ЗАПИСНИК
СА ОСАМДЕСЕТПРВЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА
Одржане 18. фебруара 2019. године, у сали Градског већа града Чачка, са почетком у
10,00 часова.
У смислу члана 15. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић,
председник Градског већа отворило је 81. седницу Градског већа и истом председаваo.
Констатовао је:
 да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 12 чланова: Милун
Тодоровић, Милица Дачић, др Велимир Дробњак, Драгомир Шипетић, прим. др Славица
Драгутиновић, Вељко Неговановић, Мирослав Вукосављевић, Душан Радојевић, Анђелка
Новаковић, Немања Трнавац, Михаило Јовић и Славко Веселиновић, а одсутан је др Милан
Лукић.
 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:
-

Владан Милић, помоћник градоначелника и председник Стручнe комисијe за избор
годишњих, односно посебних програма у области спорта
Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника
Милан Бојовић, помоћник градоначелника
Милорад Јевђовић, заменик председника Скупштине града
Мирослав Петковић, секретар Скупштине града
Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије
Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам
Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој
Милка Станковић, начелник Градске управе за друштвене делатности
Небојша Бежанић, начелник Градске управе за опште и заједничке послове
Зоран Пантовић, директор ЈКП „Водовод“ Чачак
Војин Јаковљевић, директор Туристичке организације Чачка и члан члан Радне групе за
израду Програма развоја туризма града Чачка за период 2019 – 2024. године.
Катарина Новковић, Градски правобранилац

 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 80. седнице Градског већа, ради усвајања.
Питао је чланове Градског већа да ли имају примедби на записник са 80. седнице
Градског већа.
Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће једногласно донело:

ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ записник са 80. седнице Градског већа града Чачка број 06-15/2019-III од
7. фебруара 2019. 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, с тим да се исти допуни
следећом тачком:
-

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
(апропријација 6/1 - Софија Мајсторовић)

Питао је да ли има још 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 ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА
2019. ГОДИНУ
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ГРАДА ЧАЧКА
ЗА ПЕРИОД 2019 - 2024. ГОДИНЕ
3. УСАГЛАШАВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ЧАЧКА У
2019. ГОДИНИ СА ПРИБАВЉЕНОМ САГЛАСНОШЋУ МИНИСТАРСТВА
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ БРОЈ 401-00-00125/2019-02 ОД 1. ФЕБРУАРА
2019. ГОДИНЕ
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ
УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА К.П. БР. 489/2, 489/6, 489/7, 489/8 и 489/9 СВЕ
У КО КОЊЕВИЋИ
6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ИЗГРАДЊОМ ПРИКЉУЧКА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ПРЕЉИНИ
7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ИЗГРАДЊОМ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ 66
8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ
НЕПОКРЕТНОСТИ У КО ЉУБИЋ И КО ТРБУШАНИ

РАЗМЕНИ
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9. ДОНОШЕЊЕ
РЕШЕЊА
О
ПРИСТУПАЊУ
ОТУЂЕЊУ
ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА, РАДИ
ОЗАКОЊЕЊА, ЗОРАНУ ВАСОВИЋУ ИЗ ЧАЧКА
10. ДОНОШЕЊЕ
РЕШЕЊА
О
ПРИСТУПАЊУ
ОТУЂЕЊУ
ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА, РАДИ
ОЗАКОЊЕЊА ПРЕДУЗЕЋУ „ DANILOVIĆ FAMILY INVEST“ ИЗ ЧАЧКА
11. УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ
УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКИМ
УПРАВАМА, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
ГРАДА ЧАЧКА
12. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ
ПОМОЋИ ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ У 2019. ГОДИНИ
13. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ГОДИШЊИХ,
ОДНОСНО ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ВЕЗИ
ИЗВЕШТАЈА ПОДНОСИЛАЦА ПРОГРАМА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА
КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2017. ГОДИНИ
14. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ГОДИШЊИХ,
ОДНОСНО ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ВЕЗИ
ИЗВЕШТАЈА ПОДНОСИЛАЦА ПРОГРАМА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА
КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2018. ГОДИНИ
15. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА И
ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА
ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2019. ГОДИНИ
16. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ ( апропријација 6/1 Тијана Николић)
17. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ ( апропријација 6/1 Јана Павловић)
18. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ ( апропријација 71 )
19. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ (апропријација 170/1)
20. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ (апропријација 6/1 Софија Мајсторовић)
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РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА:
ПРВА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Зоран Пантовић. Измене и
допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019. годину врше се из стратешких
интереса града Чачка. У плану инвестиција Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019.
годину предвиђено је да ће се, уколико се у току 2019. године стекну услови за финансирање
набавке добара и радова за изградњу водоводне мреже и фекалне канализације за део улице „10“
од раскрснице улица Љубићске и Београдске до улице Јаше Продановића у Чачку, извршити
измене и допуне Програма пословања за 2019. године обзиром да постоји стратешки интерес
Града за наведену инвестицију. Програмом за 2019. годину, планирана инвестициона улагања
ЈКП „Водовод“ Чачак ће финансирати из сопствених средстава. Предрачунска вредност радова и
материјала, према предмеру и предрачуну ЈКП „Водовод“ Чачак радова на изградњи нове мреже
водовода и фекалне канализације за део Улице 10 од раскрснице улица Љубићске и Београдске до
улица Јаше Продановића у Чачку од 15. јануара 2019. године, износи 24.808.548,00 динара са
ПДВ-ом, а коначна вредност ће се утврдити на основу стварно изведених и извршених количина
радова и уграђеног материјала. Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак
односе се на промене у укупном планираном износу и промене у износу по позицијама, прихода
и расхода за 2019. годину. Укупни планирани приходи и расходи су увећани за по 20 милиона
динара у односу на Програм пословања за 2019. годину. Финансијски резултат-планирана добит
од 12.736.132,00 динара је остала непромењена. Наведене измене и допуне Програма пословања
ЈKП „Водовод“ Чачак за 2019. годину довешће до измена биланса успеха и извештаја о токовима
готовине, плана инвестиција за 20 милиона динара из сопствених средстава и плана набавки
(планирана финансијска средства за набавку добара и радова су увећана за 16,5 мил.дин. и за
услуге 2 милиона динара за набавку услуге процене капитала од стране овлашћеног процењивача
у складу са Законом о јавним предузећима као и пратећих прилога. Биланс стања је претрпео
измене по кварталима, а на годишњем нивоу, тј. план на дан 31. децембра 2019. године, остао је
исти.
Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључкома да
су измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019. годину урађене у складу
са одредбама Закона о јавним предузећима, Одлуком о давању на коришћење водоводне и
канализационе мреже за одвођење отпадних вода и додели искључивог права изградње и
Уговором од 5. фебруара 2019. године о изградњи нове мреже водовода и фекалне канализације
за део Улице „10“ од раскрснице ул. Љубићске и ул. Београдске (кружни ток код Медицине рада)
до ул. Јаше Продановића у Чачку, по методологији Уредбе о утврђивању елемената годишњег
програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019–
2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег
интереса 05 број 110-10701/2018 од 8. новембра 2018. године, са прописаним Обрасцима
Смерница.
По упознавању са предлогом, Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о
давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак и упутило
Скупштини на разматрање и доношење.
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ДРУГА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА
ГРАДА ЧАЧКА ЗА ПЕРИОД 2019 - 2024. ГОДИНЕ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Војин Јаковљевић. Предмет
истраживања овог документа је развој туризма града Чачка и могућности његовог одрживог
развоја са циљем позиционирања Чачка као препознатљиве туристичке дестинације на домаћем и
иностраном тржишту. Програм представља примењено истраживање базирано на чињеницама да
туризам представља привредну делатност која у потпуности валоризује све ресурсе у простору
са циљем побољшања економског развоја. При изради Програма развоја туризма уважени су
трендови развоја туризма у свету и Србији и извршена су теренска истраживањa са циљем
дефинисања модела развоја за успешно позиционирање туристичке дестинације града Чачка на
тржишту. Са тежњом да се постигне виши степен квалитета туристичке понуде као и повећано
укључивање локалног становништва приступљено је изради овог Програма. У резултатима
истраживања нагласак се ставља на предуслове које треба испунити да би туризам заиста постао
један од водећих елемената свеукупног развоја града Чачка. Све интерне и екстерне друштвене,
економске и политичке промене, коју прати велики број ризика на глобалном и локалном
нивоу, наметнуле су потребу да се истражи положај туризма Чачка у овим условима. Посебна
пажња је посвећена сталном развоју технологија што у великој мери усмерава величину и
структуру друштвеног производа, развој туризма као и нови приступ развоју туристичких
дестинација. У средишту развоја туризма треба да буде профитабилни туристички производ чији
је интегрални део максимално очувана животна средина као и стално побољшање квалитета. То
је изузетно значајно јер привлачи туристе са различитих тржишта. На тај начин утиче се на
укупни економски развој и благостање локалног становништва. Истраживања, која су урађена у
оквиру Програма развоја туризма, уважавала су специфичне интересе сваке поједине дестинације
и локалитета као уже дестинације, са посебним освртом на хетерогеност расположивих
туристичких ресурса и атракција. Пошло се од уважавања свих релевантних основа, на начин
да се туристички производ туристичке дестинације града Чачка обликује уз поштовање
хијерархије циљева, а у развојном моделу ова дестинација сагледа у јединственом споју
могућности које нуди њено окружење са нагласком на развој специфичних облика туризма. Циљ
овог истраживања је да се изради модел развоја туризма града Чачка који је теоријски
утемељен и који ће да осигура развој дестинације кроз стварање конкурентних туристичких
производа. Програм развоја туризма града Чачка треба да одговори на сва отворена питања
могућности развоја туризма, постави његову јасну визију и подржи начело одрживог развоја.
Истраживањем треба да се дође до сазнања како понудити тржишту препознатљив туристички
производ високог квалитета, који ће осигурати просперитет и виши квалитет живота грађана
Чачка. То намеће обавезу да се препозна интерес свих учесника понуде и да се кроз партнерство
оствари јединствено деловање јавног и приватног сектора. Програм развоја туризма града Чачка
је, од стране наручиоца и извођача, конципиран као основни стратешки документ којим ће се
покренути укупни развој туризма. Основни циљ програма је повећање конкурентности
туристичке понуде Чачка као туристичке дестинације уз истовремени пораст животног стандарда
не само оних који су директно укључени у рад туристичке привреде, већ целокупног
становништва. Кроз Програм развоја туризма посебна пажња се усмерава на већу
валоризацију ресурса у туризму, повећано укључивање локалног становништва учешће у
развоју туризма, укључивање младих и усмеравање будућих генерација за активно укључивање
у развој туризма града Чачка. У тим оквирима приступило се разради економских, еколошких и
друштвених циљева, чиме се значење плана шири и на друга подручја којима се одређује
будућност и трасирају могући правци даљег развоја јасно препознатљиве туристичке дестинације
града Чачка. Један од циљева даљег развоја туризма треба бити приступање Чачка туристичкој
регији Западна Србија.На тај начин ће се максимизирати резултати развоја туризма у Чачку.
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По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Немања Трнавац истакао је да је уводничар, као носилац и координатор активности на
изради Програма, изнео све у свом уводном излагању. Као члан Градског већа задужен за област
спорта и туризма може рећи да је у свом раду приметио да недостаје један овакав Програм као
кровни документ на основу кога ће се доносити одлуке везане за туризам. Стога му је изузетно
драго што је овај документ израђен и посебно то што документ нема политичку конотацију а
свакако има политичку подршку. Оно што је најбитније је да су сви сегменти који су утицали као
параметри унети у Програм. Развоја туризма На изради документа свој допринос дали су
стручњаци из туризма, високообразовних установа, јавних установа, Српске Православне Цркве,
туристички водичи итд. Свако будуће аплицирање и рад у туризму биће везан за овај Програм
као документом који дефинише све, као што је то у области спорта Програм развоја спорта. Све у
свему, ово је први програм развоја туризма, орочен мандатом до 2024. године, који ће бити
основа за сваки наредни програм.
Прим. др Славица Драгутиновић похвалила је документ који је у потпуности усклађен са
Програмом рада Туристичке организације Чачак за ову годину. Програм прати све видове
туризма и амбициозан је, а убеђена је да ће бити остварен у ороченом периоду од 5 година.
Истакла је да се пажња обратила на најситније детаље, озелењавање површина, бање, сеоски и
спортски туризам итд. Нарочито је значајна изградња аутобуског стајалишта у бањи Горња
Трепча као нешто што је недостајало и то нарочито у летњој сезони, као и изградња стајалишта у
граду за одлазак у туристичке дестинације којих у Чачку има доста и где свакако има шта да се
види, стога је важно за које време за које тај пројекат може да се оствари што из биџета Града
што уз помоћ Републике.
Душан Радојевић се придружио похвалама претходника на рачун Програма развоја
туризма која је као стратешки документи кроз SWAT анализирала све сегменте, могућности и
планове који ће спровести Туристичка организација Чачка и Град Чачак за развој туризма у
нашем граду. Ради се о кровном документу у области развоја туризма, који је одавно требало
донети и на коме се дуго радило јер је јако захтеван. У табели 33, побројане су манифестације на
територији града али не и манифестација Дани урбане културе чији организатор је између
осталог и град Чачак и развој те манифестације је и финансијски и технички изузетно захтеван.
Сматра да је јако значајно побројати све манифестације да се не би бацила ни најмања сенка на
овај документ који је одличан.
Вељко Неговановић придружио се позитивним оценама претходника и истакао да због
важности доношења једног оваквог акта биће уврштен по хитном поступку на седници
Скупштину која се одржава сутра. Стога изражава жал што одборници неће имати времена да
документ детаљно проуче као што су то учинили чланови Градског већа, па ће можда изостати
квалитетна дискусија на седници Скупштине а овај документ то свакако заслужује.
Милан Бојовић обратио се члановима Градског већа као члан Тима који је израдио овај
документ са посебним освртом на развој инфраструктуре у циљу развоја туризма и истакао да су
сви локалитети које је документ препознао као значајне за развој туризма у нашем граду од
раније већ покривени бројним активностима тако да се слободно може рећи да нема локалитета
са туристичким потенцијалом на ком већ нису предузете активности на развоју инфраструктуре
што је један од најзначајнијих сегмената за развој туризма у ком ће се правцу и наставити. Стога
Туристичка организација Чачка има добар основ да примени овај документ, а Град има разлога да
буде поносан на потенцијале који су препознати и на којима су већ започете бројне
инфраструктурне активности и пројектовање различитих садржаја.
Војин Јаковљевић је, што се тиче поменутих аутобуских стајалишта, истакао да то
подразумева комплетну саобраћајну инфрастурктуру, а чланови Радне групе између осталих били
су и представници месних заједница највећих бања и представници угоститељске привреде итд.
Изградња стајалишта и свега осталог што недостаје је у циљу развоја туризма и то је нешто за
шта се нада да ће се ускоро решити. Што се тиче манифестација у табелу су унете манифестације

6

које су заживеле у дугом низу година, а у следећи програм сигурно ће ући н неке друге. Оно што
је значајно је да је препознат значај манифестационог туризма као важне гране туризма са
урађеном стандардизацијом манифестација о чему ће се у наредном периоду доста водити
рачуна. На крају је истакао да је овај стратешки документ био на јавном увиду.
По упознавању са предлогом и завршеном претресу Градско веће је једногласно утврдило
Предлог Програма развоја туризма града Чачка за период 2019-2024. године, и доставило
Скупштини на разматрање и доношење.
Градско веће je једногласно предложило да се дневни ред седнице Скупштине града Чачка
сазване за 19. фебруар 2019. године, по хитном поступку, допуни овим предлогом због постојања
неодложне потребе за доношење овог акта.
ТРЕЋА ТАЧКА:

УСАГЛАШАВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ГРАДА ЧАЧКА У 2019. ГОДИНИ СА ПРИБАВЉЕНОМ
САГЛАСНОШЋУ
МИНИСТАРСТВА ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ БРОЈ 401-00-00125/2019-02 ОД 1. ФЕБРУАРА 2019.
ГОДИНЕ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднеле су Весна Дмитрић и Мирјана
Ђоковић. Правни основ за доношење Програма садржан је у одредбама Закона о заштити
животне средине, Одлуци о буџетском фонду за заштиту животне средине града Чачка и Статуту
града Чачка. Законом о заштити животне средине прописано је да се средства буџетског фонда
користе на основу утврђеног програма коришћења средстава буџетског фонда који доноси
надлежни орган аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе. Одредбама Одлуке
о буџетском фонду за заштиту животне средине града Чачка предвиђено је да се средства Фонда
користе се у складу са програмом коришћења средстава Фонда, који доноси Скупштина града
Чачка, за сваку годину посебно. Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту
животне средине града Чачка за 2019. годину реализовати ће се кроз следеће планиране
активности: редовну контролу квалитета животне средине која је законска обавеза; учешће на
сајму екологије и енергетике који промовише град Чачак као еколошки савестан град и
омогућава размену знања и искустава са другим субјектима из области заштите животне средине,
као и приступ новим сазнањима и достигнућима из области заштите животне средине; заштиту
споменика природе као обавезу очувања природних вредности за будуће генерације и основ за
подизање туристичке понуде на територији града Чачка; процес ширења едукације
становништва, посебно деце и омладине је веома важан за успешно очување животне средине.
Две предшколске установе, основне и средње школе активно су укључене у све врсте еколошких
едукација. У овој години наставиће се са ширењем процеса едукације у свим областима заштите
животне средине, а највећи допринос у решавању проблема заштите и унапређења животне
средине могу дати људи који се налазе директно суочени са последицама нарушавања животне
средине. Зато посебну пажњу треба обратити на удружења која се баве очувањем природе,
успостављање катастра зелених површина и повећање зелених површина на територији града,
активности које имају за циљ унапређење система управљања отпадом, смањење количине
отпада који се одлаже, поновну употребу и рециклажу отпада; заштиту предела изузетних одлика
„Овчарско-Кабларске клисуре“ и подршку међународној конференцији „Управљање квалитетом
и поузданошћу“. Предлог Програма Градско веће је већ усвојило на седници одржаној 23. јануара
2019. године, а овим се врши усаглашавање са прибављеном сагласношћу Министарства заштите
животне средине број 401-00-00125/2019-02 од 1. фебруара 2019. године, и шаље у даљу
процедуру доношења од стране Скупштине.
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По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог програма
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2019. години, и
доставило Скупштини на разматрање и доношење., који предлог је усаглашен са прибављеном
сагласношћу Министарства заштите животне средине број 401-00-00125/2019-02 од 1. фебруара
2019. године.
Градско веће је једногласно предложило да се дневни ред седнице Скупштине града Чачка
сазване за 19. фебруар 2019. године, по хитном поступку, допуни овим предлогом због постојања
неодложне потребе за доношење овог акта.
ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ЈАВНИХ
ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА
Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Милка Станковић. Правни
основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредбама Закона о основама система образовања и
васпитања, Закона о основном образовању и васпитању, Закона о предшколском образовању и
васпитању и Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа
и акта о мрежи јавних основних школа. Предшколски програм на територији града Чачка одвија
се у две јавне предшколске установе и то Предшколској установи „Радост“ и Предшколској
установи „Моје детињство“ у целодневном програму. Васпитно образовни рад организује се у
васпитним групама. Васпитне групе образују се за децу истог или различитог узраста. У
предшколским установама обавља се и припремни предшколски програм и то како у седишту
тако и ван седишта Установе. Одлуком Скупштине града Чачка број 06-39/16-I дата је сагласност
на Одлуку о изменама и допунама Статута предшколске установе „Радост“. Наиме, Управни
одбор Предшколске установе „Радост“ на седници одржаној дана 15. јануара 2016. године донео
је Одлуку да седиште установе уместо у улици Надежде Петровић бр. 8 буде у улици Булевар
Вука Караџића бб. У објекту у улици Надежде Петровић отвориће се две јаслене групе. У Трнави
у просторијама Месне заједнице обавља се васпитно образовни рад умешовитој групи узраста од
3 до 5 година. Група има двадесеторо деце. Програм предшколског образовања и васпитања у
наведеној групи је 6 сати дневно сходно Закону о предшколском образовању и васпитању.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Прим. др Славица Драгутиновић поставила је питање које можда није толико везано за
доношење конкретног документа. Имајући у виду да Град прати рад предшколских установа
чији је оснивач, поставља питање да ли се и на који начин прати и рад приватних предшколских
установа, у смислу да ли се у њима спроводе планови и програми који су обавезни да се спроведу
у складу са Законом, а имајући у виду да Град субвенционише трошкове боравка одређеног броја
деце у приватним вртићима.
Милка Станковић је истакла да се субвенције за боравак деце у приватним предшколским
установама додељују на основу одговарајућих аката које је донео Град, односно одговарајуће
Одлуке, Правилника и Решења о висини субвенција. Висина субвенције тренутно износи 11
хиљада динара по детету, а укупан број деце којима се субвенционише боравак у приватним
предшколским установама у овој години је 820. Пре него што се приватним установама пренесу
средства из буџета Града, обавезно се доставља потписан списак присутности деце за одређени
период. Просветна инспекција контролише боравак деце у смислу испуњености услова за боравак
деце, а остале инспекције врше контролу из своје надлежности. Иначе, приватне предшколске
установе поседују решење о верификацији установе. Тренутно, две установе поседују
верификацију, а постоји информација да је још једна приватна установа поднела захтев за
верификацију и добијање статуса предшколске установе.
Милун Тодоровић је истакао тренутни број деце у вртићима од 2960 деце, што је по
нормативу, а са дозвољеним увећањем од 20% тај број деце је 3556. Истакао је и повећање у
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вртићу „Полетарац“ за 100-тину деце. Поставља питање колико ће се још увећати број деце када
се управа ПУ „Радост“ Чачак пресели у објекат вртића „Сунце“.
Милка Станковић је истакла да ће се са пресељењем управе ПУ „Радост“ добити простор
за две јаслене групе од по 17-торо деце у вртићу „Надежда Петровић“
По упознавању са предлогом и завршеном претресу Градско веће је једногласно утврдило
Предлог одлуке о мрежи јавних предшколских установа на територији града Чачка, и доставило
Скупштини на разматрање и доношење.
ПЕТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
РЕШЕЊА
О
ПРИСТУПАЊУ
ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА К.П. БР. 489/2,
489/6, 489/7, 489/8 и 489/9 СВЕ У КО КОЊЕВИЋИ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић. Правни
основ за доношење решења о приступању прибављању у јавну својину града Чачка грађевинског
земљишта ближе описаног тачком I изреке решења непосредном погодбом садржан је у
одредбама Закона о јавној својини, Одлуке о грађевинском земљишту и Статута града Чачка
Законом о јавној својини прописано је да о прибављању ствари и располагању стварима у својини
јединице локалне самоуправе под условима прописаним законом, одлучује орган јединице
локалне самоуправе одређен у складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе.
Статутом града Чачка прописано је да Скупштина града Чачка одлучује о прибављању и
располагању непокретностима у јавној својини Града. Одлуком о грађевинском земљишту
прописано је у којим случајевима прибављања одлучује Скупштина града Чачка. Повод за
доношење решења о приступању прибављању у јавну својину града Чачка грађевинског
земљишта ближе описаног тачком I изреке решења непосредном погодбом је иницијатива
Градоначелника града Чачка од 5. фебруара 2019. године. Разлог за доношење решења о
приступању прибављању у јавну својину града Чачка грађевинског земљишта ближе описаног
тачком I изреке решења непосредном погодбом је да се по спровођењу прописане процедуре
прибављања, предметна локација изгради у складу са планом Планом генералне регулације
„Љубић - Коњевићи“ у Чачку, односно да се изведу радови на изгадњи дела планиране улице и
трафостанице.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о
приступању прибављању грађевинског земљишта на к.п. бр. 489/2, 489/6, 489/7, 489/8 и 489/9 све
у КО Коњевићи, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ШЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ
ИЗГРАДЊОМ
ПРИКЉУЧКА
АТМОСФЕРСКЕ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ПРЕЉИНИ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић. Правни
основ за доношење решења о прибављању у јавну својину изградњом прикључка атмосферске
канализације ближе описаног тачком I изреке решења садржан је у одредбама Закона о јавној
својини, Статута града Чачка и Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у
јавној својини града Чачка. Закона о јавној својини прописано је да о прибављању ствари и
располагању стварима у својини јединице локалне самоуправе под условима прописаним
законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у складу са законом и статутом
јединице локалне самоуправе. Статутом града Чачка прописано је да Скупштина града Чачка
одлучује о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини Града. Одлуком о
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прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка прописано је,
између осталог, да Скупштина града Чачка одлучује о прибављању и располагању
непокретностима у јавној својини Града. Повод за доношење решења о прибављању у јавну
својину изградњом прикључка атмосферске канализације ближе описаног тачком I изреке
решења је иницијатива Градоначелника града Чачка од 10. јануара 2019. године. Градска управа
за урбанизам града Чачка издала је локацијске услове дана 1. фебруара 2019. године за извођење
радова на изградњи прикључка атмосферске канализације ближе описаног тачком I овог решења,
на основу идејног решења израђеног од стране Предузећа за консалтинг, урбанизам,
пројектовање и инжењеринг „Урбанпројект“ ад Чачак. Разлог за доношење решења о
прибављању у јавну својину изградњом прикључка атмосферске канализације ближе описаног
тачком I изреке решења је одвођење атмосферских вода са локације пословно - производног
комплекса у контакту као и пословно - производног комплекса преко кога прикључак прелази, у
оквиру индустријске зоне Прељина.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о
прибављању у јавну својину изградњом прикључка атмосферске канализације у Прељини, и
доставило Скупштини на разматрање и доношење.
СЕДМА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У
УЛИЦИ 66

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић. Правни
основ за доношење решења о прибављању у јавну својину изградњом атмосферске канализације
ближе описане тачком I и II изреке решења садржан је у одредбама Закона о јавној својини,
Статута града Чачка и Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној
својини града Чачка. Законом о јавној својини прописано је да о прибављању ствари и
располагању стварима у својини јединице локалне самоуправе под условима прописаним
законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у складу са законом и статутом
јединице локалне самоуправе. Статутом града Чачка прописано је да Скупштина града Чачка
одлучује о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини Града, која одредба је
садржана и у Одлуци о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града
Чачка. Повод за доношење решења о прибављању у јавну својину изградњом атмосферске
канализације ближе описане тачком I и II изреке решења је иницијатива Градоначелника града
Чачка од 10. јануара 2019. године. Градска управа за урбанизам града Чачка издала је локацијске
услове дана 1. фебруара 2019. године за извођење радова на изградњи атмосферске канализације
ближе описане тачком I и II изреке решења, на основу идејног решења израђеног од стране
Предузећа за консалтинг, урбанизам, пројектовање и инжењеринг Урбанпројект ад Чачак. Разлог
за доношење решења о прибављању у јавну својину изградњом атмосферске канализације ближе
описане тачком I и II изреке решења је стварање система одвођења отпадних вода, кишнице или
потенцијално штетних течности кроз подземне канале и на тај начин спречавање њиховог
задржавања на површини и штетних последица услед повећаних падавина, са којима се
становништво овог рејона последњих година често сусретало.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Милан
Бојовић истакавши да је ово један у низу корака у планском стварању услова за пројектовање
атмосферске канализације у Улици 66 где евидентно постоји велики проблем због поплава и
приликом сваке веће кише бива поплављено 20-так објеката или макар дворишта. Сматра да ће
Канцеларија за управљање јавним улагањима финансијски подржати овај пројекат са 23 милиона
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динара, чиме ће проблем бити трајно решен пре свега у овој улици а и шире на потесу од
Трнавске до Атеничке реке.
По упознавању са предлогом и завршеном претресу Градско веће је једногласно утврдило
Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом атмосферске канализације у Улици 66,
и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ОСМА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
РЕШЕЊА
О
ПРИСТУПАЊУ
РАЗМЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ У КО ЉУБИЋ И КО ТРБУШАНИ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић упознавши
чланове Градског већа са иницијативом Драгана Јовановића,власника предузетничке радње
„Uniflex spring“ и власника к.п. бр. 836 КО Трбушани, поднетој ЈП „Градац“ за размену к.п. бр.
836 КО Трбушани у површини од 1590 м2 за к.п. бр. 1325/5 КО Љубић површине 690 м2, која је у
јавној својини града Чачка и која се граничи са парцелом именованог на којој је саградио своју
породичну стамбену зграду и радионицу. Истакао је и да је дужи низ година одржавао парцелу
која је у својини града, као и да, обзиром да се бави производњом опруга има у плану да сагради
пословни објекат. За размену понудио је своју парцелу која се налази у Трбушанима и има
површину од 1590 м2 која је мањим делом, по важећем планском акту Плану генералне
регулације „Трбушани-Љубић“ у Чачку предвиђена за планирано проширење постојеће јавне
саобраћајне површине - Општински пут ознаке Л-321, а већим делом је предвиђена за становање
малих густина насељености до 50 ст./ха – резиденцијално становање. По службеној дужности је
прибављен од ЈП „Градац“ извештај о вредности ових парцела по метру квадратном. Увидом у
извештај ЈП „Градац“ је утврђено да се обе парцеле налазе у IV градској зони за коју је
Програмом овог јавног предузећа одређена цена од 2.924,68 динара по метру квадратном.
Поднета иницијатива је испитана, па је утврђено да је иста уредна, потпуна и поднета од стране
овлашћеног лица. Ова иницијатива сматра се целисходном и оправданом, обзиром да је
предложена размена парцела у истој зони, да је цена по метру квадратном иста за обе парцеле, да
је парцела понуђена за размену већа за 900 м2, да подносилац иницијативе обзиром на своју
делатност планира градњу пословног објекта на парцели коју тражи у размени, као и да планира
запошљавање нових радника. Овом разменом град Чачак стиче парцелу која је делом, по важећем
планском акту Плану генералне регулације „Трбушани-Љубић“ у Чачку предвиђена за
проширење постојеће јавне саобраћајне површине, а делом за становање малих густина резиденцијално становање. Такође, стицањем ове парцеле у јавну својину ствара се могућност
расписивања огласа за отуђење грађевинске парцеле и отварање локације за градњу стамбених
породичних објеката, типа вила, намењених становању високог стандарда са великим процентом
зелених и уређених отворених површина и другим пратећим садржајима имајући у виду
чињеницу површине парцеле. Подносилац иницијативе се изјаснио да неће потраживати накнаду
на име разлике у површини парцела која су предмет размене.Овом разменом би се обезбедили
већи приходи за носиоца права јавне својине сходно Закону о јавној својини, а правни основ за
доношење решења садржан је и у Закону о планирању и изградњи и Одлуци о грађевинском
земљишту.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о
приступању размени непокретности у КО Љубић и КО Трбушани, и доставило Скупштини на
разматрање и доношење.
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ДЕВЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА
ЧАЧКА, РАДИ ОЗАКОЊЕЊА, ЗОРАНУ ВАСОВИЋУ ИЗ ЧАЧКА

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Весне Дмитрић, Градско
веће је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
1. Приступа се отуђењу непосредном погодбом по тржишној цени, градског грађевинског
земљишта, ближе описаног кп.бр. као 6893/1 КО Чачак, површине 381 м2, из јавне својине града
Чачка, а ради озакоњења, Зорану Васовићу из Чачка.
2. Поступак отуђења из јавне својине спровешће Комисија за грађевинско земљиште.
3.Градско веће града Чачка, по спроведеном поступку Комисије за грађевинско
земљиште, одлучиће о отуђењу наведене катастарске парцеле непосредном погодбом.

Oбразложење
Зоран Васовић из Чачка, поднео је иницијативу за отуђење грађевинског земљишта из
јавне својине и прибављање истог у приватну својину, након спроведеног поступка утврђивања
земљишта за редовну употребу објекта. У иницијативи је наведено да је држалац објекта бр. 1
саграђеног на кп.бр. 6893/1 КО Чачак и да је за наведени објекат решењем Градске управе за
урбанизам бр. 463-64/2018-IV-2-07 од 29.01.2019. године утврђено да к.п. бр. 6893/1 КО Чачак
представља грађевинску працелу и испуњава услове да буде одређена као земљиште за редовну
употребу објекта ознаке 1.
Испитујући уредност и потпуност иницијативе утврђено је да је иста уредна, потпуна и
поднета од стране овлашћеног лица.
Уз иницијативу је приложено правоснажно решење Градске управе за урбанизам града Чачка
број 463-64/2018-IV-2-07 од 39.01.2019. године.
Увидом у лист непокретности бр. 3871 за КО Чачак утврђено је да је подносилац иницијативе
држалац објекта бр. 1 саграђеног на к.п. бр. 6893/1 КО Чачак и да је иста парцела површине 381
м2.
Увидом у решење Градске управе за урбанизам града Чачка број 463-64/2018-IV-2-07 од
29.01.2019. године утврђено је да је спроведен поступак за утврђивање земљишта за редовну
употребу објекта и да је утврђено да к.п. бр. 6893/1 КО Чачак, површине 381 м2 представља
грађевинску парцелу и испуњава услове да буде одређена као земљиште за редовну употребу
објекта ознаке 1.
На основу свега изнетог оправдано је и целисходно отуђити из јавне својине града Чачка к.п.
бр. 6893/1 КО Чачак.
Члан 11. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту предвиђа да Градско веће града Чачка
одлучује о отуђењу и прибављању земљишта у јавној својини у случајевима прописаним законом
о планирању и изградњи (отуђење грађевинског земљишта ради изградње, озакоњења, исправке
граница, формирања грађевинских парцела и др.), а став 3. истог члана да надлежни орган који
одлучује о располагању и прибављању грађевинског земљишта доноси решење о приступању
располагању грађевинским земљиштем у јавној својини. Члан 11. став 5. Одлуке о грађевинском
земљишту прописује да надлежни орган решењем о приступању располагању грађевинским
земљиштем одређује да ће поступак спровести Комисија за грађевинско земљиште.
Из напред наведених решења донето је решење као у диспозитиву.
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ДЕСЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА
ЧАЧКА, РАДИ ОЗАКОЊЕЊА ПРЕДУЗЕЋУ „ DANILOVIĆ FAMILY
INVEST“ ИЗ ЧАЧКА

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Весне Дмитрић, Градско
веће је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
1. ПРИСТУПА СЕ отуђењу из јавне својине града Чачка кп. бр. 2201/2 КО Чачак у
површини од 285 м2, непосредном погодбом, ради исправке граница суседних катастарских
парцела, предузећу „Danilović family invest“ из Чачка, а ради озакоњења објекта.
2. Поступак отуђења спровешће Комисија за грађевинско земљиште.
3. Градско веће града Чачка, по спроведеном поступку Комисије за грађевинско
земљиште, одлучиће о отуђењу наведене катастарске парцеле непосредном погодбом.
Oбразложење
Предузеће „Danilović family invest“из Чачка, поднело је иницијативу за отуђење градског
грађевинског земљишта из јавне својине и прибављање истог у приватну својину. У иницијативи
је наведено да је предузеће власник к.п. бр. 1460 КО Чачак, на којој има саграђен објекат који је
у поступку озакоњења, као и да се објекат који је предмет озакоњења делом налази на к.п. бр.
2201/2 КО Чачак. Предлаже исправку граница суседних катастарских парцела како би озаконио
свој објекат, који се делом налази на к.п. бр. 2201/2 КО Чачак, а која је у својини града Чачка.
Испитујући уредност и потпуност иницијативе утврђено је да је иста уредна, потпуна и
поднета од стране овлашћеног лица.
Уз иницијативу су приложени копија плана, лист непокретности.
Увидом у лист непокретности утврђено је да је предузеће „Danilović family invest“
уписано као власник к.п.бр. 1460 КО Чачак, на којој су евидентирани објекти, од којих је објекат
бр. 6 изграђен без дозволе и који се делом налази и к.п. бр. 2201/2 КО Чачак.
На основу свега изнетог оправдано је и целисходно извршити измену граница суседних
парцела.
Члан 11. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту предвиђа да Градско веће града Чачка
одлучује о отуђењу и прибављању земљишта у јавној својини у случајевима прописаним Законом
о планирању и изградњи ( отуђење грађевинског земљишта ради изградње, озакоњења, исправке
граница, формирање грађевинских парцела и др.), а став 3. истог члана да надлежни орган који
одлучује о располагању и прибављању грађевинског земљишта доноси решење о приступању
располагању грађевинским земљиштем у јавној својини. Чл. 11. ст. 5. Одлуке о грађевинском
земљишту прописује да надлежни орган решењем о приступању располагању грађевинским
земљиштем одређује да ће поступак спровести Комисија за грађевинско земљиште.
Из напред наведених разлога донето је решење као у диспозитиву.
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ЈЕДАНАЕСТА 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. Предлог
Правилника о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и ситематизацији радних места у
градским управама, стручним службама и градском правобранилаштву града Чачка односи се на
систематизацију радних места у Градској управи за друштвене делатности града Чачка и Градској
управи за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка. Разлог за
доношење Правилника о изменама и допунама Правилника произилази из потребе да се на
основу сложености послова у оквиру радних места за која се предлажу измене, изврши правилно
разврставање у звања у складу са Уредбом о критеријумима за разврставање радних места и
мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе, а након тога и распоређивање постојећих запослених на одговарајућа радна места.
По упознавању са предлогом ПредГрадско веће је једногласно донело следећи:
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКA О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКИМ УПРАВАМА, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ГРАДСКОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЧАЧКА
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским
управама, стручним службама и градском правобранилаштву града Чачка („Службени лист града
Чачка“, број 10/2017, 14/2017, 21/2017, 10/2018, 16/2018, 18/2018 и 26/2018), у глави VI, називи
радних места, звања, број службеника, описи радних места и услови за запослење у Градској
управи за друштвене делатности града Чачка, у члану 47. став 1. алинеја 2, број „16“, замењује се
бројем „17“.
Члан 2.
У глави VI, члану 48. у Служби за борачко инвалидску заштиту, после подтачке 2. додаје
се нова подтачка 3. која гласи:
Радно место у области борачко инвалидске заштите и праћење прописа
Звање: Самостални саветник
Број извршилаца: 1
Опис послова: прати прописе из области борачко инвалидске заштите, води поступак у
вези утврђивања права у првом степену ратних војних инвалида из оружаних акција после
17.8.1990. године и других права предвиђених законом о правима бораца, престанак инвалидских
права мирнодопских породичних и ратних војних инвалида којима је то право признато по
основу учешћа у Другом светском рату, обавља сложене стручне послове и друге послове које
одреди начелник.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке – дипломирани
правник на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
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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.
Досадашње подтачке 3. до 17. постају подтачке 4. до 18.
Члан 3.
У глави VI тачка 1. Служба за борачко инвалидску заштиту, у досадашњој подтачки 3.
која постаје подтачка 4. Радно место из области борачко инвалидске заштите, која је овом
изменом постала подтачка 4., број службеника 2, замењује се бројем 1, а у опису послова, речи
„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 послове 17.8.1990. године“, бришу се.
Члан 4.
У глави VI тачка 2. Служба за послове друштвене бриге о деци, у досадањој подтачки 8.
која постаје подтачка 9. Радно место за финансијске послове, у делу „звање“, испред речи
„саветник“, додаје се реч „самостални“, а код услова речи: „најмање 3 године радног искуства у
струци“ замењују се речима „најмање 5 година радног искуства у струци“.
Члан 5.
У глави VI, тачка 3. Служба за друштвене делатности, у досадашњој подтачки 12. која
постаје подтачка 13. Радно место: Шеф службе за друштвене делатности, после речи „Звање“
брише се реч „самостални“, а код услова речи: „најмање 5 година радног искуства у струци“
замењују се речима „најмање 3 године радног искуства у струци“.
Члан 6.
У глави VI, у досадашњој подтачки 13. која постаје подтачка 14. у називу радног места
Самостални саветник за правне послове у области друштвених делатности, реч „самостални“,
брише се, а после речи: „Звање“ брише се реч „Самостални“ и код услова речи: „најмање 5
година радног искуства у струци“ замењују се речима „најмање 3 године радног искуства у
струци“.
Члан 7.
У глави XI називи радних места, звања, број службеника, описи радних места и услови за
запослење у Градској управи за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа
града Чачка, у члану 58. тачка 5.в) Стручна служба Скупштине града, Кацеларија председника и
заменика председника Скупштине, подтачка 19. Радно место техничког секретара у посланичкој
и одборничкој канцеларији, звање: „млађи референт“, мења се и гласи: „виши референт“, а код
услова речи „завршен приправнички стаж“ замењују се речима „најмање 5 година радног
искуства у струци“.
Члан 8.
У глави XI називи радних места, звања, број службеника, описи радних места и услови за
запослење у Градској управи за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа
града Чачка, у члану 58. тачка 5.в) Стручна служба Скупштине града, Канцеларија председника
и заменика председника Скупштине, подтачка 20. Радно место техничког секретара председника
Скупштине и заменика председника Скупштине, звање: „виши референт“, мења се и гласи:
„млађи референт“, а код услова речи „најмање 5 година радног искуства у струци“ замењују се
речима „завршен приправнички стаж“.
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Члан 9.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Чачка“.
ДВАНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ
ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА НОВОРОЂЕНУ
ДЕЦУ У 2019. ГОДИНИ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Небојша Бежанић. Одлука о
додатној финансијској подршци породици са децом као подстицај рађању деце, предвиђа давање
једнократне новчане помоћи породици за свако живорођено дете чија мајка има пребивалиште на
територији града Чачка дуже од 6 месеци.Наведеном Одлуком предвиђено је да Градско веће
града Чачка утврђује висину једнократне новчане помоћи, а Правилник о једнократној новчаној
помоћи за новорођену децу у породици предвиђа да Градско веће града Чачка за сваку
календарску годину решењем утврђује висину новчане помоћи, због чега се предлаже да Градско
веће града Чачка, у складу са расположивим средствима буџета, која за ову годину износе 14
милиона динара утврди висину једнократне новчане помоћи за новорођену децу у 2019. години у
износима који су одређени у диспозитиву предлога решења.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЈЕДНОКРАТНЕ
НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ У 2019. ГОДИНИ
1. Висина једнократне новчане помоћи за свако прворођено и другорођено дете рођено у
2019. години у породици износи 10.000,00 динара.
2. Висина једнократне новчане помоћи за свако трећерођено дете рођено у 2019. години у
породици износи 20.000,00 динара.
3. Висина једнократне новчане помоћи за свако четврторођено и свако наредно рођено дете
у 2019. години, рођено у породици износи 30.000,00 динара.
4. Ово решење објавити у Службеном листу града Чачка.
ТРИНАЕСТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
ИЗБОР ГОДИШЊИХ, ОДНОСНО ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА
У
ОБЛАСТИ
СПОРТА
У
ВЕЗИ
ИЗВЕШТАЈА
ПОДНОСИЛАЦА
ПРОГРАМА
О
РЕАЛИЗОВАЊУ
ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У
ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У
2017. ГОДИНИ

У оквиру ове тачке дневног реда Владан Милић упознао је чланове Градског већа са
предлом Стручне комисије за избор годишњих односно посебних програма у обаласти спорта у
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вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи
интерес у област спорта на територији града Чачка у 2017. години и истакао да је Комисија
размотрила поднете извештаје и предлаже Градском већу да усвоји два извештаја.
По упознавању са предлогом, Градско веће је донело:
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализовању програма којима се остварује општи интерес у
области спорта на територији града Чачка у 2017. години, који су доставили следећи подносиоци
програма:
-

Ауто мото клуб „Манчула“ Чачак
Фудбалски савез града Чачка

2. Да се проти подносилаца програма:
-

Омладински кошаркашки клуб „Чачак 94“ Чачак
Боксерски клуб „Соко“ Чачак
Асоцијација „Спорт за све“ Чачак

за које је Стручна комисија за избор годишњих, односно посебних програма у области
спорта утврдила да нису користили додељена средства у складу са чланом 38. Одлуке о
одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта у Чачку, предузму неопходне мере у складу са Одлуком о одобравању и финансирању
програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку („Сл. лист града
Чачка“ бр. 23/2016) и Законом о спорту („Сл. гласник РС“ бр. 10/2016).
ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
ИЗБОР ГОДИШЊИХ, ОДНОСНО ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА
У
ОБЛАСТИ
СПОРТА
У
ВЕЗИ
ИЗВЕШТАЈА
ПОДНОСИЛАЦА
ПРОГРАМА
О
РЕАЛИЗОВАЊУ
ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У
ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У
2018. ГОДИНИ

У оквиру ове тачке дневног реда Владан Милић, упознао је чланове Градског већа са
предлом Стручне комисије за избор годишњих односно посебних програма у области спорта у
вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи
интерес у област спорта на територији града Чачка у 2018. години и истакао да је Комисија
размотрила поднете извештаје и предлаже Градском већу да усвоји педесет извештаја.
По упознавању са предлогом, Градско веће је донело:
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализовању програма којима се остварује општи интерес у
области спорта на територији града Чачка у 2018. години, који су доставили следећи подносиоци
програма:
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Фудбалски клуб „Слобода“ Чачак
Фудбалски клуб „Омладинац“ Заблаће
Фудбалски клуб „Јединство“ Горња Горевница
Фудбалски клуб „Јединство“ Коњевићи
Фудбалски клуб „Рудар“ Бресница
Фудбалски клуб „Спартак“ Трнава
Фудбалски клуб „Парменац“ Парменац
Омладински фудбалски клуб „Ракова“ Ракова
Фудбалски клуб „Лугови“ Чачак
Фудбалски клуб „Планинац“ Вујетинци
Фудбалски клуб „Будућност“ Станчићи
Фудбалски клуб „Чачак 94“ Чачак
Фудбалски клуб „Младост-радост“ Чачак
Фудбалски клуб „Гаучоси“ Чачак
Фудбалски клуб „Киндер“ Чачак
Фудбалски клуб „Арес 2015“ Чачак
Удружење дечјих фудбалских турнира Србије Чачак
Кошаркашки клуб „Борац“ Чачак
Кошаркашки клуб ''Железничар'' Чачак
Женски кошаркашки клуб „Ча баскет“ Чачак
Женски рукометни клуб „Атеница“ Чачак
Клуб контактних спортова „Борац“ Чачак
Карате клуб „Младост“ Чачак
Клуб контактних спортова „СМТ“ Чачак
Клуб контактних спортова „Полет“ Чачак
Атлетски клуб „Чаак“ Чачак
Бициклистички клуб „Борац“ Чачак
Клуб за коњички спорт „Миленко Никшић“ Чачак
Коњички клуб „Грива“ Чачак
Одбојкашки клуб „Слобода С“ Чачак
Одбојкашки клуб „Борац“ Чачак
Одбојкашки клуб „Чачак“ Чачак
Спортски клуб деце и омладине са посебним потребама ''Морава'' Чачак
Спортски клуб слепих „Додир“ Чачак
Спортски клуб „Гребићи“ Чачак
Спортско удружење глувих и наглувих Чачак
Плесни клуб „Луна“ Чачак
Аеро клуб „Овчар Каблар“ Чачак
Параглајдинг клуб „Парасекс“ Чачак
Планинарско друштво „Каблар“ Чачак
Ауто мото спортски клуб „WRR“ Чачак
Аутомобилски спортски клуб „Херц“ Чачак
Ауто мото спортски клуб Чачак
Кик бокс клуб „Борац“ Чачак
Џудо клуб „Борац“ Чачак
Џудо клуб „Роки“ Чачак
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Боди билдинг клуб „Борац“ Чачак
Боди билдинг клуб „Атлета“ Чачак
Кајак клуб „Чачак“ Чачак
Спортско удружење „Више од игре јуниор“ Чачак

2. Да подносилац програма Мотокрос клуб „Танаско Рајић“ Чачак који није користио
одобрена средства у 2018. години, нема обавезу достављања извештаја.
ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ
ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА
У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2019. ГОДИНИ

Владан Милић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши
чланове Градског већа са предлогом Стручне комисија за избор годишњих, односно посебних
програма у области спорта којим се предлаже да се у складу са Одлуком о одобравању и
финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку
одобри годишњи програм и доделе средства за задовољавање потреба и интереса грађана у
области спорта у граду Чачку у 2019. години Кошаркашком клубу „Борац“ Чачак.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело:
РЕШЕЊЕ
о одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса
грађана у области спорта у граду Чачку у 2019. години
1. ОДОБРАВА СЕ ПРОГРАМ И ДОДЕЉУЈУ средства Кошаркашком клубу „Борац“
Чачак, у износу од 19.200.000,00 динара и то за:
1.1. учешће спортских организација са територије града Чачка у домаћим и европским
клупским такмичењима, у износу од 9.200.000,00 динара, из средстава буџета града Чачка, са
апропријације 228 „Дотације невладиним организацијама - Средства за финансирање годишњих
програма спортских организација и финансирање територијалног спортског савеза“;
1.2. делатност организација у области спорта са седиштем на територији града Чачка које
су од посебног значаја за град, у износу од 10.000.000,00 динара, из средстава буџета града
Чачка, са апропријације 229 „Дотације невладиним организацијама - Средства за финансирање
годишњих програма спортских организација од посебног значаја за Град.
2. Са Кошаркашким клубом „Борац“ Чачак закључиће се уговор којим ће се уредити
међусобна права и обавезе.
3. За реализацију Решења задужује се Градска управа за друштвене делатности.
4. Ово решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
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ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 6/1 Тијана
Николић)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића, Градско
веће је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130,
апропријација 26, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге
локалне самоуправе, програмска активност 0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 222.000,00 динара (185.000,00 динара нето и 37.000,00 динара
припадајући порез на друге приходе), на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 6/1, за новчану помоћ Тијани Николић из Чачка за одлазак на Светско
првенство у базенским дисциплинама у Лигнану, Италија.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 6/1, економска
класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, Расходи по наменама, 4727
– Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт, Функционална класификација
090, Извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава – Градоначелник града, Програм 0901 – Социјална и дечија заштита
ПА 0011 Новчане помоћи.
3.
О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 6/1 Јана
Павловић)
У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића, Градско
веће је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130,
апропријација 26, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге
локалне самоуправе, програмска активност 0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 120.000,00 динара (100.000,00 динара нето и 20.000,00 динара
припадајући порез на друге приходе), на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 6/1, за новчану помоћ Јани Павловић из Прислонице, члану Карате клуба
„Чачак“ – секција Прељина за припреме и такмичења у 2019. години и одлазак на
Светско првенство у Штутгарт, Немачка.
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2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 6/1, економска
класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, Расходи по наменама, 4727
– Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт, Функционална класификација
090, Извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава – Градоначелник града, Програм 0901 – Социјална и дечија заштита
ПА 0011 Новчане помоћи.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
САМНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 71 )

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића, Градско
веће је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130,
апропријација 26, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге
локалне самоуправе, програмска активност 0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 346.500,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 71, за набавку дувача снега марке HUSQVARNA ST RBZ 961930128 за
потребе обављања делатности цивилне заштите.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 71, економска
класификација 512 – Машине и опрема, Расход по наменама 5129 – Опрема за
производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема, Функционална класификација
130, Извор финансирања 01 (издаци из средстава буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава – Градска управа за опште и заједничке послове, Програм 0602
Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0014 Управљање у ванредним ситуацијама.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 170/1)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића, Градско
веће је једногласно донело следеће:
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РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130,
апропријација 26, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге
локалне самоуправе, програмска активност 0009- Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 300.000,00 динара, за непланиране сврхе за које није утврђена
апропријација и то за вршење послова стручног надзора над извођењем радова на
адаптацији дела зграде Дома културе у оквиру реализације пројекта „Start up centar” НТПа Чачак и отвара нова апропријација 170/1, економска класификација 424Специјализоване услуге, Расход по наменама 4249 – Остале специјализоване услуге,
Функционална класификација 490, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета
града) Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за локални економски
развој, Програм 1501 Локални економски развој, Пројекат 1501 -23 Start up centar.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на нову апропријацију 170/1, економска
класификација 424- Специјализоване услуе, Расход по наменама 4249 – Остале
специјализоване услуге, Функционална класификација 490, извор финансирања 01 (
Издаци из средстава буџета града) Директни корисник буџетских средстава – Градска
управа за локални економски развој, Програм 1501 Локални економски развој, Пројекат
1501 -23 Start up centar.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ДВАДЕСЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 6/1 Софија
Мајсторовић)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића, Градско
веће је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130,
апропријација 26, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге
локалне самоуправе, програмска активност 0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 90.000,00 динара (75.000,00 динара нето и 15.000,00 динара
припадајући порез на друге приходе), на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 6/1, за новчану помоћ породици у току лечења Софије Мајсторовић из
Чачка.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 6/1, економска
класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, Расходи по наменама 4721
– Накнаде из буџета у случају болести и инвалиднсти, Функционална класификација 090,
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I4snop Snnaucrapama 0l (I4saaura vs cpeAcraBa 6yuera fpaaa), ,{upercrHn KopHcHHK
6yuercxux cpeAcraBa - I-pagouaueJIHHK rpaAa, flporparvr 090 I CoqujrurHa r{ geuraja 3arrrrHra,

llA

0011 HoeqaHe nonaohu.

-).

O u:rpruen y oBor'pettrerua crapahe ce fpagcrca yrpaBa sa $nuaHcraje.

4.

Oeo peruerre o6jaruru y,,Cnyx6eHoM Jrucry rpaAa t{aqKa".

Mr.r.iryu Togoponuh, o6arecruro je utraHone fpaAcrcor oeha ga je oq,ry.reHo rro cBHM raqKaMa
AHeBHor peAa, na je 81. ce4Hraqy l-pagcror neha samy.rrao y I I qacoea u 20 tur.l.ayra.

TPAACKO BEhE
Bpoj: 06-2312019-lll
18. Se6pyap 2019. rolraHe

3anucnnx ca 81. ceAHrzqe fpa4crcor eeha ycaojeuje
3112019-lll oA 13. Mapra 2019. roarane.

ua 82.

ceAHHrrH I-pagcxor aeha 6poj 06-
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