чачка донело решење 

као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења није допуштена жалба али се може 

покренути управни спор пред Управним судом у Београду - Одељење у Крагујевцу у року од 30 

дана од дана пријема Решења. 

 

ПЕТА ТАЧКА: ЗАКЉУЧИВАЊЕ СПОРАЗУМА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК 

 

 Обједињено уводно излагање у оквиру тачкака 5-9 дневног реда поднео је Небојша 

Бежанић истакавши да су колективни уговори за установе чији је оснивач град Чачак и то: 

Народни музеј Чачак, Дом културе Чачак, Градска библиотека „Владислав Петковић - Дис“, 

Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак и Међуопштински историјски архив за града 

Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани закључени 21. октобра 2015. године и објављени 

у „Службеном листу града Чачка“ број 19/2015. Законом о раду прописано је да се колективни 

уговори закључују на период до три године и да по истеку овог рока колективни уговори 

престају да важе, ако се учесници колективног уговора друкчије не споразумеју најкасније 30 

дана пре истека важења колективног уговора. Пре истека важења колективних уговора, 

потписници споразума сагласни су да се продужи важење колективних уговора на период од 

годину дана односно до 21. октобра 2019. године. 

 

 По упознавању са текстом Споразума Градско веће је једногласно донело следећу: 

 

ОДЛУКУ 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Споразум о продужењу рока важења Колективног уговора Народног 

музеја Чачак, у тексту који је саставни део ове одлуке. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: ЗАКЉУЧИВАЊЕ СПОРАЗУМА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК 

  

             По завршеном уводном излагању у оквиру пете тачке дневног реда Градско веће је 

једногласно донело следећу: 

 

ОДЛУКУ 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Споразум о продужењу рока важења Колективног уговора Дома 

културе Чачак, у тексту који је саставни део ове одлуке. 

 



   

СЕДМА ТАЧКА: ЗАКЉУЧИВАЊЕ СПОРАЗУМА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ – ДИС“  

 

По завршеном уводном излагању у оквиру пете тачке дневног реда Градско веће је 

једногласно донело следећу: 

ОДЛУКУ 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Споразум о продужењу рока важења Колективног уговора Градске 

библиотеке „Владислав Петковић – Дис“, у тексту који је саставни део ове одлуке. 

 

 

ОСМА ТАЧКА: ЗАКЉУЧИВАЊЕ СПОРАЗУМА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ 

„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

По завршеном уводном излагању у оквиру пете тачке дневног реда Градско веће је 

једногласно донело следећу: 

ОДЛУКУ 

 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Споразум о продужењу рока важења Колективног уговора 

Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак, у тексту који је саставни део ове одлуке. 

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: ЗАКЉУЧИВАЊЕ СПОРАЗУМА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА МЕЂУОПШТИНСКОГ 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ 

 

По завршеном уводном излагању у оквиру пете тачке дневног реда Градско веће је 

једногласно донело следећу: 

 

ОДЛУКУ 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Споразум о продужењу рока важења Колективног уговора 

Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани, у 

тексту који је саставни део ове одлуке. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПУЋИВАЊУ НА СЛУЖБЕНИ ПУТ 

ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА  

 

  У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Славице Каранац, Градско 

веће је једногласно донело следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

УПУЋУЈE СЕ Драгомир Шипетић, члан Градског већа града Чачка, на службени пут у 

Републику Чешку, град Valašske Meziriči, у периоду од  6. до 9. септембра 2018. године,  као 

члан делегације града Чачка, која ће поводом Дана града Valašske Meziriči, са којим градом град 

Чачак има успостављену сарадњу, присуствовати фестивалу SVETLO VALMEZ 2018. 

 

 



JEAAHAECTA TA9KA: AOHOIIIEIbE PEIIIEIbA O YTIOTPEBI,I CPEACTABA
TEKyh,E EyUETCKE PE3EPBE ( anponpujauuja 498)

Y orceupy oBe raqKe AHeBHor pe1a, a HaKoH yBoAHor r,r3Jlararba 3opana ToAocujenuha,
fpagcrco nehe je jegHornacHo AoHeJIo c:reAehe:

1.

, PEIIIEIbE

I4s cpe4crara yrnpfenux O4lyIcou o 6yUery rpa4a t{auraza2018. ro4uHy (,,C1. :rucr rpa4a
r{aqrca" 6poj 2412017) pazgeo 2, fpa4crco rehe, $yHxquoHanHa rcracz$nrcaqraja 130,

anponpnjaquja 32, eKoHoMcKa x,lacusurcaquja 499 ,,Cpe4crea pe3epBe - Tercyha 6yueru<a

pe3epea", H3Bop SuuaHcrapama 01 (I'Isaauu H3 cpeAcrara 6yuera fpa4a), [rzpexrnu
Kopr4cHr4K 6ygercxnx cpeAcraBa - fpagcrco rehe rpaga t{aura, flporpau 15, Onure ycnyre

JroK€1,'rHe caMoyflpaBe, rporpaMcKa aKrr4BHocr 0602-0009 Tercyha 6yuercrca pesepBa,

ogo6paeajy ce cpeAcrBa y LI3Hocy oA 200.000100 4unapa, Ha LIMe o6es6elema AoAarHHx
cpeAcraBa na anponpraj auujv 498,3a rporxKoBe 4o6ujarra rexHI4qKI4x ycJIoBa :a pea,ru:aqrajy

rzHeecrnquja, TexHHtIKy KoHTpoJIy npojercrue 4oxytueuraquje, rlpnrubyqerbe Ha

HHcKoHarroHcKy Mpexy:a o6jercre y BnacHl,tlxrey fpaga ra cn.

Cpe4cma v3 rar{Ke l. Peurema pacnopelyjy ce Ha anponprajaqrajy 498, eKoHoMcKa

xlacuSurcaquja 424 - Cnequja.nu3oBaHe ycJryre (rexuuurcu ycnoBu, AaBarbe carJlacHocrt4,

reoAercre ycJryre, rpafeeuucxe Ao3BoJre, ocraJre cnequjanra:oBaHe ycJlyrc), (DyHrqaoHiLIIHa

xracusurcaquja 490, H3Bop $r.trancnpama 01 (I,Is4aqu H3 cpeAcraaa 6yqera fpa4a),

.{rapercrHra Kopr4cHHK 6yuercxrax cpeAcraBa - fpa4crca ynpaBa sa $ranancuje, flporpau 15.

Onurre ycJryrc noKzrJrHe caMoyrrpaBe, 0602-tl4 flpojer<ar ,,Cpe4crra 3a peAoBHe 14 BaHpeAHe

pacxoAe KoA HHBecrHrruoHHx pa4ona".

O naepmemy oBor peuerba crapahe ce fpagcrca ynpaBa:a $zuancuje.

Oeo perueme o6jaruru y ,,C:ryx6eHoM JIIacry rpaga tlauxa".

{<{.*

Mu;lyn Toqoposuh, o6anecruo je ulauoee fpa4cxor reha 4aje oAryqeHo rlo cBrIM Tar{KaMa

AHeBHor pe4a, na je 68. ce4Hur{y fpa4cxor seha aaxryvuo y 9 qacoBa rz 35 rraranyra.

IPAACKO BEhE
Epoj: 06-216/2018-III

3 l. anrycr 201 8. roarane

3anucuarc ca 68. ceAHr4ue fpa4crcor neha ycnojenje Ha 69. ceAnuqra fpagcxor eeha 6poj 06-
22212018-III oa 5. cenrenr6pa 2018. roAlrHe.

2.

-).

4.


