ЗАПИСНИК
СА ОСАМДЕСЕТОСМЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА
Одржане 17. јула 2019. године, у сали Градског већа града Чачка, са почетком у 9,00
часова.
У смислу члана 15. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић, председник
Градског већа отворило је 88. 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
Милан Бојовић, помоћник Градоначелника
Игор Трифуновић, председник Скупштине града
Милорад Јевђовић, заменик председника Скупштине града
Мирослав Петковић, секретар Скупштине града
Славица Каранац, начелник Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника
и Градског већа
Небојша Бежанић, начелник Градске управе за опште и заједничке послове
Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије
Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам
Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој
Катарина Новковић, Градски правобранилац
Драган Вукајловић, председник Комисије за процену штете на општинским и
некатегорисаним путевима настале након елементарне и друге непогоде
Бојан Гавриловић, председник Комисије за процену штете у пољопривреди настале од
елементарне и друге непогоде
Дејан Рашић, председник Конкурсне комисије за спровоење изборног поступка за
постављење начелника Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка
Мирко Муњић, члан Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског
развоја

 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 87. седнице Градског већа, ради усвајања.
Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 87. седнице Градског
већа.

Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће једногласно донело:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ записник са 87. седнице Градског већа града Чачка број 06-85/2019-III од 18.
јуна 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 тачка 26. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ:допуни подтачком:
12) апропријација 193
Овај предлог 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. ДОНОШЕЊЕ
ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ,
УРЕЂЕЊА
И
КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019.
ГОДИНУ
2. ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДАЛЕКОВОДА 110 KV БР. 115/1 ТС
„КРАЉЕВО 1“- ТС „ЧАЧАК 3“ (ДЕОНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА)
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ
О
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГРОБЉЕ У ДОЊОЈ ТРЕПЧИ

ИЗРАДИ

ПЛАНА

ДЕТАЉНЕ

5. А) ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ НА
КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЧАЧКА У 2019. ГОДИНИ
Б) РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2019.
ГОДИНИ
6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ АПАТИНСКОЈ
ПИВАРИ АПАТИН Д.О.О. АПАТИН НА УПОТРЕБУ ИМЕНА ГРАДА ЧАЧКА
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7. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, МУП СРБИЈЕ, ПОЛИЦИЈСКОЈ УПРАВИ ЧАЧАК,
ОДЕЉЕЊУ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ, НА НОВИМ ПУТНИЧКИМ ВОЗИЛИМА
8. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, МУП СРБИЈЕ, ПОЛИЦИЈСКОЈ УПРАВИ ЧАЧАК,
ОДЕЉЕЊУ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ НА НОВОМ ПУТНИЧКОМ ВОЗИЛУ
9. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ К.П. БР. 3745/6 КО
ЧАЧАК, ДРАШКУ ЧОЛОВИЋУ ИЗ ЧАЧКА
10. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ К.П. БР. 5186/3 КО
ЧАЧАК, ЗОРАНУ ВАСОВИЋУ И ДР. ИЗ ЧАЧКА
11. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ К.П. БР. 6329 КО ЧАЧАК,
СЛАВИЦИ ГАВРИЛОВИЋ ИЗ ЧАЧКА
12. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ „VIP MOBILE“ Д.О.О. НОВИ
БЕОГРАД ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РАДИО БАЗНЕ СТАНИЦЕ У КО МОЈСИЊЕ
13. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ОБЈЕКТА ОЗНАЧЕНОГ
БРОЈЕМ 1 И ОБЈЕКТА ОЗНАЧЕНОГ БРОЈЕМ 2 ИЗГРАЂЕНИХ НА КП. БР. 358 КО
ЧАЧАК И КП. БР. 358 КО ЧАЧАК
14. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
РС У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА ЧАЧКА КП. БР. 2996/1, 2996/3, 2997/1 И 2998/1 СВЕ
КО ЧАЧАК
15. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ У ЧАЧКУ ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ
16. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ КП. БР. 5194/1 КО
ЧАЧАК, ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА
17. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА
18. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ НА
ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НАСТАЛЕ НАКОН
ЕЛЕМЕНТАРНЕ И ДРУГЕ НЕПОГОДЕ
19. РАЗМАТРАЊЕ
ИЗВЕШТАЈА
КОМИСИЈЕ
ЗА
ПРОЦЕНУ
ШТЕТЕ
У
ПОЉОПРИВРЕДИ НАСТАЛЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ И ДРУГЕ НЕПОГОДЕ О
ПРИЧИЊЕНИМ ШТЕТАМА НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ КУЛТУРАМА ОД ГРАДА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА
20. РАЗМАТРАЊЕ
ИЗВЕШТАЈА
КОМИСИЈЕ
ЗА
ПРОЦЕНУ
ШТЕТЕ
У
ПОЉОПРИВРЕДИ НАСТАЛЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ И ДРУГЕ НЕПОГОДЕ О
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ПРИЧИЊЕНИМ ШТЕТАМА НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ
ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА

КУЛТУРАМА

ОД

21. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА „INTERFOOD 60“ ДОО ЧАЧАК
22. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА
И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА СЗР „ПП“ ПРИДВОРИЦА ПР ПРЕДРАГ ПРОДАНОВИЋ
23. УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У
ГРАДСКИМ
УПРАВАМА,
СТРУЧНИМ
СЛУЖБАМА
И
ГРАДСКОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЧАЧКА
24. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊЕ О ОВЛАШЋЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ДА ОДЛУЧУЈЕ О
ПРАВИМА И ДУЖНОСТИМА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКИХ
УПРАВА И ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА ЧАЧКА
25. ДОНОШЕЊЕ
РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊА

О

УПОТРЕБИ

СРЕДСТАВА

СТАЛНЕ

БУЏЕТСКЕ

26. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ:
1) апропријација 6/1 –Ђурђина Павловић
2) апропријација 6/1 – Вања Радоњић
3) апропријација 6/1 – Мирко Вранић
4) апропријација 6/2
5) апропријација 138
6) апропријација 235
7) апропријација 236 (Машинско – саобраћајна школа-пројекат)
8) апропријација 236 (Машинско - саобраћајна школа-такмичење)
9) апропријација 422
10) апропријација 538 (МЗ Слатина)
11) апропријација 538 (МЗ Качулице)
12) апропријација 193
РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА:
ПРВА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА
ЗА 2019. ГОДИНУ

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Владимир Гојгић упознао је чланове
Градског већа са предлогом Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

4

за територију града Чачка за 2019. годину. Законом о пољопривредном земљишту прописано је да
надлежни орган јединице локалне самоуправе има обавезу да донесе Годишњи програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта уз сагласност Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Србије. Градска управа за локални економски развој предала
је Министарству пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије Програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 2019. годину на који
je надлежно Министарство дало сагласност 15. маја 2019. године. По прибављеном мишљењу
Министарства Градско веће, у складу са Статутом града Чачка, доноси Програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело Програм заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 2019. годину.
Програм је саставни део Записника.
ДРУГА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић која је упознала
чланове Градског већа са предлогом Програма контроле квалитета ваздуха на територији града
Чачка за 2019. годину. Правни основ за доношење Програма садржан је у Закону о заштити животне
средине, Закону о заштити ваздуха и Статуту града Чачка. Законом о заштити животне средине
прописано је да јединица локалне самоуправе доноси програм мониторинга на својој територији и
да се мониторинг врши систематским праћењем вредности индикатора,односно праћењем
негативних утицаја на животну средину, стања животне средине, мера и активности које се
предузимају у циљу смањења негативних утицаја и подизања нивоа квалитета животне средине.
Законом о заштити ваздуха прописано је да јединица локалне самоуправе, у оквиру своје
надлежности утврђене законом, обезбеђује мониторинг квалитета ваздуха и да се мониторинг
квалитета ваздуха у локалној мрежи обавља према програму који за своју територију доноси
надлежни орган јединице локалне самоуправе, да на програм надлежно министарство даје
сагласност, као и да се средства за реализацију програма контроле квалитета ваздуха у локалној
мрежи обезбеђују из буџета јединице локалне самоуправе. У складу са законском регулативом
прибављена је сагласност Министарства заштите животне средине на програм, 26. јуна 2019.
године.Статутом града Чачка прописано је да је доношење Програма контроле квалитета ваздуха у
надлежности Градског већа. Програм је урађен у складу са Уредбом о утврђивању Програма
контроле квалитета ваздуха у државној мрежи и Уредбом о условима за мониторинг и захтевима
квалитета ваздуха.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Прим. др Славица Драгутиновић мишљења је да је предлог Програма добар и гласаће за
његово доношење јер се Програм тиче контроле загађености ваздуха у граду Чачку што сматра
веома важним. У републичкој надлежности већ је једно мерно место у Чачку за контролу
загађености ваздуха и то на локацији „Меркатор“, а доношење овог програма омогућиће увођење
другог мерног места и то у самом центру града. Ово стога што се мерење посебно тиче загађености
ваздуха концентрацијом угљендиоксида, азотдиоксида, концентрације суспедованих честица олова,
кадмијума, никла итд. Спровођење такве контроле говори о одговорности локалне самоуправе да се
грађанима у циљу што боље здравствене слике обезбеди најбољи могући квалитет ваздуха.
Резултати ових мерења прослеђују се Агенцији за контролу животне средине која ће на основу
потом давати различите предлоге за побољшање ситуације. Чињеница је да Чачак није на листи
најзагађенијих градова по загађености ваздуха, а концентрација разних честица је у границама је
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дозвољеног. Нагласила је веома важним мерење концентрације полена, нарочито у периоду од
фебруара до новембра месеца, дакле током скоро целе године и истиче да Завод за јавно здравље
поседује апарат који је скоро набављен и којим може временски више да поднесе праћење загађења
ваздуха него што је то било до сада. Даље истиче да у граду Чачку постоји проблем са поленским
зрнима брезе, као и у целој Србији, а који алерген је тренутно у највећој концентрацији од свих
алергена тако да је предлог за квалитетнији ваздух проширење зелених површина уз избегавање
засађивања стабала брезе, тисе и свих других врста које проузрокују велику концентрацију
поленовог зрна у ваздуху, јер то осим што је проблем само по себи носи и повећање средства за
лечење обољења која су последица загађења ваздуха и изнела податак да на територији Србије
годишње око 6 хиљада људи умре као последица овог загађења ваздуха, а поред тога и чињеницу да
око 70% становништва има проблема са алергијским ринитисом. Таква обољења свакако утичу на
радну способност становништва.
По упознавању са предлогом и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело
Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Чачка за 2019. годину.
Програм је саставни део записника.
ТРЕЋА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДАЛЕКОВОДА 110 KV БР.
115/1 ТС „КРАЉЕВО 1“- ТС „ЧАЧАК 3“ (ДЕОНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЧАЧКА)
......Уводно излагање у оквиру
Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић. Правни основ
за доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације садржан је у одредбама Закона о
планирању и изградњи који прописује да урбанистички план доноси скупштина јединице локалне
самоуправе, а да одлуку о изради планског документа доноси орган надлежан за његово доношење,
по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за стручну контролу, односно Комисије за
планове. Плански основ за доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације за реконструкцију
далековода 110 kV бр. 115/1 ТС “Краљево 1” - ТС “Чачак 3” - деоница на територији града Чачка, је
Просторни план града Чачка Иницијативу за израду Плана детаљне регулације поднело је
Акционарско друштво “Електромрежа Србије” Београд. У планском подручју налази се линијски
инфраструктурни објекат, постојећи далековод. Деоница далековода на територији града Краљева је
предмет посебног планског документа, који доноси Скупштина града Краљева и израђиваће се
истовремено са планским документом који је у надлежности града Чачка. Постојећи далековод је
грађен 1954. године и реконструисан 1988. године, има укупну дужину од 23,267 km на
територијама обе локалне управе, Краљева и Чачка и укупно 88 стубних места. Плански документ
се израђује у циљу комплетне реконструкције далековода, односно замене комплетне електро
опреме и замене свих бетонских стубова, челично - решеткастим. У делу трасе, где далековод залази
у приградску зону Чачка, размотриће се планирање стубова са већом висином, у циљу побољшања
услова животне средине. У поступку за доношење Плана детаљне регулације прибављено је
позитивно мишљење Комисије за планове града Чачка, 8. јула 2019. године. Такође, прибављено је
и мишљење Групе за заштиту животне средине, 3. јула 2019. године, да није потребно израдити
стратешку процену утицаја Плана на животну средину. На основу овог мишљења, Градска управа за
урбанизам града Чачка донела је решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације. Одлука о изради урбанистичког плана, у складу са Законом о
планирању и изградњи објављује се у „Службеном листу града Чачка“ и у Централном регистру
планских докумената.
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По упознавању са нацртом Одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о
изради Плана детаљне регулације за реконструкцију далековода 110 kv бр. 115/1 тс „Краљево 1“ТС „Чачак 3“ (деоница на територији града Чачка), и доставило Скупштини на разматрање и
доношење.
ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГРОБЉЕ У ДОЊОЈ ТРЕПЧИ
........... Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић..Правни основ
за доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације садржан је у Закону о планирању и
изградњи којим је прописано да урбанистички план доноси скупштина јединице локалне
самоуправе, а да одлуку о изради планског документа доноси орган надлежан за његово доношење,
по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за стручну контролу, односно комисије за
планове. Руководство града Чачка покренуло је иницијативу за доношење Одлуке о изради Плана
детаљне регулације за гробље у Доњој Трепчи, јер је то неоходно за нормално функционисање
насеља Доња Трепча и решавање проблема сахрањивања на том подручју. Плански основ за
доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације за гробље у Доњој Трепчи је Просторни план
града Чачка. Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка спровешће поступак јавне
набавке, услуге - израде Плана детаљне регулације. У поступку за доношење Плана детаљне
регулације прибављено је позитивно мишљење Комисије за планове града Чачка, 8. јула 2019.
године. Такође, прибављено је и мишљење Групе за заштиту животне средине, 4. јула 2019. године,
да није потребно израдити стратешку процену утицаја Плана детаљне регулације на животну
средину. На основу овог мишљења, Градска управа за урбанизам града Чачка донела је решење о
неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за
гробље у Доњој Трепчи на основу одредби Закона о планирању и изградњи и Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину. Одлуком је прописана обавезна садржина Плана детаљне
регулације и то: граница плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне
целине и зоне, детаљну намену земљишта, регулационе линије улица и јавних површина и
грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози, нивелационе коте улица и
јавних површина - нивелациони план, попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и
објекте, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру,
мере заштите културно - историјских споменика и заштићених природних целина, локације за које
се обавезно израђује урбанистички пројекат, односно расписује конкурс, правила уређења и правила
грађења по целинама и зонама и друге елементе значајне за спровођење плана.
По упознавању са нацртом Одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о
о изради Плана детаљне регулације за гробље у Доњој Трепчи, и доставило Скупштини на
разматрање и доношење.
ПЕТА ТАЧКА:

А) ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА
УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ
ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2019. ГОДИНИ

Славица Каранац поднела је обједињено уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда
упознавши чланове Градског већа да се овом Одлуком, на основу Закона о јавном информисању и
медијима и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања, расписује конкурс за суфинансирање пројеката из буџета града Чачка за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2019. години у форми јавног позива и
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дефинишу основни елементи конкурса. Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања и то за пројекте: производње
медијских садржаја, организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима као и
унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања. Конкурсом се
прецизније утврђују: намена средстава за остваривање јавног интереса тј. јавни интерес који ће
конкурсом суфинансирати; износ средстава која су опредељена за конкурс; који субјекти имају
право учешћа; критеријуми за оцену пројекта на основу којих ће се додељивати средства; прецизни
рокови у којима се спроводи конкурс; информација о документацији коју прилаже подносилац
пројекта и позив новинарским и медијским удружењима као и медијским стручњацима
заинтересованим за рад у Комисији за оцену пројеката у области јавног информисања.
По упознавању са предлогом, Градско веће је једногласно донело Одлуку о расписивању
јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања на територији града Чачка у 2019. години.
Одлука је саставни део Записника.
Б) РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2019.
ГОДИНИ
По упознавању са предлогом у оквиру обједињеног уводног излагања, Градско веће је
једногласно расписало
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЧАЧКА У 2019. ГОДИНИ
I Предмет конкурса
Предмет конкурса је суфинансирање пројеката из буџета града Чачка за 2019. годину за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у циљу информисања јавности о
актуелним дешавањима од значаја за живот свих грађана града Чачка, о раду органа локалне
самоуправе у области културног и уметничког стваралаштва, заштите деце и младих, образовања,
науке, спорта, културе, туризма, привреде, заштите животне средине и здравља људи, информисања
особа са инвалидитетом односно ради подизања квалитета информисања припадника националних
мањина и другог јавног интереса у области јавног информисања у складу са Законом и то за
пројекте:
1. производње медијских садржаја
2. организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и
унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања
II Средства за суфинансирање пројеката
Средства за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања, износе 20.000.000,00 динара и опредељена су Одлуком о буџету града Чачка за 2019.
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годину, а Одлуком о расписивању јавног позива за учешће на конкурсу за суфинсирање пројеката
за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2019.
години, бр. 06-106/2019-III од 17. јула 2019. године, распоређена су за:
1. пројекте производње медијских садржаја у износу од 19.500.000,00 динара.
Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 100.000,00 динара, а
највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 3.500.000,00 динара;
2. пројекте организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и
унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања, у
износу од 500.000,00 динара.
Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а
највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 500.000,00 динара.
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за
штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за
суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем
штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом
95 – 97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи ( „Сл. гласник РС“ бр. 13/10, 100/11, 91/12,
37/13, 97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности ( de minimis
државна помоћ).
Учесник конкурса за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја за телевизију,
може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.
III Право учешћа на конкурсу
Право учешћа на конкурсу има:
1.
2.

3.

издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за
привредне регистре;
правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијског садржаја и који
има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија који је
уписан у Регистар медија;
правно лице, односно предузетник са пројектима организовања и учешћа на стручним,
научним и пригодним скуповима, као и са пројектима унапређивања професионалних и
етичких стандарда у области јавног информисања.

Изузетно од става 1. тачка 3.овог члана, град Чачак не може суфинансирати пројекат
издавача медија који није уписан у Регистар медија.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на конкурсу немају лица којима је додељена државна помоћ мале вредности
(de minimis), а чији укупан износ у текућој и претходне две фискалне године прелази 23.000.000,00
динара.
Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства
намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и прописаној форми
поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски
користила.
Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу.
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Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине
(жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса у складу са законом.
Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним
пројектом за сваки медиј.
Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена
пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или
локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у
тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет
медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката
производње медијских садржаја за телевизију.
IV Критеријуми за оцену пројеката:
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:
1. мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања;
2. мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским
стандардима.
На основу критеријума из става 1. тачка 1. овог члана посебно се оцењује:
1. Значај пројекта са становишта:
-

остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
остваривања намене конкурса;
усклађивања пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима
циљних група;
идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;
заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког
приступа.

2. Утицај и изводљивост са становишта:
- усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и
потребама циљних група;
- степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
- мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
- разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
- степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта
настављају се након што се оконча подршка).
3. Капацитети са становишта:
- степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
- неопходних ресурса за реализацију пројекта;
- стручних и професионалних референци предлагача пројекта, који одговарају
предложеним циљевима и активностима пројекта.
4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
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-

прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност
предвиђеног трошка са пројектним активностима;
економске оправданости предлога буџета у односу на циљ пројектне активности.

На основу критеријума из става 1. тачка 2. овог члана посебно се оцењује:
1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних
тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и
етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за
електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн
медије);
2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују
да се сличан случај неће поновити.
V Објављивање конкурса и рок за подношење пријаве
Конкурс се објављује на веб сајту града Чачка www.cacak.org.rs и у листу „Чачанске
новине“.
Рок за подношење пријаве на конкурс је 20 (двадесет) дана од дана објављивања у листу
„Чачанске новине“.
VI Пријава на конкурс
Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу 1 који је одштампан уз Правилник о изменама и
допунама Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања („Сл. гласник РС“ бр. 8/2017) и чини његов саставни део. Образац се објављује на
сајту града Чачка.
Уз пријаву подносилац пројекта је дужан да приложи:
-

-

попуњен предлог пројекта (у четири примерка);
попуњен буџет пројекта ( у четири примерка);
решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне
регистре;
решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне
регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима;
потврду Народне банке Републике Србије да нема блокиран рачун која није старија од
датума расписивања конкурса;
дозволу за емитовање радио и/или ТВ програма издату од Регулаторног тела за
електронске медије;
оверену изјаву/сагласност медија(или више њих) да ће програмски садржај бити
емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица односно предузетника
који се бави производњом медијских садржаја);
потписану изјаву учесника конкурса о додељеној државној помоћи мале вредности
(Образац изјаве се објављује на сајту града Чачка);
потписану изјаву учесника конкурса да ли је за исти пројекат у текућој календарској
години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног
информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу (у слободној форми).
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Пријава се подноси у року од 20 (двадесет) дана од дана објављивања Јавног позива у листу
„Чачанске новине“.
Пријаве на Конкурс се подносе у затвореној коверти, на адресу: Град Чачак – Градско веће,
улица Жупана Страцимира бр. 2, са назнаком: „НЕ ОТВАРАЈ – ПРИЈАВА НА КОНКУРС“.
VII Позив за предлагање чланова конкурсне комисије
Позивају се новинарска и медијска удружења као и медијски стручњаци заинтересовани за
рад у комисији да доставе предлог за чланове комисије са биографијом, који нису у сукобу интереса
и не обављају јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције, најкасније 20
(двадесет) дана од дана објављивања јавног позива у листу „Чачанске новине“, на адресу: Град
Чачак – Градско веће, улица Жупана Страцимира бр. 2, са назнаком „ПРЕДЛОЗИ ЗА ЧЛАНОВЕ
КОМИСИЈЕ ЗА КОНКУРС ЗА ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ“.
Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована
најмање 3 године пре датума расписивања конкурса и која уз предлог за чланове комисије подносе
и доказ о регистрацији.
VIII Преузимање конкурсне документације
Конкурсну документацију заинтересовани учесници могу преузети на писарници Градске
управе града Чачка или на веб сајту града Чачка www.cacak.org.rs.
Неблаговремене пријаве као и пријаве учесника конкурса који није поднео ниједан
прописани документ наведен у јавном позиву на учешће у конкурсу, осим обрасца за пријаву,
Комисија неће узети у разматрање.
ШЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
АПАТИНСКОЈ ПИВАРИ АПАТИН Д.О.О. АПАТИН НА УПОТРЕБУ
ИМЕНА ГРАДА ЧАЧКА

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Мирослав Петковић. Правни
основ за доношење овог решења садржан је у Закону о локалној самоуправи и Статуту града Чачка
којима је прописано да Скупштина града, у складу са законом, даје сагласност на употребу имена,
грба и другог обележја Града. Апатинска пивара Апатин д.о.о. Апатин најстарији је произвођач
пива у Србији и компанија која негује принципе друштвене одговорности и која са брендом Јелен
пиво подржава многобројна културна, музичка и спортска дешавања у Републици Србији.
Апатинска пивара обратила се захтевом за сарадњу са Градом на организацији манифестација
односно укључивања у пројекат за унапређење туристичке понуде града Чачка током лета 2019.
године и употребу имена Града у оквиру реализације пројекта кроз израду специјално осмишљене
етикете бренда „Јелен пиво“ са називом града Чачка.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Вељко Неговановић поставио је питање фаворизовања привредног друштва у смислу
законске регулативе о антимонополском понашању.
Мирослав Петковић истакао је да се кампања овог привредног друштва спроводи баш у
Чачку, уз одређене погодности за наше суграђане и да је то нешто је што се радило и раније.
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По упознавању са нацртом Решења и завршеном претресу Градско веће је једногласно
утврдило Предлог решења о давању сагласности Апатинској пивари Апатин д.о.о. Апатин на
употребу имена града Чачка, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
СЕДМА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ГРАДА
ЧАЧКА
РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ,
МУП
СРБИЈЕ,
ПОЛИЦИЈСКОЈ УПРАВИ ЧАЧАК, ОДЕЉЕЊУ САОБРАЋАЈНЕ
ПОЛИЦИЈЕ, НА НОВИМ ПУТНИЧКИМ ВОЗИЛИМА

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић.
Градоначелник града Чачка поднео је Одсеку за имовинско правне послове Градске управе за
урбанизам града Чачка захтев за израду предлога одлуке о преносу права јавне својине Града Чачка
Министарству унутрашњих послова Србије, Полицијској управи Чачак, Одељењу саобраћајне
полиције Чачак, на следећим покретним стварима: новом путничком возилу марке Citroen.
Закључком Савета за безбедност саобраћаја прописано је да се средства предвиђена Програмом
коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на
територији града Чачка за 2018.годину употребе за набавку два возила за потребе саобраћајне
полиције за контролу и регулисање саобраћаја. Након спроведеног поступка јавне набавке добара
мале вредности, у јавну својину града Чачка прибављена су два путничка возила. Правни основ за
доношење решења садржан је у одредбама Закона о јавној својини, Статуту града Чачка и Одлуци о
прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
I ПРЕНОСЕ СЕ из јавне својине града Чачка Републици Србији, Министарству унутрашњих
послова Србије, Полицијској управи Чачак, Одељењу саобраћајне полиције Чачак, без накнаде,
следеће покретне ствари:
а) ново путничко возило марке Citroen Berlingo BUSINESS 1.6 HDI 100, 1560 ccm, беле боје,
број шасије VF77NBHY6JJ780845, број мотора BH0210JBHBPSA3313089, произведеног
2018. године;
б) ново путничко возило марке Citroen C3 FEEL 1.2l 82, 1119 ccm, беле боје, број шасије
VF7SXHMRPJT696209, број мотора PSAHM0510XVA70119672, произведеног 2018. године.
II Република Србија, Министарство унутрашњих послова Србије, Полицијска управа Чачак,
Одељење саобраћајне полиције Чачак, дужно је да путничка возила описана тачком I овог решења,
употребљава за контролу и регулисање саобраћаја на територији града Чачка, у складу са
закључком Савета за безбедност саобраћаја број 06-78/2018-III од 18.05.2018.године.
III На основу овог решења Градоначелник града Чачка закључиће уговор о преносу права
јавне својине на путничким возилима описаним тачком I овог решења.
IV Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.

13

ОСМА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ГРАДА
ЧАЧКА
РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ,
МУП
СРБИЈЕ,
ПОЛИЦИЈСКОЈ УПРАВИ ЧАЧАК, ОДЕЉЕЊУ САОБРАЋАЈНЕ
ПОЛИЦИЈЕ НА НОВОМ ПУТНИЧКОМ ВОЗИЛУ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић.
Градоначелник града Чачка поднео је Одсеку за имовинско правне послове Градске управе за
урбанизам града Чачка захтев за израду предлога одлуке о преносу права јавне својине Града Чачка
Министарству унутрашњих послова Србије, Полицијској управи Чачак, Одељењу саобраћајне
полиције Чачак, на новом путничком возилу марке Toyotа. Закључком Савета за безбедност
саобраћаја прописано је да се средства предвиђена Програмом коришћења средстава за
финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за
2019.годину употребе за набавку возила за потребе саобраћајне полиције за хитне интервенције при
саобраћајним удесима. Након спроведеног поступка јавне набавке добара мале вредности, у јавну
својину града Чачка прибављено је одговарајуће возило. Правни основ за доношење решења
садржан је у одредбама Закона о јавној својини, Статуту града Чачка и Одлуци о прибављању,
располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
I ПРЕНОСИ СЕ из јавне својине града Чачка Републици Србији, Министарству унутрашњих
послова Србије, Полицијској управи Чачак, Одељењу саобраћајне полиције Чачак, без накнаде, ново
путничко возило марке Toyota, модел HILUX 2.4 D-4D 4X4 DC M/T6 COMFORT, 2393 ccm, беле
боје, број шасије AHTKB3CDX02621434, број мотора 2GDC487581, произведеног 2019. године.
II Република Србија, Министарство унутрашњих послова Србије, Полицијска управа Чачак,
Одељење саобраћајне полиције Чачак, дужно је да путничко возило описано тачком I овог решења,
употребљава у сврху обављања хитних интервенција при саобраћајним удесима на територији града
Чачка, у складу са закључком Савета за безбедност саобраћаја број 06-17/2019-III од
18.03.2019.године.
III На основу овог решења Градоначелник града Чачка закључиће уговор о преносу права
јавне својине на путничком возилу описаном тачком I овог решења.
IV Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.
ДЕВЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ К.П. БР.
3745/6 КО ЧАЧАК, ДРАШКУ ЧОЛОВИЋУ ИЗ ЧАЧКА

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Весне Дмитрић, Градско веће је
једногласно донело следеће:
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РЕШЕЊЕ
1. ОТУЂУЈЕ СЕ непосредном погодбом, по тржишној цени, градско грађевинско земљиште,
ближе описаног као кп.бр. 3745/6 КО Чачак површине 20 м2, из јавне својине града Чачка, а ради
исправке граница суседних катастарских парцела, Драшку Чоловићу из Чачка, Омладинска бр. 39,
за износ накнаде од 83.640,00 (осамдесеттрихиљадешесточетрдесет) 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.
Oбразложење
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
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. 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.
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 06-85/2019-III од 18.06.2019. године.
У наставку поступка Комисија за грађевинско земљиште прибавила је обрачун накнаде за
отуђење предметне непокретности са којим се сагласио подносилац иницијативе и разматрала
поднети захтев и приложене доказе и донела закључак дана 05.07.2019. године да је оправдано
предложити Градском већу града Чачка да отуђи из јавне својине предметну непокретност.
Комисија за грађевинско земљиште је разматрала поднети захтев и приложене доказе и
донела закључак дана 05.07.2019. године да је оправдано отуђити предметну непокретност.
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
доноси решење о приступању прибављању и располагању грађевинског земљишта у јавној својини
у случајевима прописаним законом којим је уређена област планирања и изградње објеката (
отуђење грађевинског земљишта ради изградње, озакоњења, исправке граница, формирање
грађевинских парцела и др.) установљавању права стварне службености, деоби грађевинског
земљишта, давању сагласности за изградњу или озакоњење објеката на заједничкој парцели,
коришћењу права прече куповине грађевинског земљишта и давању у закуп грађевинског земљишта
у јавној својини града Чачка, а ст.3. истог члана да надлежни орган који одлучује о располагању и
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прибављању грађевинског земљишта доноси решење о располагању и прибављању грађевинског
земљишта у јавну својину града, као и све друге одлуке и акте који се доносе на основу ове одлуке.
Чл. 11 ст. 5 Одлуке о грађевинском земљишту прописује да градско веће доношењем решења о
приступању располагању и прибављању грађевинског земљишта одређује да ће поступак спровести
Комисија за грађевинско земљиште, а у сложенијим случајевима може именовати комисију за
спровођење поступка коју чине, поред чланова Комисије за грађевинско земљиште и стучњаци из
одговарајућих области.
Са напред наведених разлога донето је решење као у диспозитиву.
ДЕСЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ К.П. БР.
5186/3 КО ЧАЧАК, ЗОРАНУ ВАСОВИЋУ И ДР. ИЗ ЧАЧКА

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Весне Дмитрић, Градско веће је
једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
1.ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине града Чачка градско грађевинско земљиште ближе описано
као кп. бр. 5186/3 КО Чачак у површини од 983 м2, непосредном погодбом, ради озакоњења
објеката саграђених на к.п. бр. 5186/3 КО Чачак, за укупни износ накнаде од 2.941.086,85
(двамилионадеветсточетрдесетједнахиљадаосадесетшест и 85/100) динара Зорану Васовић, Биљани
Вучковић, Милану Срнић, Зорки Југовић свих из Чачка и ДОО „Фрутекс“ Чачак, сваком сразмерно
површини објекта за озакоњење.
Зоран Васовић, Биљана Вучковић, Милан Срнић, Зорка Југовић сви из Чачка и ДОО
„Фрутекс“ Чачак су дужни да наведени износ плате у року од 15 дана од дана закључења уговора,
као и да плате све обавезе проистекле из уговора, односно порез на пренос апсолутних права и
трошкове овере.
2.Стицаоци су дужни да у року од 30 дана од дана пријема решења закључе са ЈП "Градац"
Чачак уговор о отуђењу градског грађевинског земљишта, којим ће ближе регулисати међусобна
права и обавезе, а уколико исти не закључе у остављеном року или не плате 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, стицаоци се могу уписати у јавној књизи о евиденцији
непокретности и правима на њима уписати право својине.
Oбразложење
Зоран Васовић, Биљана Вучковић, Милан Срнић, Зорка Југовић сви из Чачка и ДОО
„Фрутекс“ Чачак поднели су иницијативу за отуђење градског грађевинског земљишта из јавне
својине и прибављање истог у приватну својину. У иницијативи је наведено да су они држаоци
објеката саграђених на к.п. бр. 5186/3 КО Чачак, да су објекти у поступку озакоњења.
Увидом у лист непокретности утврђено је да су јавну својину града Чачка уписана к.п. бр.
5186/3 КО Чачак, површине 983 м2, као и да се на истој налази пет објеката који су у поступку
озакоњења.
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 06-85/2019-III од 18.06.2019. године.
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У наставку поступка Комисија за грађевинско земљиште прибавила је обрачун накнаде за
отуђење предметне непокретности са којим су се сагласили подносиоци иницијативе и разматрала
поднети захтев и приложене доказе и донела закључак дана 05.07.2019. године да је оправдано
предложити Градском већу града Чачка да отуђи из јавне својине предметну непокретност.
Члан. 11. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту предвиђа да Градско веће града Чачка
доноси решење о приступању прибављању и располагању грађевинског земљишта у јавној својини
у случајевима прописаним законом којим је уређена област планирања и изградње објеката
(отуђење грађевинског земљишта ради изградње, озакоњења, исправке граница, формирање
грађевинских парцела и др.) установљавању права стварне службености, деоби грађевинског
земљишта, давању сагласности за изградњу или озакоњење објеката на заједничкој парцели,
коришћењу права прече куповине грађевинског земљишта и давању у закуп грађевинског земљишта
у јавној својини града Чачка, а ст.3. истог члана да надлежни орган који одлучује о располагању и
прибављању грађевинског земљишта доноси решење о располагању и прибављању грађевинског
земљишта у јавну својину града, као и све друге одлуке и акте који се доносе на основу ове одлуке.
Чл. 11 ст. 5. Одлуке о грађевинском земљишту прописује да градско веће доношењем решења о
приступању располагању и прибављању грађевинског земљишта одређује да ће поступак спровести
Комисија за грађевинско земљиште, а у сложенијим случајевима може именовати комисију за
спровођење поступка коју чине, поред чланова Комисије за грађевинско земљиште и стучњаци из
одговарајућих области.
Са напред наведених разлога донето је решење као у диспозитиву.
ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ К.П. БР.
6329 КО ЧАЧАК, СЛАВИЦИ ГАВРИЛОВИЋ 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 кao кп.бр. 6329 КО Чачак, површине 72 м2, из јавне својине града
Чачка, а ради озакоњења, Славици Гавриловић 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
Славица Гавриловић из Чачка, поднела је иницијативу за отуђење градског грађевинског
земљишта из јавне својине и прибављање истог у приватну својину, ради озакоњења бесправног
породичног објекта саграђеног на к.п. бр. 6330/3 КО Чачак.
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 лист непокретности.
Увидом у лист непокретности 9156 за КО Чачак утврђено је да је к.п. бр. 6329 КО Чачак
површине 72 м2 у јавној својини града Чачка, а да је део од 28 м2 под зградом. Увидом у лист
непокретности 7143 за КО Чачак утврђено је да је на к.п. бр.6330/3 КО Чачак површине 131 м2
уписана као носилац права коришћења Славица Гавриловић из Чачка, као и да се део објекта бр. 1
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са к.п. бр. 6330/3 КО Чачак, укупне површине 87 м2, делом у површини од 59 м2 налази на к.п. бр.
6330/3 КО Чачак, а делом у површини од 28 м2 на к.п. бр. 6329 КО Чачак.
На основу свега изнетог оправдано је и целисходно отуђити к.п. бр. 6329 КО Чачак,
подносиоцу иницијативе, ради озакоњења објекта.
Члан 11. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту предвиђа да Градско веће града Чачка
доноси решење о приступању прибављању и располагању грађевинског земљишта у јавној својини
у случајевима прописаним законом којим је уређена област планирања и изградње објеката (
отуђење грађевинског земљишта ради изградње, озакоњења, исправке граница, формирање
грађевинских парцела и др.) установљавању права стварне службености, деоби грађевинског
земљишта, давању сагласности за изградњу или озакоњење објеката на заједничкој парцели,
коришћењу права прече куповине грађевинског земљишта и давању у закуп грађевинског земљишта
у јавној својини града Чачка. Чл. 11 ст. 5. Одлуке о грађевинском земљишту прописује да градско
веће решењем о приступању располагању и прибављању грађевинског земљишта одређује да ће
поступак спровести Комисија за грађевинско земљиште, а у сложенијим случајевима може
именовати комисију за спровођење поступка коју чине, поред чланова Комисије за грађевинско
земљиште и стучњаци из одговарајућих области.
Са напред наведених разлога донето је решење као у диспозитиву.
ДВАНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ „VIP
MOBILE“ Д.О.О. НОВИ БЕОГРАД ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РАДИО
БАЗНЕ СТАНИЦЕ У КО МОЈСИЊЕ

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Весне Дмитрић, Градско веће је
једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ „VIP Mobile“ doo, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд за
постављање радио базне станице „KG3452_04 ČA Mojsinje“ категорије Г, класификационог броја
222431 на суседној к.п. бр. 531/1 КО Мојсиње.
Образложење
„Кодар Електромонтажа“ доо Београд по овлашћењу „VIP Mobile“ doo поднео је граду
Чачку као власнику суседне парцеле ближе означене као 1714 КО Мојсиње, захтев за давање
сагласности за постављање радио базне станице „KG3452_04 ČA Mojsinje“ на суседној к.п. бр.
531/1 КО Мојсиње. Инвеститор „VIP Mobile“ doo поднео је раније, Градској управи за урбанизам,
захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова за изградњу радио базне станице
„KG3452_04 ČA Mojsinje“, категорије Г, класификационог броја 222431 на к.п. бр. 531/1 КО
Мојсиње и исти је одбачен јер уз захтев није приложена сагласност власника суседних парцела,
међу којима је и предметна к.п. бр. 1714 КО Мојсиње. Наиме, у издатим локацијским условима
наведена је обавеза инвеститора да прибави сагласност власника суседних катастарских парцела,
обзиром да је растојање предметног антенског стуба са антенама RBS-a од границе са суседним
парцелама мања од висине стуба RBS-a (36,25м), а како инвеститор ту обавезу није испоштовао
захтев је одбачен.
По службеној дужности извршен је увид у лист непокретности за к.п. бр. 1714 КО Прељина
из ког је утврђено да је иста у јавној својини града Чачка, да има површину од 21980 м2 и да је по
намени некатегорисани пут.
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Комисија за грађевинско земљиште је разматрала поднети захтев и приложене доказе и
донела закључак дана 05.07.2019. године да је оправдано дати тражену сагласност, имајући у виду
да је предметна парцела у јавној својини града Чачка и да је иста по намени некатегорисани пут.
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.
Градско веће града Чачка на седници одржаној дана 17. јула 2019. године, а у складу са
чланом 79. Одлуке о грађевинском земљишту, одлучило је као у диспозитиву решења.
ТРИНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ
ОБЈЕКТА ОЗНАЧЕНОГ БРОЈЕМ 1 И ОБЈЕКТА ОЗНАЧЕНОГ
БРОЈЕМ 2 ИЗГРАЂЕНИХ НА КП. БР. 358 КО ЧАЧАК И КП. БР.
358 КО ЧАЧАК

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Весне Дмитрић, Градско веће је
једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
I ПРИСТУПА СЕ отуђењу објекта означеног бројем 1, бруто површине основе 143м2 и
објекта означеног бројем 2, бруто површине основе 65м2 уписаних у лист непокретности број 9474
К.О. Чачак, изграђених на к.п. бр. 358 К.О. Чачак и к.п. бр. 358 К.О. Чачак у површини од 1308м2,
све у јавној својини града Чачка, путем прикупљања писмених понуда.
II Поступак отуђења непокретности ближе описаних у ставу I овог решења путем писмених
понуда спровешће Комисија за отуђење из јавне својине непокретности, у следећем саставу:
- Мирјана Џоковић
- Јелена Веселиновић
- Саша Јовановић
III По спроведеном поступку отуђења Комисија из става II oвог решења, доставља записник
са предлогом одлуке органу градске управе надлежном за имовинско – правне послове, који
припрема нацрт решења о отуђењу и доставља Градском већу града Чачка ради утврђивања
предлога за Скупштину града Чачка.
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Oбразложење
Градоначелник града Чачка, дана 22.03.2019. године, ГУ за урбанизам града Чачка, Служби
за имовинске послове поднео је иницијативу број 463-27/2019-IV-2-07 за отуђење објекта означеног
бројем 1, бруто површине основе 143м2 и објекта означеног бројем 2, бруто површине 65м2,
уписаних у лист непокретности број 9474 К.О. Чачак, изграђених на к.п. бр. 358 К.О. Чачак и к.п.
бр. 358 К.О. Чачак у површини од 1308м2, све у јавној својини града Чачка.
У иницијативи се наводи да се предметне непокретности већ дужи временски период не
користе, те да одржавање истих представља дугогодишњи расход града Чачка.
Увидом у лист непокретности број 9474 К.О. Чачак издат у РГЗ – Служби за катастар
непокретности, утврђено је да је предметна катастарска парцела број 358 К.О. Чачак укупне
површине 1308 м2 коју чини градско грађевинско земљиште испод и уз предметне објекте у јавној
својини града Чачка, као и објекат означен у копији плана бројем 1, бруто површине основе 143м2
и објекат означен бројем 2 у копији плана, бруто површине 65м2 оба изграђена на к.п. бр. 358 К.О.
Чачак у јавној својини града Чачка.
Иницијатива је уредна, потпуна и поднета од стране овлашћеног лица.
Испитујући целисходност иницијативе сматрамо да је иста целисходна и оправдана.
Поступак отуђења непокретности ближе описаних у ставу I овог решења путем писмених
понуда спровешће Комисија за отуђење из јавне својине непокретности одређена овим решењем.
Након окончаног поступка, наведена Комисија доставља записник са предлогом одлуке
органу градске управе надлежном за имовинско – правне послове, који припрема нацрт решења о
отуђењу и доставља Градском већу града Чачка ради утврђивања предлога за Скупштину града
Чачка.
Служба за имовинске послове по разматрању иницијативе Градоначелника града Чачка
утврдила је да је иста у складу са чланом 27. став 10. Закона о јавној својини, чланом 84. став. 1.
тачка 2. Статута града Чачка и чланом 7. Одлуке о прибављању, располагању и управљању
стварима у јавној својини града Чачка и предлаже да Градско веће града Чачка донесе решење о
приступању отуђењу предметних непокретности.
ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ИЗ
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РС У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА ЧАЧКА КП.
БР. 2996/1, 2996/3, 2997/1 И 2998/1 СВЕ КО ЧАЧАК

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Весне Дмитрић и дискусије
Милице Дачић која је истакла је да је Градско веће веће до сада доносило решења када је у питању
прибављање парцела из приватне својине у својину града Чачка, док се ово решење тиче мало
другачијег поступка односно прибављањe je из јавне својине Републике Србије у својину града,
Градско веће града Чачка је донело следеће:
РЕШЕЊЕ
I ПРИСТУПА СЕ прибављању из јавне својине Републике Србије у јавну својину града
Чачка к.п. бр. 2996/1 површине 1269м2, к.п. бр. 2996/3 површине 239м2, к.п. бр. 2997/1 површине
93м2 и к.п. бр. 2998/1 површине 58м2 све К.О. Чачак, у укупној површини од 1659м2, уписане у
лист непокретности број 8948 К.О. Чачак, ради изградње здравствене станице у складу са Планом
генералне регулације „ЦЕНТАР“ у Чачку („Службени лист града Чачка“, број 15/2014 и 27/2018).
II Предлаже се Влади Републике Србије да донесе одлуку којом се предметно земљиште
отуђује из јавне својине Републике Србије у корист града Чачка, преносом права јавне својине са
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Републике Србије на град Чачак, непосредном погодбом, без накнаде, ради изградње здравствене
станице.
III Поступак прибављања земљишта ближе описаног у ставу I. овог решења спровешће
Комисија за грађевинско земљиште.
IV Овлашћује се градоначелник града Чачка да у име града Чачка са Републиком Србијом
закључи уговор о прибављању предметног земљишта у јавну својину града Чачка.
Образложење
Градоначелник града Чачка дана 04.07.2019. годинe, Градској управи за урбанизам града
Чачка, Служби за имовинске послове поднео је иницијативу број 463-68/2019-IV-2-07 за покретање
поступка прибављања из јавне својине Републике Србије у јавну својину града Чачка к.п. бр. 2996/1,
2996/3, 2997/1 и 2998/1 све К.О. Чачак у укупној површини од 1659м2, ради изградње здравствене
станице у складу са Планом генералне регулације „ЦЕНТАР“ у Чачку („Службени лист града
Чачка“, број 15/2014 и 27/2018).
У иницијативи се наводи да је изградња здравствене станице у Љубићу значајна за град и
становнике града Чачка, јер би се изградњом исте побољшао укупан квалитет живота становника
града Чачка.
Увидом у извод из листа непокретности број 8948 К.О. Чачак, издат у Служби за катастар
непокретности, утврђено је да су катастарске парцеле и то:
к.п. бр. 2996/1 у површини од 1269м2, к.п. бр. 2996/3 у површини од 239м2, к.п. 2997/1 у
површини од 93м2 и к.п. бр. 2998/1 у површини од 58м2 све К.О. Чачак по врсти грађевинско
земљиште и
налазе се у јавној својини Републике Србије са правом коришћења АД
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“.
Наведене катастарске парцеле обухваћене су Планом генералне регулације „ЦЕНТАР“ у
Чачку („Сл. лист града Чачка“, број 15/2014 и 27/2018) и према наведеном планском акту налазе се у
УРБАНИСТИЧКОЈ ЗОНИ 27 – у саставу урбанистичке целине 27.3 – Дом здравља, која представља
површину јавне намене.
Иницијатива је уредна и поднета од стране овлашћеног лица.
Градска управа за урбанизам града Чачка је испитујући целисходност иницијативе утврдила
да је иста целисходна и оправдана.
Одлуком о буџету града Чачка („Сл. града Чачка“, број 27/2018), опредељена су средства на
апропријацији 480 у износу од 3.000.000, 00 динара за израду пројектно техничке документације у
циљу изградње здравстевене станице.
Прибављање наведених катастарских парцела из јавне својине Републике Србије у јавну
својину града Чачка обавиће се непосредном погодбом без накнаде.
Поступак прибављања земљишта ближе описаног у ставу I. изреке решења спровешће
Комисија за грађевинско земљиште.
Након спроведеног поступка прибављања градоначелник града Чачка ће у име града Чачка
са Републиком Србијом закључити уговор о прибављању предметног земљишта у јавну својину
града Чачка.
Градска управа за урбанизам града Чачка по разматрању иницијативе градоначелника града
Чачка утврдила је да је иста у складу са чланом 84. став 1. тачка 2. Статута града Чачка и чланом
11. став 1. и чланом 65. став 1. и 3. Одлуке о грађевинском земљишту и предложила да Градско
веће града Чачка донесе решење о приступању прибављања у јавну својину града Чачка предметног
земљишта.
Имајући у виду напред изнето, Градско веће града Чачка је донело решење као у
диспозитиву.
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ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“
У ЧАЧКУ ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Весне Дмитрић, Градско веће је
једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“ у Чачку, као
носиоцу права коришћења да може отуђити службени ауто, марке ZASTAVA, модел 101 SKALA
55, година производње 2005, број шасије VX1128А0001107352, број мотора 128А0641604891,
запремине мотора 1116, снаге мотора 40.
II. Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ у Чачку се обавезује да пре закључења
уговора о отуђењу предметне покретне ствари, спроведе поступак јавног оглашавања односно
прикупљања писмених понуда на начин којим се обезбеђује интерес града односно носиоца права
коришћења.
III. Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ у Чачку је у обавези да Градској управи
за урбанизам града Чачка, Одсеку за имовинско - правне послове, достави податке о спроведеном
поступку отуђења покретне ствари, ближе описане у ставу I овог решења.
Образложење
Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ у Чачку, као носилац права коришћења,
дана 01.07.2019. године, доставила је ГУ за урбанизам града Чачка, Служби за имовинске послове
иницијативу број 404-34/2019-IV-2-07, ради израде предлога одлуке за давање сагласности за
отуђење службеног аута, марке ZASTAVA, модел 101 SKALA 55, година производње 2005, број
шасије VX1128А0001107352, број мотора 128А0641604891, запремине мотора 1116, снаге мотора
40.
У иницијативи се наводи да се возило ближе описано у ставу I овог решења отуђује `услед
дотрајалости, па стога исто није у возном стању и не може се регистровати према новим прописима
у вези са техничком исправности возила, јер би трошкови за поправку и регистрацију истог били
високи.
Такође се у иницијативи наводи да је за службене потребе Градске библиотеке „Владислав
Петковић Дис“ у Чачку у 2018. години набављено ново службено возило, те да се возило које се
отуђује већ дуги временски период не користи.
Иницијатива је уредна, потпуна и поднета од стране овлашћеног лица.
Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ у Чачку се обавезује да пре закључења
уговора о отуђењу предметне покретне ствари, спроведе поступак јавног оглашавања односно
прикупљања писмених понуда на начин којим се обезбеђује интерес Града односно носиоца права
коришћења у складу са важећим прописима.
Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ у Чачку је у обавези да Градској управи за
урбанизам града Чачка, Одсеку за имиовинско - правне послове, достави податке о спроведеном
поступку отуђења покретне ствари, ближе описане у ставу I овог решења.
ГУ за урбанизам града Чачка по разматрању иницијативе Градке библиотеке „Владислав
Петковић Дис“ у Чачку, утврдила је да је иста у складу са чланом 27. став 10. Закона о јавној
својини, чланом 84. став 1. тачка 4. Статута града Чачка и чланом 30a. Одлуке о прибављању,
располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка и предложила да Градско веће
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града Чачка донесе решење о давању сагласности Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“
Чачак да може отуђити покретну ствар ближе описану у ставу I овог решења.
Имајући у виду напред изнето, Градско веће града Чачка је донело решење као у
диспозитиву.
ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
КП. БР. 5194/1 КО ЧАЧАК, ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Весне Дмитрић и дискусије
Вељка Неговановића који је дао сугестију да уз материјал који садржи скице треба навести о ком
делу града је реч навођењем назива улице, Градско веће је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
ПРИСТУПА СЕ отуђењу из јавне својине грађевинског земљишта, ближе описаног као
кп.бр. 5194/1 КО Чачак, површине 2219 м2, које је обухваћено Изменама и допунама Плана
генералне регулације „ЦЕНТАР“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“, број 15/2014 и 27/2018) и које се
према наведеном планском акту налази у урбанистичкој зони 27 – урбанистичке целине 27.4
(централне функције), јавним оглашавањем – у поступку јавног надметања, по почетном износу
накнаде од 9.080.236,76 динара, уз обавезу уплате депозита или полагање неопозиве лицитационе
банкарске гаранције „без поговора“, наплативе „на први позив“ са роком важности од 180 дана од
дана давања пријаве, не мање од 10 % нити веће од 50% од почетног износа цене, ради изградње
објекта централих функција ( пословни, услужни, комерцијални, гаража и други објекти на
парцели, пратећи или помоћни у функцији објекта основе намене), максималне спртности По+Пр+2.
Учесник у поступку јавног надметања, коме предметно земљиште буде отуђено, у обавези је да
плати допринос за уређивање грађевинског земљишта колико исти буде изнео у тренутку издавања
грђевинске дозволе у складу са Одлуком о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског
земљишта („Сл.лист града Чачка“ бр. 4/15, 5/16, 20/16 и 6/17).
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ ЈП „Градац“ Чачак да распише јавни оглас за отуђење грађевинског
земљишта јавним оглашавањем – у поступку јавног надметања у складу са одредбама Одлуке о
грађевинском земљишту („Сл. лист града Чачка“, број 5/16 и 8/19).
Образложење
ЈП „Градац“ Чачак, поднео је Градској управи за урбанизам иницијативу за доношење
решења о приступању отуђењу из јавне својине путем јавног оглашавања кп. бр. 5194/1 КО Чачак,
површине 2219 м2 која је обухаваћена Изменама и допунама Плана генералне регулације
„ЦЕНТАР“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“, број 15/2014 и 27/2018) и које се према наведеном
планском акту налази у урбанистичкој зони 27 – урбанистичке целине 27.4 (централне функције).
Примарна намена за предметну парцелу су централне функције (пословни, услужни, комерцијални,
гаража и други објекти на парцели, пратећи или помоћни у функцији објекта основе намене),
максималне спратности По+Пр+2, максимални индекс заузетости је 50 %.
Почетни износ накнаде за отуђење земљишта је 9.080.236,76 динара, плаћање је једноктано,
а износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта биће обрачунат при издавање грађевинске
дозволе.. Коначни обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта утврдиће се у складу са
Одлуком о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Сл.лист града Чачка бр.
4/15, 5/16, 20/16 и 6/17).
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Испитујући уредност и потпуност иницијативе утврђено је да је иста уредна, потпуна и
поднета од стране овлашћеног лица.
Чланом 100. Закона о планирању и изградњи у ставу 1. предвиђа да се отуђење
неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини спроводи јавним надметањем или
прикупљањем понуда јавним огласом, по тржишним условима, у складу са овим законом, а у ст. 5
да поступак, услове, начин и програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини аутономне
покрајине, односно јединице локалне самоуправе, уређује аутономна покрајина, односно јединица
локалне самоуправе.
Члан 17. Одлуке о грађевинском земљишту предвиђа да се неизграђено грађевинско
земљиште се може отуђити ради изградње, да је почетни износ цене тржишна вредност
грађевинског земљишта које се отуђује и да се грађевинско земљиште у јавној својини отуђује лицу
које понуди највећу цену за то земљиште.
Члaн 19. став 1. исте Одлуке одређује да Градско веће доноси решење да се приступа
отуђењу грађевинског земљишта јавним оглашавањем, на основу предлога надлежног органа
управе, а у ставу 2 је прописано шта садржи решење које доноси надлежни орган. У Чл. 20 Одлуке о
грађевинском земљишту одређено је да ЈП „Градац“ припрема и објављује оглас за отуђење, а у чл.
21 прописано је које су обавезе подносиоца пријаве за учешће у поступку јавног надметања у
погледу обезбеђења.
Са напред наведених решења донето је решење као у диспозитиву.
СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА
ЧАЧКА
У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Дејана РашићаГрадско веће је
једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
о постављењу начелника
Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка
Игор Кривокапић, дипломирани инжењер грађевинарства из Чачка, поставља се за
начелника Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, на период од 5 година.
Начелник Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, ступа на положај даном
доношења решења о постављењу на положај.
Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.
Образложење
Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Сл.гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017- др. закон и 95/2018- др. закон), у члану
49. став 2. утврђено је да градско, односно општинско веће поставља и разрешава начелника управе
и заменика начелника управе.
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Статутом града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019), у члану 84. став 1. тачка 14. и
члану 98. став 3. утврђено је да начелника управе поставља Градско веће, на основу јавног огласа,
на пет година.
Градско веће града Чачка, на седници одржаној 20. маја 2019. године, образовало је
Конкурсну комисију за спровођење изборног поступка за постављење начелника Градске управе за
инспекцијски надзор града Чачка и огласило Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника
Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка. Конкурс је оглашен на интернет презентацији
града Чачка, а обавештење о Јавном конкурсу је објављено у „НДН Српски телеграф“, дана 22. маја
2019. године. Рок за подношење пријава на Јавни конкурс почео је да тече наредног дана од дана
објављивања овог обавештење и трајао је 15 дана.
У року за подношење пријава на Jавни конкурс, пријаву је поднео један кандидат и то Игор
Кривокапић, дипломирани инжењер грађевинарства из Чачка.
Конкурсна комисија је прегледала приспелу пријаву и поднете доказе, те како је кандидат
испунио све прописане услове, спровела изборни поступак за Игора Кривокапића.
Конкурсна комисија је након провере стручних оспособљености, знања и вештина, у складу
са чланом 96. став 3. Закона, саставила листу кандидата за избор начелника Градске управе за
инспекцијски надзор града Чачка са кандидатом Игором Кривокапићем, дипломираним инжењером
грађевинарства из Чачка, који је остварио коначну просечну оцену 3,00 и доставила Градском већу
града Чачка, листу са записником о раду Комисије, ради доношења одлуке о постављењу начелника
Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка.
Градско веће града Чачка је, по разматрању листе кандидата за избор начелника, одлучило
да се за начелника Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, постави Игор Кривокапић,
дипломирани инжењер грађевинарства из Чачка, који у потпуности испуњава све тражене услове за
постављење на положај начелника.
ОСАМНАЕСТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ
ШТЕТЕ НА ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ
ПУТЕВИМА НАСТАЛЕ НАКОН ЕЛЕМЕНТАРНЕ И ДРУГЕ
НЕПОГОДЕ

У уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда Драган Вукајловић упознао је
чланове Градског већа са Извештајем Комисије за процену штете на општинским и
некатегорисаним путевима настале након елементарне и друге непогоде. Штета на општинским и
некатегорисаним путевима процењена је по месним заједницама где су настале штете у укупном
износу од 122.349.090,00 динара. Предмер радова, са предрачуном, извршен је искључиво на
оштећеним деоницама путева таксативно наведених и Извештају, а за предрачун радова су
коришћене јединичне цене из уговора закљученог са извођачима на редовном одржавању
општинских и некатегорисаних путева на територији града Чачка на годишњем нивоу, а ради се
одржавању путева са макадамским и асфалтним застором.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Милан Бојовић истакао је да је известилац у уводном излагању истакао све потребно за
усвајање оваквог извештаја, да је законска обавеза града да изради овакав извештај у циљу
обезбеђивања финансијских средстава за санацију оштећења на путним правцима и да је највећа
штета на некатегорисаним путевима. Средства за санацију обезбедиће Република, захваљује се
члановима Комисије који су обишли све путне правце и истакао да је штета велика, бар десет пута
већа него што је буџетом града планирано за обнову путева. Преко Савета месних заједница већ су
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започете активности на хитним радовима у смислу стварања могућности за коришћење путева, те да
ће санација бити огроман посао и захваљује се мештина на стрпљењу.
По упознавању са Извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно донело
следећи:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о процени штете на општинским и некатегорисаним путевима
настале након елементарне и друге непогоде, који је сачинила Комисија за процену штете на
општинским и некатегорисаним путевима настале након елементарне и друге непогоде.
***
Извештај о процени штете на општинским и некатегорисаним путевима настале након
елементарне и друге непогоде, који је сачинила Комисија за процену штете на општинским и
некатегорисаним путевима настале након елементарне и друге непогоде доставља се Канцеларији за
управљање јавним улагањима Владе РС.
ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ
ШТЕТЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ НАСТАЛЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНЕ
И ДРУГЕ НЕПОГОДЕ О ПРИЧИЊЕНИМ ШТЕТАМА НА
ПОЉОПРИВРЕДНИМ
КУЛТУРАМА
ОД
ГРАДА
НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Бојан Гавриловић упознавши
чланове Градског већа са Извештајем Комисије за процену штете у пољопривреди настале од
елементарне и друге непогоде у вези штете настале од града који је падао 19. маја 2019.године.
Услед појаве јаких пљускова праћених крупним градом , нанете су велике штете на
пољопривредним културама, услед чега је проглашена ванредна ситуација у 19 чачанских села:
Атеници, Виљуши, Горњој Горевници, Липници, Лозници, Паковраћу, Трнави, Пријевору,
Милићевцима, Миоковцима, Трбушанима, Риђагама, Јездини, Вранићима, Видови, Бањици,
Врнчанима, Ракови и Прељини. Од свих воћних врста кајсија је у обиђеним домаћинствима
претрпела највећа оштећења јер су у овој фази плодови кајсије крупнији од осталих а и родност је
ове сезоне добра. Шљива се, са изузетком неких домаћинстава, добро сачувала. Трешња је
претрпела знатне штете али је по површинама нема ни приближно као кајсије. Ратарске културе
претрпеле су углавном минималне штете. Сви обиђени произвођачи су саветовани да у потпуности
примене неопходну агротехнику како би сачували засаде од потенцијалних проузроковача заразних
болести. Површине приказане у овом извештају су искључиво по пријавама оштећених
пољопривредних произвођача код којих је Комисија изашла на терен. Укупне површине износе
527,588 хектара и површине које се налазе у Институту за воћарство а везане су за производњу
садног материјала па нису ушле у укупну масу површина. Укупна штета по процени Комисије
износи 493.878.946 динара. Завршни обрачун свих директних пољопривредних штета код
регистрованих и нерегистрованих пољопривредних домаћинстава је урађен по Упуству о
јединственој методологији за процену штета од елементарних непогода.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
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Др Милан Лукић истакао је да је током ове године, као и на жалост претходних година
мање или више, нанета велика штета на пољопривредним површинама на подручју града Чачка.
Имајући то на уму, Министарство пољопривреде је донело одлуку да се субвенције за осигурање
пољопривредих површина повећају. Стога апелује да се пољопривредници осигуравају, а у складу
са могућностима и подижу противградне мреже.
По упознавању са Извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно донело
следећи:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о причињеним штетама на пољопривредним културама од града на
територији града Чачка који је сачинила Комисија за процену штете у пољопривреди настале од
елементарне и друге непогоде.
***
Извештај о причињеним штетама на пољопривредним културама од града на територији
града Чачка који је сачинила Комисија за процену штете у пољопривреди настале од елементарне и
друге непогоде доставља се Канцеларији за управљање јавним улагањима Владе РС.
ДВАДЕСЕТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ
ШТЕТЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ НАСТАЛЕ ОД
И ДРУГЕ НЕПОГОДЕ О ПРИЧИЊЕНИМ
ПОЉОПРИВРЕДНИМ КУЛТУРАМА ОД
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА

ЗА ПРОЦЕНУ
ЕЛЕМЕНТАРНЕ
ШТЕТАМА НА
ПОПЛАВА НА

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Бојан Гавриловић упознавши
чланове Градског већа са Извештајем у вези штете настале од поплава. Услед појаве јаких пљускова
17.-18. јуна 2019. године нанете су велике штете на пољопривредним културама. Површине
приказане у овом извештају су искључиво по пријавама оштећених пољопривредних произвођача
код којих је Комисија изашла на терен. Укупне површине износе 93,275 хектара. Укупна штета по
процени Комисије износи 17.589.725,00 динара. Завршни обрачун свих директних пољопривредних
штета код регистрованих и нерегистрованих пољопривредних домаћинстава је урађен по Упуству о
јединственој методологији за процену штета од елементарних непогода.
По упознавању са Извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно донело
следећи:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о причињеним штетама на пољопривредним културама од поплаве
на територији града Чачка који је сачинила Комисија за процену штете у пољопривреди настале од
елементарне и друге непогоде.
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***
Извештај о причињеним штетама на пољопривредним културама од поплаве на територији
града Чачка који је сачинила Комисија за процену штете у пољопривреди настале од елементарне и
друге непогоде доставља се Канцеларији за управљање јавним улагањима Владе РС.
ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ
РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА „INTERFOOD 60“ ДОО ЧАЧАК
Мирко Муњић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознао је чланове
Градског већа са извештајем Комисије за надзор о реализацији пројекта и трошењу подстицајних
средстава од стране кориисника средстава „Interfood 60“ доо Чачак, коме су Одлуком Градског већа
одобрена средства у износу од 262.155,31 динар за подстицање конкурентности - добијање
међународног сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана
тржишта – сертификат за систем менаџмента безбедности хране према стандарду SRPS EN ISO
22000:2007. Град Чачак је са овим предузећем потписао Уговор о додели подстицајних средстава за
2019. годину. Даље је истакао да је Комисија за надзор размотрила извештај о реализацији пројекта
и трошењу подстицајних средстава који је доставио корисник као и достављену пословну
документацију и утврдила да је корисник средстава у свему испунио обавезе по Уговору у оквиру
реализације Програма ЛЕР-а., као и да је пројекат за који су одобрена средства завршен, па су се
стекли услови да град Чачак изврши повраћај средстава обезбеђења.
По упознавању са Извештајем, Градско веће је једногласно донело:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског
развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава
„Interfood“ 60“ доо Чачак.
ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ
РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА СЗР „ПП“ ПРИДВОРИЦА ПР ПРЕДРАГ
ПРОДАНОВИЋ
Мирко Муњић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознао је чланове
Градског већа са извештајем Комисије за надзор о реализацији пројекта и трошењу подстицајних
средстава од стране кориисника средстава СЗР „ПП“ Придворица ПР Предраг Продановић, коме су
Одлуком Градског већа одобрена средства у износу од 2.484.040,00 динара за реализацију пројеката
којима се подстиче конкурентност кроз производну иновацију у сопственој производњи која има
могућност директне примене и дефинисане користи у ланцу у ланцу вредности – конкретно ради се
о набавци казана за печење ракије капацитета 4000 литара у једној шаржи. Град Чачак је са овим
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предузетником потписао Уговор о додели подстицајних средстава за 2019. годину. Даље је истакао
да је Комисија за надзор размотрила извештај о реализацији пројекта и трошењу подстицајних
средстава који је доставио корисник као и достављену пословну документацију и непосредним
увидом утврдила да је производна линија спремна за рад. Ценећи све приложене доказе, Комисија
је једногласно утврдила да је корисник средстава СЗР „ПП“ Придворица ПР Предраг Продановић,
наменски утрошио и оправдао средства додељена од града Чачка, као и да је пројекат за који су
одобрена средства завршен, па су се стекли услови да град Чачак изврши повраћај средстава
обезбеђења.
По упознавању са Извештајем, Градско веће је једногласно донело:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског
развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава
СЗР „ПП“ Придворица, ПР Предраг Продановић.
ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА:

УСВАЈАЊЕ
ПРАВИЛНИКА
О
ИЗМЕНАМА
И
ДОПУНАМА
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 и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и ситематизацији радних
места у градским управама, стручним службама и градском правобранилаштву односи се на
систематизацију радних места у Градској управи за урбанизам града Чачка, Градској управи за
друштвене делатности града Чачка, Градској управи за локални економски развој града Чачка и
Градској управи за опште и заједничке послове града Чачка. Основ за доношење Правилника о
изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
градским управама, стручним службама и градском правобранилаштву садржан је Закону о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Разлог за доношење
Правилника о изменама и допунама Правилника у Градској управи за урбанизам града Чачка,
Градској управи за друштвене делатности града Чачка и Градској управи за локални економски
развој града Чачка 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 Градско веће је једногласно усвојило Правилник о изменама и
допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским
управама, стручним службама и градском правобранилаштву града Чачка.
Правилник је саставни део Записника.
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ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ
РЕШЕЊЕ
О
ОВЛАШЋЕЊУ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ДА ОДЛУЧУЈЕ О ПРАВИМА И
ДУЖНОСТИМА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКИХ УПРАВА И ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА
ГРАДА ЧАЧКА

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Небојша Бежанић. Правни основ
за доношење овог решења садржан је у одредбама Закона о запосленима у аутономсним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе којим је утврђено да за службенике на положају у
јединицама локалне самоуправе права и дужности у име послодавца врши орган јединице локалне
самоуправе надлежан за постављање службеника на положају. Како је Градско веће града Чачка
орган надлежан за постављање начелника Градских управа и Градског правобраниоца, из разлога
целисходности, овим решењем даје се Градоначелнику овлашћење да одлучује о правима и
обавезама службеника на положају и да о донетим одлукама извештава Градско веће.
По упознавању са предлогом решења, Градско веће је једногласно (Милун Тодоровић се
изузео од гласања) донело следеће:
РЕШЕЊЕ
1. Овлашћује се Градоначелник града Чачка да одлучује о правима и дужностима из радног
односа начелника градских управа и Градског правобраниоца града Чачка.
2. О донетим одлукама из тачке 1. овог решења, Градоначелник је дужан да извештава
Градско веће.
ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

У оквиру ове ачке дневног реда, а након уводног излагања Небојше Бежанића и дискусије
Милана Бојовића који је истакао да су новчана средства која су издвојена за ангажовање
припадника цивилне заштите за два месеца дала огроман ефекат и вишеструко су се исплатила и да
у наредном периоду ту праксу треба наставити што се тиче санирања штета и на путевима и на
пољопривреди, 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 1.200.000,00 динара, на име обезбеђeња средстава за:
-

плаћање накнаде за ангажовање припадника цивилне заштите за јун 2019. године, за
завршене радове,у износу од 450.000,00 динара;
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-

плаћање накнаде за ангажовање припадника цивилне заштите за јул 2019. године, за
радове у току, у износу од 350.000,00 динара;
набавку 2 ронилачка одела за потребе јединица цивилне заштите у износу од 300.000,00
динара и набавку 2 панела за заштиту од поплава у износу од 100.000,00 динара;

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, Програмска активност 0014
Управљање у ванредним ситуацијама, 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“.
ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ:

1) апропријација 6/1 –Ђурђина Павловић
У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића и
дискусије прим. др Славице Драгутиновић која је истакла је да је градоначелник града Чачка
један од иницијатора да се Бања Трепча уврсти у систем РФЗО и да ту иницијативу Градско веће
треба да подржи, 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 48.000,00 динара (40.000,00 динара нето и 8.000,00 динара припадајући
порез на друге приходе), на име обезбеђења додатних средстава на апропријацији 6/1, за
новчану помоћ породици у току лечења малолетног Ђурђине Павловић 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, 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“.
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***
Даљем току седнице не присуствује Михаило Јовић.
***
2) апропријација 6/1 – Вања Радоњић
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 60.000,00 динара (50.000,00 динара нето и 10.000,00 динара
припадајући порез на друге приходе), на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 6/1, за новчану помоћ породици у току лечења малолетнe Вање Радоњић 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, 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“.
3) апропријација 6/1 – Мирко Вранић
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 86.880,00 динара (72.400,00 динара нето и 14.480,00 динара
припадајући порез на друге приходе), на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 6/1, за новчану помоћ Мирку Вранићу из Чачка, студенту докторских студија
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археологије Филозофског факултета у Београду, за финансирање трошкова студијског
путовања на Хиландар, у циљу реализације истраживачког рада.
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) апропријација 6/2
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 208.000,00 динара, за непланиране сврхе за које није утврђена
апропријација и то за измирење обавеза за изведене радове на изградњи војничке спомен
чесме у порти цркве у Заблаћу, приликом обележавања 100 година од ослобођења Чачка у
Првом светском рату, и отвара нова апропријација 6/2, економска класификација 481 –
Дотације невладиним организацијама, Расход по наменама 4819 – Дотације осталим
непрофитним институцијама – Удружење за неговање слободарске традиције српског
народа „Потпуковник Миљко В. Танасијевић“, 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.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на нову апропријацију 6/2, економска
класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, Расход по наменама 4819 –
Дотације осталим непрофитним институцијама – Удружење за неговање слободарске
традиције српског народа „Потпуковник Миљко В. Танасијевић“, 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“.
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5) апропријација 138
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 67.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 138, за трошкове набавке горива за противградне стрелце.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 138, економска класификација
426 – Материјал, Расход по наменама, 4264 – Материјали за саобраћај, Функционална
класификација 421, Извор финансирања 01 (издаци из средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава – Градска управа за локални економски развој, Програм 0101
Пољопривреда и рурални развој, ПА 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне
политике у локалној заједници.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
6) апропријација 235
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 35.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 235, за потребе ОШ „22.децембар“ Доња Трепча, на име исплате солидарне
помоћи породици запосленог који је преминуо.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 235, економска класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти, Расход по наменама 4143 – Отпремнине и
помоћи, Функционална класификација 912, Извор финансирања 01 (издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за друштвене
делатности, Индиректни корисник буџетских средстава ОШ „22. децембар“ Доња Трепча,
Програм 2002 Основно образовање и васпитање, ПА 0001 Функционисање основних школа.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
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4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
7) апропријација 236 (Машинско – саобраћајна школа-пројекат)
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 118.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 236, за потребе Машинско-саобраћајне школе Чачак, на име учешћа у
трошковима реализације пројекта „Опремање мехатронског центра савременом
дидактичком опремом у области сортиране, дистрибутивне и транспортне траке управљаних
помоћу модула програмобилних логичних контролера ПЛЦ-а“, са Министарством просвете,
науке и технолошког развоја.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 236, економска класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти, Расход по наменама, 5126 – Капитално
одржавање зграда и објеката, Опрема за образовање, науку, културу и спорт, Функционална
класификација 920, Извор финансирања 01 (издаци из средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава – Градска управа за друштвене делатности, Програм 2003
Средње образовање и васпитање, ПА 2003 - 0001 Функционисање средњих школа.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
8) апропријација 236 (Машинско - саобраћајна школа-такмичење)
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 100.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 236, за потребе Машинско-саобраћајне школе Чачак, на име трошкова
учешћа на Републичком такмичењу ученика 3. степена машинских школа Србије у Новом
Саду.
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2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 236, економска класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти, Расход по наменама, 4727 – накнаде из буџета за
образовање, културу, науку и спорт,
Функционална класификација 920,
Извор
финансирања 01 (издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских
средстава – Градска управа за друштвене делатности, Програм 2003 Средње образовање и
васпитање, ПА 2003 - 0001 Функционисање средњих школа.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
9) апропријација 422
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 60.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 422, за потребе ПУ „Моје детињство“ Чачак, за набавку моторног тримера.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 422, економска класификација
512 – Машине и опрема, Расходи по наменама, 5123– Опрема за пољопривреду,
Функционална класификација 911, Извор финансирања 01 (издаци из средстава буџета
Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за друштвене делатности,
Индиректни корисник буџетских средстава ПУ „Моје детињство“ Програм 2001
Предшколско образовање и васпитање, ПА 2001 - 0001 Функционисање и остваривање
предшколског васпитања и образовања.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
10) апропријација 538 (МЗ Слатина)
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
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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.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
11) апропријација 538 (МЗ Качулице)
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 3.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 538, за потребе МЗ Качулице 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 Качулице 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“.
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12) апропријација 193
Уводно излагање поднео је Зоран Тодосијевић истакавши да се предлог односи на
обезбеђење додатних средстава за потребе Центра за социјални рад Чачак, на име измирења обавеза
по пресуди Привредног суда у Чачку.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Драгомир Шипетић истакао да постоје озбиљни проблеми везани за дугове за електричну
енергију, које је уочио током пријема грађана. То је најнеуређенија област која се тиче социјално
угрожених лица. Већина социјално угрожених лица дугују мање износе дуга за електричну енергију
а бивају искључени, а треба имати у виду да је 2013. године укинута могућност репрограма дуга за
електричну енергију. Центар за социјални рад није у стању да додели одговарајући ниво помоћи
оваквим дужницима јер неретко долази до веома високих дуговања. Стога треба успоставити однос
са ЕПС-ом у вези са тим и сагледати проблематику и договорити начин њеног решавања.
Душан Радојевић истакао да о овој проблематици треба озбиљније размислити, као и да
треба ићи на давање бесплатних киловата суграђанима који су у тежој материјалној ситуацији, у
том циљу искористити мапу породица које су социјално угрожене, упознати таква лица да имају
право на бесплатне киловате тако што би сваки члан породице имао по 150 бесплатних киловата
електричне енергије на месечном нивоу уколико се испуне одређени критеријуми везани за
материјалну ситуацију, чиме би стекли статус енергетски заштићеног потрошача коме се у случају
дуга струја не би искључила. На разради ове идеје треба радити у сарадњи са Центром за социјални
рад, обзиром да се ради о слабо обавештеним особама те да Република из године у годину ово право
све више фаворизује, а процедура за остваривање овог права је поједностављена.
Немања Трнавац подржао је идеју и претходника, те да чланови Градског већа о овим
проблемима бивају упознати управо зато што редовно примају грађане углавном из домена
социјалних и комуналних тема. Треба имати у виду да држава издваја довољно средстава за локални
ниво и да је само у питању неинформисаност када се нека од датих права не користе јер средства за
то постоје. Када је у питању проблематика о којој се сада говори, треба све сагледати, од државног
до локалног нивоа, синхронизовати активности и учестално радити на кампањи где би се суграђани
обавестили да своја права користе.
Милун Тодоровић сложио се са напред изнетим и препоручио члановима Градског већа
обзиром на њихов ресор, да приликом пријема грађана исте упознају са њиховим правима, као и да
ову област треба и медијски покрити. Посебно треба обратити пажњу на решење проблема
суграђана који тренутно нису у стању да измире дуг за електричну енергију јер су социјално
угрожени и као такви имају одређена права из области социјалне заштите, као што је право на
бесплатне киловате, те да у решавање проблематике треба укључити и Центар за социјални рад.
По упознавању са предлогом и завршеном претресу 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 220.100,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на

38

arporpujaqmju 193,:a norpe6e IfeHrpa:a coqrajaluu pa4 9auar, Ha HMe H3MHpeH,a o6asesa no
rrpecyAn ilpurpe4uor cyAa y t{aurcy.
2.

Cpe4crea LI3 raqKe 1. Peruerba pacnopefyjy ce Ha anporpujarrajy 193,
463 -TpaucSepu ocra-nHM HrrBoHMa BJracrra H ro:

-).

pacxoA rlo HaMeHaua 483 1

4.

193.000,00,00 4uHapa
pacxoA rro HaMeHaMa4823

-

-

HosqaHe Ka3He

u

rreHiL.rn

ercouorr,rcxa

uacu$nrcarlrzja

rro peuerby cyAoBa, H3Hoc oA

HosqaHe Ka3He H reHaJrr4, H3Hoc oa 27.100,00 4uuapa

@yurcquona,rua x.nacra$uxaqnja 090, H3Bop SranaHcupama 01 (ra:gauu H3 cpeAcraBa
6yuera fpa4a), .{r.rpenrnu KopHcHr{K 6yuercrux cpeAcraBa - fpa4cxa yrpaBa 3a
ApytxrBeHe AeJIarHocrH, I4H4upercruu KopHcHHK 6yuercrcnx cpeAraBa l{enrap 3a
coqujarHra pag 9auax, Ilporpanr 0901 CoqHjanHa v 4euuja 3aurura, IIA 0901 - 0001
Je4HoxparHe notrohu A

lpytr o6luqu

nonaohu- I_{eHrap sa coquja,rHVpa1.

5.

O usapruen y oBor pe[eH,a crapahe ce fpa4cna ynpaBa :a $uHaucuje.

6.

Oeo peureme o6janrarra y,,Clyx6eHoM Jrucry rpaga r{aurcao'.

,.

{<

Jr

Mu.nyn To4oponuh o6asecruo je uraHore lpa4cnor eeha Aa je o4ryueno rro oBHM raqKaMa
AHeBHof pe4a, na je 88. ceguraqy I-pa4crcor neha :ax,nyurao y l0 qacoBa u 45 vvntyra.

IPAACKO BEhE
Bpoj: 06-10612019-lll
17.

3anucHrax ca 88. ceAHhue fpa4cxor
11112019-lll oa 31. jyna2019. roAuHe.

jyt

2019. roarzne

reha

ycaojeH

je ua

g9.

ceAHHut4

fpa4cnor neha 6poj 06-
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