
ЗАПИСНИК 

СА ОСАМДЕСЕТСЕДМЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 18. јуна 2019. године, у сали Градског већа града Чачка, са почетком у 11,00 

часова. 

 

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

Градског већа отворило је 87. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

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

Милица Дачић, др Велимир Дробњак, Драгомир Шипетић, прим. др Славица Драгутиновић, Вељко 

Неговановић, Душан Радојевић, Анђелка Новаковић, Мирослав Вукосављевић, Славко 

Веселиновић,  Немања Трнавац, Михаило Јовић и 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  

- 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 

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

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије 

- Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Милка Станковић, начелник Градске управе за друштвене делатности 

- Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој 

- Катарина Новковић, Градски правобранилац 

- Миленко Поповић, председник Комисије за грађевинско земљиште 

 

 

   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 86. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 86. седнице Градског 

већа.  

 

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

 

УСВАЈА СЕ записник са  86.  седнице Градског већа града Чачка број 06-76/2019-III од 31.  

маја 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 следећим тачкама: 

 

- УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА – КОЊЕВИЋИ“ 

 

- УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ВЕЋЕГ БРОЈА ДЕЦЕ У 

ВАСПИТНИМ ГРУПАМА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 

ГРАД ЧАЧАК У РАДНОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 

 

Ове предлоге Градско веће је једногласно усвојило. 

 

 Питао је да ли има још предлога за измену или допуну дневног реда. Како више није било 

предлога за измену и допуну дневног реда, Градско веће је једногласно утврдило следећи: 

 

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

 

1. РАЗМАТРАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ СКУПШТИНИ, КАО САСТАВНОГ ДЕЛА 

ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. 

ГОДИНУ, ИЗВЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ 

ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ 

ЧАЧАК СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

 

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

 

4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О РАЗМЕНИ ДЕЛОВА КП. БР. 3493 И КП. БР. 

5161 ОБЕ КО ЧАЧАК 

 

5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О РАЗМЕНИ ДЕЛОВА КП. БР. 5708 И КП. БР. 

5691/2 ОБЕ КО ЧАЧАК 

 

6. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ КП. БР. 3580/2, 2201/8 И 

1458 СВЕ КО ЧАЧАК 

 

7. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ КП. БР. 3745/6 КО ЧАЧАК 
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8. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ МИЛОМИРУ ЂОКОВИЋУ 

ИЗ ЧАЧКА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ НЕЛЕГАЛНОГ ОБЈЕКТА НА КП. БР. 3814/9 КО 

ЧАЧАК 

 

9. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА КП. БР. 2138/7 КО ПРЕЉИНА  

 

10. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ КП. 

БР. 3000/1 И КП. БР. 3000/2 ОБЕ У КО ЧАЧАК 

 

11. 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 

 

12. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА И   ДОДЕЛИ 

СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА   ГРАЂАНА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2019. ГОДИНИ 

 

13. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ НАСТАЛЕ ОД 

ЕЛЕMЕНТАРНЕ И ДРУГЕ НЕПОГОДЕ 

 

14. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

15. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ: 

 

1) апропријација 5  

2) апропријација 236  

3) апропријација 425 

4) апропријација 538 – МЗ Станчићи 

5) апропријација 538 – МЗ Остра 

6) апропријација 538 – МЗ Јежевица 

 

 

16. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ДОО „ТЕЛЕПАРТНЕР“ ЧАЧАК НА РЕШЕЊЕ 

КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

БРОЈ 355-245/19-IV-6-05  ОД 20. МАРТА 2019. ГОДИНЕ 

 

17. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА – КОЊЕВИЋИ“ 

 

18. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ВЕЋЕГ БРОЈА ДЕЦЕ У 

ВАСПИТНИМ ГРУПАМА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК У РАДНОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 
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РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ СКУПШТИНИ, КАО САСТАВНОГ 

ДЕЛА ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ, ИЗВЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ 

КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ 

РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Зоран Тодосијевић. Истакао је 

да је Државна ревизорска институција поднела захтев за достављање података 25. јануара 2019. 

године у циљу спровођења ревизије консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна 

буџета за 2018. годину. Ревизија финансијских извештаја завршног рачуна буџета града Чачка за 

2018. годину спроводи се на основу Закона о Државној ревизорској институцији, Пословника 

Државне ревизорске институције и Програма ревизије Државне ревизорске институције за 2019. 

годину, са циљем да се на основу прикупљених адекватних и довољних доказа изрази мишљење о 

истинитости и објективности финансијских извештаја за 2018. годину. Градско веће утврдило je 

Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Чачка за 2018. годину на седници одржаној 31. 

маја 2019. године и упутило га Скупштини града на разматрање и доношење, Државна ревизорска 

институција, 10. јуна 2019. године доставила је Извештај о ревизији консолидованих финансијских 

извештаја завршног рачуна буџета града Чачка за 2018. годину,који извештај је саставни део 

утврђеног Предлога одлуке. Извештај садржи: Извештај Државне ревизорске институције, Прилог I 

који садржи резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије, Прилог II који садржи 

напомене уз Извештај о ревизији консослидованих финансијских извештаја града Чачка за 2018. 

годину и Прилог III који садржи финансијске извештаје града Чачка. Извештај о ревизији биће 

саставни део Предлога одлуке о завршном рачуну буџета града Чачка за 2018. годину, упућеног 

Скупштини града. Извештај о ревизији  за претходну годину оцењује као доста позитиван, са веома 

малим бројем  препорука блажег карактера, уз констатацију да нема незаконитог или ненаменског 

трошења средстава. 

  

По упознавању са Извештајем о ревизији, Градско веће је једногласно усвојило Извештај о 

ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета града Чачка за 2018. 

годину и доставило Скупштини града Чачка као саставни део Предлога одлуке о завршном рачуну 

буџета града Чачка за 2018. годину. 

 

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 

УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК СА ЗАКОНОМ О 

ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

 

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

усклађивању оснивачког акта ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак са Законом о јавним предузећима 

прописано је да о промени седишта јавног предузећа одлучује Надзорни одбор уз сагласност 

оснивача. На седници Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, одржаној дана 19. октобра 

2018. године, донета је Одлука о промени седишта ЈКП „Паркинг сервис“  Чачак тако што је 

седиште предузећа из улице Николе Тесле бб у Чачку премештено у улицу Цара Лазара број 51 у 

Чачку. Основ за промену седишта предузећа је Уговор о пословно-техничкој сарадњи између ЈП 

„Градац“ Чачак и ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак од 10. октобра 2018. године.  
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По упознавању са нацртом Одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о 

измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ 

Чачак са Законом о јавним предузећима, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О 

ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Катарина Новковић. Правни 

основ за доношење предложене одлуке садржан је у одредбама Закона о правобранилаштву и 

Статуту града Чачка, а разлог за доношење Одлуке о изменама Одлуке о Градском 

правобранилаштву огледа се у потреби усаглашавања предметне одлуке са новим Статутом града 

Чачка којим су одређене надлежности Правобранилаштва другачије регулисане. Новим Статутом 

града Чачка прописано је да Градско веће града Чачка поставља и разрешава Градског 

правобраниоца и заменика Градског правобраниоца. Како је основном Одлуком о Градском 

правобранилаштву прописано да Градског правобраниоца и заменике Градског правобраниоца 

поставља Скупштина града Чачка на предлог Градског већа града Чачка, то је потребно усагласити 

одлуку са Статутом града Чачка. Сходно томе, предложеним изменама одлуке предвиђа се 

надлежност Градског већа града Чачка за постављење Градског правобраниоца и заменика Градског 

правобраниоца и надлежност Градоначелника као надлежног предлагача за постављење. Такође, 

изменама Одлуке прописује се да Градски правобранилац одговара за свој рад Градском већу града 

Чачка, а заменици Градском правобраниоцу и Градском већу града Чачка и предвиђа обавеза 

подношења извештаја о раду Градском већу града Чачка уместо Скупштини града Чачка. Такође 

мењају се и поједине одредбе Одлуке због доношења Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе и престанка важења Закона о радним односима у 

државним органима који се у моменту доношења основне одлуке сходно примењивао на запослене 

у јединицама локалне самоуправе. Указала је на део који треба изменити, где се говори о правима из 

радног односа у складу са прописима који се примењују „ на функционере и запослене“ у 

јединицама локалне самоуправе и где треба да стоји „на постављене и запослене“. Ову измену 

нацрта Одлуке Градско веће је једногласно прихватило. 

 

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

изменама одлуке о Градском правобранилаштву, и доставило Скупштини на разматрање и 

доношење. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О РАЗМЕНИ ДЕЛОВА КП. БР. 

3493 И КП. БР. 5161 ОБЕ КО ЧАЧАК 

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Миленко Поповић који је 

упознао чланове Градског већа са иницијативом Милуна Дилпарића из Чачка за  размену дела к.п. 

бр. 3493 КО Чачак  и дела к.п. бр. 5161  КО Чачак која је у јавној својини града Чачка, а ради 

озакоњења бесправно саграђено стамбеног објекта, који се делом  налази на к.п. бр. 5161 КО Чачак 

која  је у јавној својини града Чачка. По пројекту препарцелације потврђеном од стране Градске 

управе за урбанизам града Чачка од 13. марта 2018. године површине које се размењују су метар за 

метар квадратни.  Градско веће града Чачка донело је решење о приступању размени делова к.п. бр. 

3493 и к.п. бр. 5161 обе КО Чачак 31. маја 2019. године. Комисија за грађевинско земљиште након 

испитивања целисходности иницијативе, мишљења је да је иста целисходна и оправдана, обзиром 

да по извршеном увиду у Инфромацију о локацији од 11. септембра 2017. године која је издата од 
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Градске управе за урбанизам града Чачка, утврђено да се  део к.п. бр. 3493 КО Чачак налази у 

саставу површине јавне намене. Правни основ за доношење решења садржан је у одредбама Закона 

о планирању и изградњи које прoписују да се под отуђењем грађевинског земљишта сматра и 

размена непокретности, да се у случају размене непокретности између власника грађевинског 

земљишта у јавној, задружној и приватној својини не спроводи поступак јавног надметања ни 

прикупљања понуда јавним огласом, имајући у виду правну природу института размене. Предмет 

размене може бити изграђено и неизграђено грађевинско земљиште. Статутом града Чачка 

прописано је да Градско веће града Чачка доноси акт о приступању прибављању или располагању 

непокретностима у јавној својини Града, када је доношење овог акта прописано посебним 

прописима. 

 

По упознавању са нацртом решења Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о 

размени делова кп. бр. 3493 и кп. бр. 5161 обе КО Чачак, и доставило Скупштини на разматрање и 

доношење. 

 

ПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О РАЗМЕНИ ДЕЛОВА КП. БР. 

5708 И КП. БР. 5691/2 ОБЕ КО ЧАЧАК 

  

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Миленко Поповић који је 

упознао чланове Градског већа са иницијативом  Драгоја Петковића из Чачка за  размену дела к.п. 

бр. 5708 која је у његовој приватној својини за део к.п. бр. 5961/2 КО Чачак која је у јавној својини 

града Чачка, а ради озакоњења бесправно саграђено стамбено-пословног објекта, који се делом 

налази на к.п. бр. 5691/3 КО Чачак која је у јавној својини града Чачка. По пројекту препарцелације 

потврђеном од стране Градске управе за урбанизам града Чачка од 26. марта 2019. године површине 

које се размењују су 51 м2 у јавној својини града Чачка, за 48 м2 у приватној својини Драгоја 

Петковића. Градско веће града Чачка донело је решење о приступању размени делова к.п. бр. 5708 и 

к.п. бр. 5691/2 обе КО Чачак 31. маја 2019. године. У наставку поступка Комисија за грађевинско 

земљиште прибавила је обрачун накнаде од стране ЈП „Градац“, са којим се сагласио подносилац 

иницијативе. Према наведеном обрачуну вредност непокретности је 2.991,95 динара по м2, односно 

укупно 8.975,85 динара, које град Чачак треба да исплати Драгоју Петковићу. Комисија за 

грађевинско земљиште мишљења је да је иницијатива целисходна и оправдана,  обзиром да је по 

извршеном увиду у Инфромацију о локацији од 20. фебруара 2019. године издатој од Градске 

управе за урбанизам града Чачка, утврђено да је  део к.п. бр. 5708 КО Чачак јавна саобраћајна 

површина. Законом о планирању и изградњи прoписано је  да се под отуђењем грађевинског 

земљишта сматра и размена непокретности, да се у случају размене непокретности између власника 

грађевинског земљишта у јавној, задружној и приватној својини не спроводи поступак јавног 

надметања ни прикупљања понуда јавним огласом, имајући у виду правну природу института 

размене. Предмет размене може бити изграђено и неизграђено грађевинско земљиште. Статутом 

града Чачка прописано је да Градско веће града Чачка доноси акт о приступању прибављању или 

располагању непокретностима у јавној својини Града, када је доношење овог акта прописано 

посебним прописима. 

 

По упознавању са нацртом решења Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о 

размени делова кп. бр. 5708 и кп. бр. 5691/2 обе КО Чачак, и доставило Скупштини на разматрање и 

доношење. 
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ШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ КП. БР. 

3580/2, 2201/8 И 1458 СВЕ КО ЧАЧАК 

 

            У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Миленка Поповића, Градско 

веће је једногласно донело: 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ОТУЂУЈЕ СЕ  из јавне својине града Чачка кп. бр. 3580/2 у повр. од 684 m2, к.п. бр. 

2201/8 у површ. од 159 m2 и к.п. бр. 1458 у површ. од 317 m2 све КО Чачак,  непосредном 

погодбом, ради исправке граница суседних катастарских парцела,  предузећу „Danilović family 

invest“ из Чачка,  а ради формирања једне грађевинске парцеле за изградњу вишепородичног 

стамбеног објекта за износ накнаде од 4.865.457,60 

(четиримилионаосамстошездесетпетхиљадачетиристопедесетседам и 60/100) динара,  које да плати 

у року  од 15 дана од дана закључења уговора, као и да плати све обавезе проистекле из уговора, 

односно порез на пренос апсолутних права и трошкове овере. 

2. Стицалац  је  дужан  да у року од 30 дана од дана пријема решења закључи са ЈП "Градац" 

Чачак уговор о отуђењу градског грађевинског земљишта, којим ће ближе регулисати међусобна 

права и обавезе, а уколико исти не закључи  у остављеном року или не плати цену у року утврђеном 

овим решењем и уговором, решење ће бити поништено.  

 3. На основу овог решења и уговора о отуђењу, а после исплате целокупног износа цене и 

потврде ЈП "Градац" Чачак о исплати, стицалац може у јавној књизи о евиденцији непокретности и 

правима на њима уписати право својине. 

 

O б р а з л о ж е њ е  

 

 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. 3583   КО Чачак површине 2061 m2. Предлаже исправку 

граница суседних катастарских парцела спајањем његове парцеле са к.п. бр. 3580/2, 2201/8 и 1458 

све КО Чачак у укупној површини од 1160 m2, имајући у виду да ни једна од наведених парцела 

појединачно не испуњава, а ни када би се од њих формирала једна катастарска парцела, не би 

испуњавала урбанистички услов за грађевинску парцелу у погледу минималне ширине (минимална 

ширина износи 16 метара), а ни остале урбанистичке услове у погледу површине и облика, те би 

једино могуће и целисходно било формирање једне грађевинске целине за изградњу 

вишепородичног објекта, од постојеће к.п. бр. 3583 КО Чачак и к.п. бр. 3580/2, 2201/8 и 1458 све КО 

Чачак, на начин који је прописан Законом и одговарајућом Одлуком. Такође, наводи  да сматра да је 

овај захтев оправдан имајући у виду чињеницу да парцеле за које је поднета иницијатива, ни својом 

површином, ни обликом не испуњавају неопходне услове из плана, а исправком граница би било 

испоштовано и правило да катастарска парцела која се припаја суседној парцели не испуњава 

услове за грађевинску парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се припаја.  

Поднета иницијатива је испитана, па након што је утврђено да је иста уредна, потпуна, 

целисходна и поднета од стране овлашћеног лица, Градско веће града Чачка донело је решење о 

приступању отуђењу број 06-76/2019-III од 31.05.2019. године.Уз иницијативу су приложени копија 

плана, лист непокретности.  

У наставку поступка Комисија за грађевинско земљиште је прибавила обрачун накнаде за 

отуђење од ЈП "Градац" Чачак, са којим се сагласио подносилац иницијативе и извршила увид у 

прикупљене доказе. 
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Према обрачуну који је сачинио и доставио ЈП „Градац“ Чачак подносилац иницијативе 

треба да, за предметну парцелу, плати на име накнаде за отуђење из јавне својине износ од 

4.865.457,60 динара. 

Увидом у лист непокретности утврђено је да је предузеће „Danilović family invest“ уписано 

као власник к.п.бр. 3583 КО Чачак укупне површине 2061 m2.  

Увидом у лист непокретности за к.п. бр. 1458 КО Чачак утврђено је да је иста површ. 317 

m2, за к.п. бр. 3580/2 КО Чачак да је површ. 684 m2, за к.п. бр. 2201/8 КО Чачак да је површ. 159 m2, 

односно укупно 1160 m2. Увидом у лист непокретности такође је утврђено да су све три предметне 

парцеле уписане у јавну својину града Чачка.  

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. 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.  

     

 Са напред наведених разлога донето је решење као у диспозитиву.  

 

 

СЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ КП. БР. 3745/6 

КО ЧАЧАК 

 

            У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Весне Дмитрић, Градско веће је 

једногласно донело: 

  

Р Е Ш Е Њ Е  

 

1. ПРИСТУПА СЕ отуђењу из јавне својине града Чачка кп. бр. 3745/6 КО Чачак у 

површини од 20 м2,  непосредном погодбом, ради исправке граница суседних катастарских парцела,  

Драшку Чоловић из Чачка. 

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. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

 Драшко Чоловић из Чачка, поднео је иницијативу за отуђење градског грађевинског 

земљишта из јавне својине и прибављање истог у приватну својину. У иницијативи је наведено да је 

власник к.п. бр. 3755  КО Чачак, на којој има саграђену породично-стамбену зграду, као и да 

наведена парцела није грађевинска јер иста нема приступ саобраћајници. Предлаже исправку 

граница суседних катастарских парцела, тако што би његовој парцели 3755 КО Чачак, била 

припојена к.п. 3745/6 КО Чачак, површине 20 м2. На тај начин би његова парцела постала 

грађевинска, a  испуњени су и услови за исправку граница, обзиром да закон прописује да се 

приликом исправке граница суседних катастарских парцела мора поштовати правило да катастарска 
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парцела у јавној својини која се припаја суседној парцели не испуњава услове за грађевинску 

парцелу, као и да је мања од површине парцеле којој се припаја.  

Испитујући уредност и потпуност иницијативе утврђено је да је иста уредна, потпуна и 

поднета од стране овлашћеног лица.  

Уз иницијативу су приложени копија плана и фотокопије дела потврђеног пројекта 

препарцелације.  

Увидом у лист непокретности утврђено је да је Драшко Чоловић уписан као власник к.п.бр. 

3755 КО Чачак површине 565 м2  на којој су евидентирани објекти. 

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 ст.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.  

     

 Са напред наведених разлога донето је решење као у диспозитиву.  

  

 

ОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ МИЛОМИРУ 

ЂОКОВИЋУ ИЗ ЧАЧКА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ НЕЛЕГАЛНОГ ОБЈЕКТА 

НА КП. БР. 3814/9 КО ЧАЧАК 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Весне Дмитрић, Градско веће је 

једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

   ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Миломиру Ђоковић  из Чачка, ул. Милорада Јевтовића Шмита 

бр. 15,  да може извршити ОЗАКОЊЕЊЕ,  бесправно саграђених  објекта на кп. бр. 3814/9 КО 

Чачак.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Миломир Ђоковић из Чачка  поднео је захтев овом органу,  којим је тражио сагласнот за 

озакоњење објеката саграђених на кп. бр. 3814/9  КО Чачак. Уз захтев је достављен Урбанистички 

извештај о могућностима озакоњења објеката на к.п. бр. 3814/9 КО Чачак.  

 Комисија за грађевинско земљиште је разматрала поднети захтев и приложене доказе и 

донела закључак дана 14.06.2019. године да је оправдано дати тражену сагласност, имајући у виду 

да је град Чачак сувласник на парцели са подносиоцем захтева. 

 Увидом у лист непокретности утврђено је да је град Чачак сувласник ½ идеалне к.п. бр. 

3814/9 КО Чачак, заједно са  Миломиром Ђоковић и његовим братом Драганом који су сувласници 

у делу од по ¼ идеалне наведене парцеле. 

 Увидом у Урбанистички извештај о могућностима озакоњења објеката на к.п. бр. 3814/9 КО 

Чачак утврђено је да предметни објекат испуњава услове за озакоњење. 
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 Чланом 77. Одлуке о грађевинском земљишту ("Службени лист града Чачка" бр. 5/2016) 

предвиђено је да заинтересовано лице подноси захтев надлежном органу управе за давање 

сагласности прописаних чланом 78. и 79. исте Одлуке који се потом прослеђује Комисији за 

грађевинско земљиште. 

 Чланом 78. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту прописано је да Градско веће града 

Чачка даје сагласност за озакоњење објекта када је таква сагласност услов прибављања решења о 

озакоњењу објекта, а ставом 4. истог члана, поред осталог је прописано и да се процена 

целисходности од стране Комисије за грађевинско земљиште односи и на упис права својине на 

бесправном објекту. Ставом 5. истог члана прописано је да Комисија за грађевинско земљиште 

предлаже доношење решења из става 1. истог члана, а које је на изложени начин образложено. 

 Градско веће града Чачка на седници одржаној дана 18. јуна 2019. године, а у складу са 

чланом 78. Одлуке о грађевинском земљишту, одлучило је као у диспозитиву решења. 

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈП „ПУТЕВИ 

СРБИЈЕ“ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА КП. БР. 2138/7 КО ПРЕЉИНА  

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Весне Дмитрић, Градско веће је 

једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

   ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ ЈП „Путеви“ Србије Београд, да може на к.п. бр. 2138/7 КО 

Прељина извршити радове на реконструкцији површинске раскрснице на км 127-498,54 државног 

пута Iб реда бр. 22.   

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 ЈП „Путеви“ Србије Београд  поднело је захтев овом органу,  којим је тражило сагласност за 

извођење радова на к.п. бр. 2138/7 КО Прељина ради реконструкције површинске раскрснице на км 

127+498,54 државног пута Iб реда бр. 22, јер радови на истој залазе на предметну парцелу која је у 

јавној својини града Чачка.  

 По службеној дужности извршен је увид у лист непокретности за к.п. бр. 2138/7 КО 

Прељина из ког је утврђено да је иста у јавној својини града Чачка и да има површину од 63 м2. 

 Комисија за грађевинско земљиште је разматрала поднети захтев и приложене доказе и 

донела закључак дана 14.06.2019. године да је оправдано дати тражену сагласност, имајући у виду 

да је град Чачак сувласник на парцели са подносиоцем захтева. 

 Чланом 77. Одлуке о грађевинском земљишту ("Службени лист града Чачка" бр. 5/2016) 

предвиђено је да заинтересовано лице подноси захтев надлежном органу управе за давање 

сагласности прописаних чланом 78. и 79. исте Одлуке који се потом прослеђује Комисији за 

грађевинско земљиште. 

 Чланом 79. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту прописано је Градско веће града Чачка 

доноси решење којим даје сагласност за изградњу, када је таква сагласност услов прибављања 

решења о одобрењу за извођење радова, односно грађевинске дозволе, а ставом 4. истог члана, 

поред осталог је прописано и да се процена целисходности од стране Комисије за грађевинско 

земљиште односи и на упис права својине на бесправном објекту. Ставом 5. истог члана прописано 

је да Комисија за грађевинско земљиште предлаже доношење решења из става 1. истог члана, а које 

је на изложени начин образложено. 
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 Градско веће града Чачка на седници одржаној дана 18. јуна  2019. године, а у складу са 

чланом 79. Одлуке о грађевинском земљишту, одлучило је као у диспозитиву решења. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ КП. БР. 3000/1 И КП. БР. 3000/2 ОБЕ У КО 

ЧАЧАК 

 

У оквиру ове тачке дневног реда уводно излагање поднела је Катарина Новковић 

истакавши да се овим  решењем покреће поступак експропријације  на  непокретностима означеним 

као к.п. бр. 3000/1 КО Чачак у пов. од  389 м2 и к.п.бр. 3000/2 КО Чачак у пов. од 177 м2, уписаних 

у листу непокретности бр. 9604 КО Чачак, од власника Милошевић Мирослава из Чачка. Правни 

основ за доношење решења о покретању поступка експропријације садржан је у одредбама Одлуке 

о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка. Указала је да у 

образложењу решења треба променити речи „Дом здравља у Љубићу“ тако да стоји  „објекат 

здравствене заштите у Љубићу“ а из разлога постојања мреже здравствених установа по којој овај 

објекат за сада  неће бити објекат Дома здравља и стога је приликом одређивања његовог назива  

потребно употребити шири појам. 

 

По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узела прим. др 

Славица Драгутиновић изразивши задовољство доношењем оваквог решења. Захвалила се свим 

службама које су радиле на томе да дође до доношења решења којим се стварају услови да се 

изгради здравствена установа у Љубићу, о чему се дуго времена  говорило, а доношење овог 

решења је пут ка остварењу те замисли. 

 

По упознавању са предлогом решења и завршеном претресу, Градско веће је једногласно 

донело:  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о покретању поступка експропријације 

 к.п.бр. 3000/1 и к.п. бр. 3000/2 обе у КО Чачак 

 

              Покреће се поступак експропријације на непокретностима означеним као к.п. бр. 3000/1 КО 

Чачак у пов. од  389 м2 и к.п.бр. 3000/2 КО Чачак у пов. од 177 м2, уписаних у листу непокретности 

бр. 9604 КО Чачак, од власника Милошевић Мирослава из Чачка. Влада Републике Србије донела је 

решење којим се утврђује јавни интерес за експропријацију непокретности у циљу изградње објекта 

здравствене заштите у Љубићу 23. маја 2019. године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење решења о покретању поступка експропријације садржан је у 

чл.3. ст. 3. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 14/2018), којим је прописано да „Одлуку о покретању поступка 

експропријације доноси Градско веће града Чачка на предлог Градског правобранилаштва града 

Чачка“. 

  

            На основу Информације о локацији издате од стране Градске управе за урбанизам града 

Чачка бр: 958-65/2019-IV-2-01 од 30.01.2019. године, кат. парцеле бр. 3000/1 и 3000/2 обе у КО 

Чачак се сходно Плану генералне регулације „ЦЕНТАР“ у Чачку  („Службени лист града Чачка“ бр. 
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15/2014 и 27/2018) налазе у урбанистичкој зони 27 – у саставу урбанистичке целине 27.3  здравство-

површина јавне намене. 

          

Сходно наведеној Информацији о локацији, Влада је донела решење којим се утврђује јавни 

интерес за експропријацију непокретности у циљу изградње објекта здравствене заштите у Љубићу, 

под бр: 05 број: 465-4984/2019 од 23.05.2019. године. 

 

            Увидом у лист непокретности бр. 9604 КО Чачак утврђено је да се предметне парцеле воде 

на власника Милошевић Мирослава из Чачка. Како су наведене парцеле у приватној својини, а 

планским актом су предвиђене као површина јавне намене - здравство, то је потребно исте 

прибавити у јавну својину града Чачка путем експропријације, ради стварања услова за изградњу 

објекта здравствене заштите  у Љубићу.  

 

 Имајући у виду напред изнето, Градско веће града Чачка је донело решење као у 

диспозитиву. 

 

 

ЈЕДАНАЕСТА 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 

 

Владан Милић, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда, упознао је чланове 

Градског већа да је Стручна комисија за избор годишњих односно посебних програма у области 

спорта,  размотрила извештаје о реализацији програма одржавања и опремања спортских објеката 

на територији града Чачка у 2018. години, а које су подносиоци програма доставили Градском већу 

на прописаном обрасцу. Након разматрања достављених извештаја, Комисија је утврдила да су 

четири подносиоца програма користила додељена средства у складу са Одлуком о одобравању и 

финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку, па 

Комисија предлаже да Градско веће усвоји достављене извештаје.  

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

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: 

 

 Фудбалски клуб „Кеј“ Чачак 

 Фудбалски клуб „Малба“ Жаочани 

 Шаховски клуб „Борац“ Чачак 

 Бадминтон клуб „Чачак“ Чачак 
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ДВАНАЕСТА 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 

одобре  годишњи програми и доделе средства за задовољавање потреба и интереса грађана у 

области спорта у граду Чачку у 2019. години, организацијама у области спорта. 

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело 19 решења о одобравању 

годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области 

спорта у граду Чачку у 2019. години, према следећем распореду: 

 

 

 

редни 

број 

 

 

организација у 

области спорта 
          спорт 

 

 

Износ  

(у динарима) 

 

 

 

                          

област 

1.  
Фудбалски клуб 

''Кеј'' Чачак 
фудбал 187.596,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

2.  
Фудбалски клуб 

''Малба'' 

Жаочани 

фудбал 165.024,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

3.  

Омладински 

кошаркашки 

клуб ''Чачак 94'' 

Чачак 

 

кошарка 
730.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

4.  
Планинарско 

друштво 

„Каблар“ Чачак 

планинарство 150.000,00 

подстицање и стварање услова за 

унапређење спортске рекреације, 

односно бављења грађана 

спортом, посебно деце, омладине, 

жена и особа са инвалидитетом 

5.  

Клуб 

екстремних 

спортова 

„Armadillo“ 

Чачак 

планинарство 180.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

6.  
Ауто мото 

спортски клуб 

„WRR“ Чачак 

аутомобилизам 140.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 
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7.  

Аутомобилски 

спортски клуб 

„Херц“ Чачак 

 

аутомобилизам 90.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

8.  

Ауто спортско 

удружење 

„Тјунинг 

стајлинг“ Чачак 

аутомобилизам 50.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

9.  
Џудо клуб 

„Борац“ Чачак 
џудо 185.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

10.  

Џудо клуб 

„Роки“ Чачак  

  

џудо 116.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

11.  
Пливачки клуб 

„Чачак“ Чачак 
пливање 110.010,00 

организација спортских 

такмичења од посебног значаја за 

град Чачак 

12.  
Шаховски клуб 

„Борац“ Чачак 
шах 

 

400.000,00 

 

1) учешће спортских организација 

са територије града Чачка у 

домаћим и европским клупским 

такмичењима  300.000,00 динара 

2) организација спортских 

такмичења од посебног значаја за 

град Чачак 100.000,00 динара 

13.  

Спортско 

шаховско 

удружење 

„Трепча“ Горња 

Трепча 

шах 90.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

14.  

Спортски 

билијар клуб 

„Royal“ Чачак 

билијар 100.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

15.  
Кик бокс клуб 

„Борац“ Чачак 
     кик бокс 40.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

16.  
Бадминтон клуб 

„Чачак“ Чачак 
бадминтон 

 

110.000,00 

 

  

 

 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

17.  

Ауто мото клуб 

„Манчула“ 

Чачак 

 

мото спорт 90.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 
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18.  

Мотокрос клуб 

„Танаско Рајић“ 

Чачак 

 

мото спорт 180.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

19.  

Клуб америчког 

фудбала ''Angel 

Warriors’’ Чачак  

амерички фудбал 200.000,00 

учешће спортских организација са 

територије града Чачка у домаћим 

и европским клупским 

такмичењима 

 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ У 

ПОЉОПРИВРЕДИ НАСТАЛЕ ОД ЕЛЕMЕНТАРНЕ И ДРУГЕ 

НЕПОГОДЕ 

 

     У оквиру ове тачке дневног реда уводно излагање поднео је Владимир Гојгић који је 

истакао да је потребно изменити и допунити Решење о образовању Комисије за процену штете у 

пољопривреди настале од елементарне и друге  непогоде због замене једног члана и допуњавања 

састава Комисије са још три члана због евидентно повећаног обима посла који Комисија има. 

 

По завршеном  уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео др Милан 

Лукић истакавши да су штете на подручју града  велике и због тога је и проглашена ванредна 

ситуација на делу територије града Чачка. Пред Комисијом за процену штете налази се огроман 

посао да процени штету од града као и штету од поплава која се десила после проглашења ванредне 

ситуације. Истиче да је, захваљујући активностима спроведеним на превенцији у неколико 

последњих година, штета од поплава далеко мања него што је могла бити и што је бивало у ранијем 

периоду. Изражава захвалност свима који су у периоду поплава даноноћно радили, потом 

пољопривредним произвођачима на стрпљењу као и Комисији која процењује штету ради 

подношења извештаја Влади Републике Србије која ће на основу извештаја упутити средства за 

надокнаду штете. 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о измени и допуни Решења о образовању Комисије за процену штетe у пољопривреди настале 

од елементарне и друге непогоде  

 

I 

У Решењу о образовању Комисије за процену штете у пољопривреди настале од 

елементарне и друге непогоде у тачки I, уместо Милана Кандића, магистра техничких наука, за 

члана Комисије одређује се др Далибор Томић, доктор биотехничких наука и допуњује се  следећим 

члановима: 

  „10. Момчило Марковић, дипл. инж. агрономије 

    11. Снежана Драгићевић Филиповић, дипл. инж. пољопривреде 

    12. Олга Бјелић, дипл. инж. агрономије 

    13. мр Бранко Танасковић, магистар биотехничких наука“. 

 

II 
Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 
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ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

     У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Небојше Бежанића и 

дискусије  прим. др Славица Драгутиновић која је истакла да је испитивање узорака речних вода 

нешто што Завод за јавно здравље Чачак ради редовно, међутим да постоји потреба да се 

испитивање врши и ванредно јер је то врло битно за здравље грађана и да је Град у могућности да 

средства  за то одвоји из буџета на начин као што је то чини сада, 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 27, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Стална буџетска 

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 0602-0010- Стална буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 19.980,00 динара, на име обезбеђeња средстава за измирење обавеза по 

испостављеној фактури Завода за јавно здравље Чачак, за извршене услуге узимања узорака 

речних вода, одређивање укупних масти и уља у води и завршно ( стручно) мишљење о 

резултатима испитивања површинских вода по узорцима.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 70, економска класификација 

484 - Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других 

природних узрока, Функционална класификација 130, извор финансирања 01 (издаци из 

буџета Града) Директни корисник буџетских средстава Градска управа за опште и 

заједничке послове. 

 

3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.  

 

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ: 

 

1) апропријација 5 

 

     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, 
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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 156.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5, за учешће у трошковима организације самосталне изложбе Божидара 

Плазинића у оквиру програма „Пловдив – Европска престоница културе“, која се одржава у 

Бугарској, у периоду од 29. новембра до 20. децембра 2019. године.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 5, економска класификација 

423 – Услуге по уговору, Расходи по наменама 4239 – Остале опште услуге, Функционална 

класификација 110,  Извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градоначелник града, Програм 2101 Политички систем 

локалне самоуправе, ПА 0002 Функционисање извршних органа.  

 

3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.  

 

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“. 

 

 

2) апропријација 236  

 

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 50.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 236, за потребе Економске школе Чачак, на име измирења обавеза према 

извођачу радова, по окончаној ситуацији, за уређење фасаде на новом објекту Економске 

школе.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 236, економска класификација 

463 – Трансфери осталим нивоима власти, Расход по наменама, 5113 – Капитално 

одржавање зграда и објеката,  Функционална класификација 920,  Извор финансирања 01 

(издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска 

управа за друштвене делатности, Индиректни корисник буџетских средстава Економска 

школа Чачак, Програм 2003 Средње образовање и васпитање, ПА 2003 - 0001 

Функционисање средњих школа.   

 

3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.  

 

3) апропријација 425 

 

     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 40.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 425, за потребе Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са 

сметњама  у развоју „Зрачак“ Чачак, на име исплате солидарне помоћи за лечење члана уже 

породице запосленог.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 425, економска класификација 

414 – Социјална давања запосленима, Расход по наменама 4144 – Помоћ у медицинском 

лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом, Функционална 

класификација 090,  Извор финансирања 01 (издаци из средстава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска управа за друштвене делатности, Индиректни 

корисник буџетских средтава Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих са 

сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак, Програм 0901-0004, ПА: Саветодавне – терапијске и 

социјално-едукативне услуге.   

 

3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.  

 

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“. 

 

4) апропријација 538 – МЗ Станчићи 

 

     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 2.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 538, за потребе МЗ Станчићи Чачак, на име плаћања трошкова платног 

промета.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 538, економска класификација 

421 – Стални трошкови, Расход по наменама 4211 – Трошкови платног промета и 

банкарских услуга, Функционална класификација 160,  Извор финансирања 01 (издаци из 

средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за 

финансије, Индиректни корисник буџетских средстава – Месна заједница Станчићи Чачак, 

Програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе,  ПА 0602-0002 Функционисање месних 

заједница – редовно пословање.    
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3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.  

 

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“. 

 

 

5) апропријација 538 – МЗ Остра 

 

     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 5.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 538, за потребе МЗ Остра Чачак, на име плаћања трошкова платног промета.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 538, економска класификација 

421 – Стални трошкови, Расход по наменама 4211 – Трошкови платног промета и 

банкарских услуга, Функционална класификација 160,  Извор финансирања 01 (издаци из 

средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за 

финансије, Индиректни корисник буџетских средстава – Месна заједница Остра  Чачак, 

Програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе,  ПА 0602-0002 Функционисање месних 

заједница – редовно пословање.    

 

3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.  

 

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“. 

 

 

6) апропријација 538 – МЗ Јежевица 

 

     

 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 7.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 
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апропријацији 538, за потребе МЗ Јежевица Чачак, на име плаћања трошкова платног 

промета.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 538, економска класификација 

421 – Стални трошкови, Расход по наменама 4211 – Трошкови платног промета и 

банкарских услуга, Функционална класификација 160,  Извор финансирања 01 (издаци из 

средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за 

финансије, Индиректни корисник буџетских средстава – Месна заједница Јежевица Чачак, 

Програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе,  ПА 0602-0002 Функционисање месних 

заједница – редовно пословање.    

 

3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.  

 

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“. 

 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ДОО „ТЕЛЕПАРТНЕР“ 

ЧАЧАК НА РЕШЕЊЕ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР БРОЈ 355-

245/19-IV-6-05  ОД 20. МАРТА 2019. ГОДИНЕ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда  Славица Каранац упознала је чланове Градског већа са 

жалбом доо „Телепартнер“ Чачак изјављеном на Решење комуналног инспектора Градске управе за 

инспекцијски надзор број 355-245/19-IV-6-05  од 20. марта 2019. године, као и предлогом решења по 

жалби.  

 

По упознавању са  жалбом и предложеним текстом решења, Градско веће је једногласно 

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 
 

ПОНИШТАВА СЕ решење Комуналног инспектора Градске управе за инспекцијски надзор 

града Чачка број 355-245/19-IV-6-05 од 20. марта 2019. године, и предмет враћа првостепеном 

органу на поновни поступак. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Комунални инспектор Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка донео је решење 

којим се налаже „Телепартнер“ д.о.о. Чачак, Немањина бр.4 да у року 7 дана од дана уручења 

решења измири обавезе по основу одржавања заједничких делова зграде и земљишта за редовну 

употребу и управљања зградом.  

 

На донето Решење жалбу је благовремено изјавио „Телепартнер“ д.о.о. због погрешно и 

непотпуно утврђеног чињеничног стања и што је из утврђених чињеница изведен неправилан 

закључак о чињеничном стању. У жалби наводи да предузеће „Телепартнер“ д.о.о. Чачак, ул. 

Немањина 4, није члан Стамбене заједнице Светог Саве 22, те стога не може бити у обавези да 

сноси трошкове одржавања заједничких делова зграде и земљишта за редовну употребу зграде и 

управљање зградом, за које их терети професионални управник те стамбене заједнице, те да ово 

предузеће није власник ниједног посебног а ни самосталног дела зграде а што искључује и 
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власништво над заједничким деловима зграде. Истиче да је управник Стамбене заједнице дужан да 

изврши попис посебних, самосталних и заједничких делова зграда и да успоставља и води 

евиденцију о власницима, а да у конкретном случају комунални инспектор није утврдио да је 

професионални управник погрешно и непотпуно дефинисао  чланове стамбене заједнице, на основу 

регистрационе пријаве претходног управника, јер се списак чланова заједнице може утврдити само 

на основу пописа и евиденција јавних регистара, а не на основу било чије изјаве па ни изјаве 

претходног председника кућног савета. Указује на навод у решењу у коме се првостепени орган 

позива на изјаву професионалног управника о замени стакла на пословном простору али се не 

наводе докази на основу чега је и по чијем одобрењу професионални управник извршио замену и из 

чијих средстава, због чега се предузеће „Телепартнер“ обратило Скупштини стамбене заједнице 

захтевом за доставу обавештења. Сматра да је инспектор требао да поступа по закону и утврди да 

ли се средства троше у складу са законом. 

 

У одговору на жалбу  првостепени орган истиче да су неосновани наводи жалбе да 

„Телепартнер“ д.о.о. није члан стамбене заједнице Светог Саве 22 имајући у виду да је комунални 

инспектор и непосредним увидом на лицу места утврдио да се пословни простор овог предузећа 

налази у приземљу стамбене зграде Светог Саве 22, да је поступак инспекцијског надзора покренут 

на иницијативу професионалног управника, обзиром да „Телепартнер“ д.о.о. не учествује у 

трошковима одржавања зграде, да је професионални управник доставио списак власника посебних 

делова стамбене зграде у коме је евидентиран и пословни простор овог предузећа. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је да комунални инспектор није правилно и у потпуности 

утврдио све чињенице које су  од утицаја на правилно решење ове правне ствари. Наиме, комунални 

инспектор је утврдио да се пословни простор ДОО „Телепартнер“ Чачак, Немањина бр. 4, налази у 

приземљу стамбене зграде регистроване као Стамбена заједница Светог Саве 22, али није утврдио 

ко је власник тог посебног дела зграде, нити како је уређено коришћење простора између власника 

и ДОО „Телепартнер“ Чачак, имајући у виду да је Законом о становању и одржавању стамбених 

зграда прописано да стамбену заједницу чине сви власници посебних делова стамбене, односно 

стамбено -пословне зграде и да је чланом 41. Закона уређен однос власника и закупца посебног дела 

зграде.  То што је „Телепартнер“ д.о.о. на адреси Немањина бр.4 а има утврђену обавезу према 

Стамбеној заједници на адреси Светог Саве 22, ствара забуну којој стамбеној заједници тај простор 

припада. 

 

У поновном поступку првостепени орган ће имајући у виду напред изнето правилно и у 

потпуности утврдити чињенично стање и решити ову правну ствар. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно и против њега 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. 

 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА:     УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА – КОЊЕВИЋИ“ 

........... 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић. Правни 

основ за доношење Измена Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Индустријска зона - 

Коњевићи” садржан је у одредбама Закона о планирању и изградњи које прописују да урбанистички 

план доноси скупштина јединице локалне самоуправе и да одлуку о изради планског документа 



 

 

 

  22 

 

 

 

доноси орган надлежан за његово доношење, по претходно прибављеном мишљењу органа 

надлежног за стручну контролу, односно Комисије за планове. Плански основ за доношење Измена 

Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Индустријска зона - Коњевићи” је Просторни план 

града Чачка.Руководство града Чачка покренуло је иницијативу за доношење Измена Одлуке о 

изради Плана детаљне регулације „Индустријска зона - Коњевићи” јер се указала потреба за 

проширењем простора у функцији развоја привредних делатности што је од изузетног значаја за 

укупан развој града Чачка. У поступку по иницијативи за доношење Измена Одлуке о изради Плана 

детаљне регулације „Индустријска зона - Коњевићи” прибављено је позитивно мишљење Комисије 

за планове града Чачка од 17. јуна 2019. године. Такође, прибављено је мишљење Службе за 

заштиту животне средине од 13. јуна 2019. године да је потребно израдити стратешку процену 

утицаја Плана детаљне регулације „Индустријска зона - Коњевићи” на животну средину. На основу 

овог мишљења, Градска управа за урбанизам града Чачка донела је решење о приступању 

стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације „Индустријска зона - 

Коњевићи” на основу одредби Закона о планирању и изградњи и Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину. 

 

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

изменама Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Индустријска зона - Коњевићи“, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА:    УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ВЕЋЕГ 

БРОЈА ДЕЦЕ У ВАСПИТНИМ ГРУПАМА У ПРЕДШКОЛСКИМ 

УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК У РАДНОЈ 

2019/2020. ГОДИНИ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Милка Станковић. Правни 

основ за доношење овог решења садржан је у одредбама Закона о предшколском васпитању и 

образовању којима је прописано да оснивач може утврдити мањи односно највише 20% већи број 

деце од броја који се уписује у васпитну групу у складу са критеријумима које прописује министар. 

Правилником о критеријумима за утврђивање мањег односно већег броја деце од броја који се 

уписује у васпитну групу министар је прописао критеријуме на основу којих оснивач може 

утврдити мањи односно највише 20% већи број деце од броја који се уписује у васпитну групу. 

Законом о предшколском васпитању и образовању  прописано је да се васпитно-образовни рад са 

децом организује у васпитним групама. Васпитне групе могу бити јаслене, за узраст од шест месеци 

до три године и групе вртића, за узрасни период од три године до поласка у школу. Предшколска 

установа „Радост“ Чачак и Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак предложиле су 

доношење решења којим се ствара могућност да се упише већи број деце од прописаног норматива. 

На крају је истакла да је и субвенционисањем боравка деце у предшколским установама чији је 

оснивач друго правно или физичко лице знатно смањен број деце која нису обухваћена 

предшколским образовањем. 

 

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

Прим. др Славица Драгутиновић истакла је да је приметно да је Град јако пуно улагао у 

реконструкцију и доградњу објеката предшколских установа чиме су се створили услови да 

установе буду у прилици да предложе пријем већег броја деце, чиме се смањује број неуписане деце 

за боравак у предшколским установама. Такође, поменула је и субвенционисање боравка деце у 

приватним предшколским установама које финансира Град. Сматра да је услуга која се пружа у 

предшколским установама, јавним и приватним, на врло високом нивоу, а да пријемом већег броја 
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ycraHoBaMa vrajn je ocHHBaq rpa4 t{auarc y pa4noj 201912020. roAr4Htr, }r AocraBuno CrcynrurnHr Ha
pa3Marparbe H AoHourerLe.

Mu;ryn To4oponuh o6asecrno je vlaHoee fpa4cnor seha Aa je o4nyueuo no cBraM raqKaMa
AHeBHor pe4a, naje 87. ce4nuqy fpa4cxor neha raxryuuoy 12 qacoBa u l0 nuuyra.

IPAACKO BEhE
Epoj: 06-8512019-lll
18. jyH 2019. roarane

EtrHTIK

3anucHttx ca 87. ceAHHqe fpaAcxor eeha ycrojeu je na 88. ce4nraqu fpa4crcor eeha 6poj 06-
10612019-ll-t ot 17. jym2019. roArzHe.
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